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SĒJUMA AUTORI

R. BĀLIŅA: iededzīgs — iekavēties, izdebatēt — izkāzoties.

|V. CĪRULEļ: grāmata — guldenis, ģeķība — ģitārists, ha — huzārs.

I. ĒDELMANE: izplūde — izslēpoties.

A. MIĶELSONE: gainīt — gaļots.

Ā. OZOLA: gamašas — graizīt, iespraust — iestutēt, ietaise — ietvars, izstāde —

izžūžot.

S. RAĢE: izslīdēt — izspurt.

S. RAUHVARGERE:i 1 — īdzulis, izmācīt — izņurdēties.

L. ROZE: ie- — iedāvināt, iesūdzēt — iešuvums, igaunisks — īve, iz- — izdāvināt.

M. SAULE-SLEINE: iere — iesprausloties.

L. SMAGARE: gabalains— gaiļpieši, guldināt— gvinejieši.

L. SMAGARE, O. BUŠS: ieklabēties — ieļipot, izkladzināt — izļurkt.

M. STENGREVICA: iemācīt — ieplaiksnīties, iet.

D. ŠNĒ: ietve — iežvīkstēties.

J. VALDMANIS: ieplaisāt — ieraža, izobāra — izplucināt
2.

Sējuma manuskripta tehniskajā sagatavošanā, kā arī materiālu vākšanā ir piedalījušies

A. RONKA, A. APĪNE, L. BALTIŅA, O. BUSS, Z. JANSONE, A. KUBULIŅA, G. LEJNIECE,

A. MELDERIS, S. MIEZE, B. NOVICKA, L. PAVLOVA, A. STRAUTNIECE, I. TĒRAUDA.

Vārdnīcas 3. sējuma autorkolektīvs pateicas visiem, kas sekmējuši vārdnīcas sagatavo-

šanu, it īpaši sējuma recenzentiem A. BLINKENAI, A. LAUAI, H. BENDIKAM, kā arī da-

žādu nozaru speciālistiem, kas snieguši konsultācijas terminoloģijas jautājumos.

Visus ierosinājumus un kritiskās piezīmes lūdzam sūtīt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas

Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta Zinātnisko vārdnīcu sektoram Rīgā, Turge-

ņeva ielā 19.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI

1. Sākot ar vārdnīcas 3. sējumu, par verbu nozīmes skaidrojuma papildinājumu vairs

nav izmantotas imperlektīvās lormas (sk. 1. sēj. 15. lpp.).

2. Dažos gadījumos ir nepieciešams citādi izstrādāt vairākos šķirkļos dotos vienus

un tos pašus skaidrotos vārdu savienojumus (sk. 1. sēj. 15. lpp.), piemēram, ja tiem valodas

materiālā konstatētas jaunas nozīmes vai nozīmes nianses.



ZINĀTNISKIE KONSULTANTI

G. ĀBELE, biol. zin. kand. doc. — botānikā, ļj. ALKSNISļ, vec. pasn. — ģeogrāfijā,

V. AVOTIŅŠ, psih. zin. kand. — pedagoģijā, psiholoģijā, Z. BALĒVICS, vēst. zin. kand. —

vēstures zinātnē, R. BALTAKMENS, lauks. zin. kand. — lauksaimniecībā, M. BALTVILKA,

inženiere — tekstilrūpniecībā, G. BRIŅĶIS — fiziskajā kultūrā un sportā, M. BUŠS, lauks,

zin. kand. — mežkopībā, I. DAUBE, fiz. un mat. zin. kand. — astronomijā, L. DZENE,

mākslas zin. kand. — teātra mākslā, V. FREIMANE, mākslas zin. kand. — kinomākslā,

A. GRABINSKIS, tehn. zin. kand. doc. — elektrosakaru tehnikā, J. GREIVULIS, tehn. zin.

kand. doc. — elektrotehnikā, O. GRĪNBERCS, jur. zin. kand. prof. — tiesību zinātnē,

A. KĻAVIŅA — kulinārijā, E. KOKARE, filol. zin. kand. — folkloristikā, A. KRASTIŅA,

vēst. zin. kand. — etnogrāfijā, V. LABRENCE, filol. zin. kand. — literatūrzinātnē,R. LĀCE,

mākslas zin. kand. doc. — tēlotājā mākslā, S. LASMANE, filoz. zin. kand. — filozofijā,

J. MEZAPUĶE — dārzkopībā, A. MIKSONS — grāmatrūpniecībā, K. RAMANS, ģeogr. zin.

kand. doc. — ģeogrāfijā, L. REIZIŅŠ, mat. zin. doktors — matemātikā, B. ROLOVS, fiz. un

mat. zin. doktors prof. — fizikā, G. RUMBA, ķīm. zin. kand. doc.— ķīmijā, D. SIBRE, ārste —

medicīnā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā, N. SLOKA, biol. zin. kand. doc. — zooloģijā,

E. SOVERS, lauks. zin. kand.
— lauksaimniecībā, V. STELLĒ, ģeol. un min. zin. kand. —

ģeoloģijā, H. SŪNA, mākslas zin. kand. — horeogrāfijā, O. TĪLMANIS, prof. — arhitektūrā

un celtniecībā, B. TREIJS, ekon. zin. doktors — ekonomikā, O. ŪDENTIŅŠ, ģenerālmajors —

militārajās zinātnēs, M. UPENIECE, ārste — medicīnā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā,

V. UPĪTIS, lauks. zin. kand.
— bioloģijā, [ K. VELMERS |, ped. zin. kand. (psiholoģijā) doc. —

pedagoģijā, psiholoģijā, J. VĪTOLIŅŠ, mākslas zin. doktors prof. — mūzikā, V. ZARS, tehn.

zin. kand. doc. — tehnikā, metālapstrādē, T. ZEIDS, vēst. zin. kand. — vēstures zinātnē,

|A. ZIŅĢITIS |, tehn. zin. kand. doc. — tehnikā, metālapstrādē.

Izdevniecības «Zinātne» redaktores: S. CEPURNIECE, M. KLĒVERE, I. ROZENŠTRAUHA.

Korektore A. ĀVA. Mākslinieciskais redaktors V. ZIRDZIŅŠ. Tehniskā redaktore

M. ANDERSONE. Vāku un titulus zīmējis G. KĻAVA.



SAĪSINĀJUMI

adj. — adjektīvs

agr. — agrotehnika

akuz. — akuzatīvs

anat. — anatomija

antr. — antropoloģija

apst. — apstākļa vārds

apv. — apvidvārds, dialektāla no-

zīme, nozīmes nianse

arheol. — arheoloģija

arhit. — arhitektūra

astr. — astronomija

atgriez. — atgriezeniskais (viet-

niekvārds)

av. — aviācija

bakt. — bakterioloģija

bibl. — biblisms

bioķīm. — bioķīmija

biol. — bioloģija

biškop. — biškopība

bot. — botānika

būvn. — būvniecība

dat. — datīvs

Dem., dem. — deminutīvs

Divd., divd. — divdabis

divsk. — divskaitlis

dsk. — daudzskaitlis

ekon. — ekonomika

cl. — elektrotehnika

ent. — entomoloģija

etn. — etnogrāfija

farm. — farmakoloģija

filoz. — filozofija

fin. — finansu termins

fiz. — fizika

fiziol. — fizioloģija

fizk. — fiziskā kultūra un sports

folkl. — folklora

fot. — fototehnika

glezn. — glezniecība

grāmatv. — grāmatvedība

ģen. — ģenitīvs

ģeod. — ģeodēzija

ģeogr. — ģeogrāfija

ģeol. — ģeoloģija

ģeom. — ģeometrija

hidrotehn. — hidrotehnika

hist. — historiogrāfija; attiecas uz

vēstures zinātni

hum. — humoristiska ekspresīvā

nokrāsa

iht. — ihtioloģija

imperf. — imperfektīva forma

instr. — instrumentālis

intrans. — intransitīvs

iron. — ironiska ekspresīvā no-

krāsa

izsauk. — izsauksmes vārds

jaut. — jautājamais (vietniek-

vārds)

jur. — jurisprudence

jūrn. — jūrniecība

kalnr. — kalnrūpniecība

kibern. — kibernētika

kap. — attiecas uz kapitālistisko

iekārtu, kapitālistisko sabiedrību

konj. — konjugācija

kopdz. — kopdzimtes (lietvārds)

kul. — kulinārija

ķīm. — ķīmija

lauks. — lauksaimniecība

lietv. — lietvārds

literat. — literatūrzinātne

loģ. — loģika

lok. — lokatīvs

mat. — matemātika

mcd. — medicīna

medn. — medniecība

meti. — mehānika

meteorol. — meteoroloģija

mežs. — mežsaimniecība

mii. — militārās zinātnes

min. — mineraloģija

mit. — mitoloģija

mūz. — mūzika

nāk. — nākotne

neakt. — neaktuāls

nelok. — nelokāms (vārds)

nenot. — nenoteiktā (galotne)

nevēl. — literārajā valodā nevē-

lams

niev. — nievīga ekspresīvā no-

krāsa

Nol. — noliegums, noliegts (vār-

dam ar priedēkli ne-)

noliedz. — noliedzamais (vietniek-

vārds)

nom. — nominatīvs

norād. — norādāmais (vietniek-

vārds)

not. — noteiktā (galotne)

noteic. — noteicamais (vietniek-

vārds)

novec. — novecojis, novecojošs

ornit. — ornitoloģija

pag. — pagātne

paleont. — paleontoloģija

pārn. — pārnestā nozīmē

part. — partikula

pers. — persona

pieder. — piederības (vietniek-

vārds)

poēt. — poētiska stilistiskā no-

krāsa

pol. — politika

poligr. — poligrāfija

pried. — priedēklis

priev. — prievārds

psih. — psiholoģija

Reti., refl. — refleksīvs (verbs)

rel. — reliģija

s. — sieviešu dzimte

sal. — salīdzinājums

sar. — sarunvalodas stilistiskā no-

krāsa

Sk. — skaties

skait. — skaitļa vārds

t. poēt. — tautas poētisms, folklo-

ras valodai raksturīga stilistiskā

nokrāsa

tag. — tagadne

tehn. — tehnika

tekst. — tekstilrūpniecība

telev. — televīzija

tēln. — tēlniecība

trans. — transitīvs

v. Iml. — un tamlīdzīgi

utt. — un tā tālāk

v. — vīriešu dzimte

vai. — valodniecība

var. — variants

vēst. — vēsturisks, attiecas uz

agrākajiem laikiem

vet. — veterinārija

vienk. — vienkāršrunas stilistiskā

nokrāsa

vietn. — vietniekvārds

vispārin. — vispārināmais (viet-

niekvārds)

vsk. — vienskaitlis

zool. — zooloģija

zvejn. — zvejniecība



APZĪMĒJUMI

O —
ievada literāro citātu vai citātu grupu

v> — ievada skaidrotos vārdu savienojumus

(lielākoties frazeoloģismus), kuros vie-

nam vai vairākiem vārdiem ir nozīmes

pārnesums vai arī tiem nav semantis-

kas patstāvības

O — šķirkļa beigās ievada skaidrotos vārdu

savienojumus, kas semantiski saistīti ar

vairākām nozīmēm (nozīmes niansēm)

vai tieši nesaistās ne ar vienu no tām

— norāda uz saistījumu ar kādu citu šķir-

kļa vārdu (kas aiz bultiņas dots reti-

nāti)

// — ievada nozīmes niansi vai nozīmes lie-

tojumu

. . — apzīmē izlaidumu citātā

°
— apzīmē morfoloģiskās formas labojumu

citātā

— vārda uzsvars (ne-kad)

— zilbes robeža (abituri-ents)

~- — stieptā intonācija (griezt)

—
krītošā intonācija (āust)

— lauztā intonācija (aust)

uo — divskanis o (juods)

6 — garais o (jods)



AVOTU UN TO ŠIFRU SARAKSTS

Vārdnīcā aiz literārajiem citātiem pēc autora uzvārda dota šifra un lappuse, bet aiz grā-

matas šifras — tikai lappuse. Vairāksējumu izdevumiem (piemēram, kopotajiem rakstiem, krā-

jumiem, vārdnīcām) sējuma numurs šifrēts ar romiešu cipariem, aiz tā seko lappuses

numurs. Aiz tautas dziesmu krājumu šifrām dots tautas dziesmas numurs. Periodiska-

jiem izdevumiem uzrādīts gadagājums (gada skaitļa pēdējie divi cipari), numurs un lappuse,

bet izdevumiem, kas iznāk reizi gadā, — gadagājums un lappuse.

A Auziņš — ARNOLDS AUZIŅS

1. Ogles zīmējumi (1974)

A Balodis —
ARVĪDS BALODIS

1. Putnu un sīko zīdītāju preparēšana (1960)

2. Sēņotājiem (1963)

A Bārda — ANTONS BĀRDA

1. Puķe pagalvī (1971)

A Deglavs — AUGUSTS DEGLAVS

1. Rīga (1951)

A Grigulis — ARVĪDS GRIGULIS

I—VII. Kopoti raksti, I—VII sēj. (1963—1966)

1. Nags (1945)

2. Vētrā (1946)

3. Lugas (1947)

4. Caur uguni un ūdeni (1947)

4a. Caur uguni un ūdeni (1945)

5. Māls un porcelāns (1948)

6. Trešā brigāde (1950)

7. Robežsargi, divi puikas un suns (1952)

8. Ļeņina ielā deg spuldze (1953)

9. Dzejoji, stāsti, lugas (1956)

10. Cilvēki dārzā (1957)

11. Ceriņzars (1959)

12. Udenskliņģeris (1961)

13. Kad lietus un vēji sitas logā (1965)

14. Vējš dzied ezera vītolos (1968)

15. Rudens lietus (1966)

16. Otrie gaiļi (1970)

A Gulbis — ALBERTS GULBIS

1. Meitene ar akmens cirvi (1967)

2. Noslēpumainās bultas (1972)

A Kalniņš — ARVĪDS KALNIŅŠ

1. Medības un medību saimniecība (1958)

A Pētersons — ARVĪDS PĒTERSONS

1. Hokejs (1951)

A Skalbe — ARVĪDS SKALBE

1. Atlido dzērves (1956)

2. Sūrābele (1959)

3. Atskalas (1967)

4. Tēva dubļi sudraboti (1972)

A Smits — ALEKSANDRS SMITS

1. Mūsdienu progresīvā mācība par dzīvo

vielu (1951)

Ādamsons — ĒRIKS ĀDAMSONS

1. Smalkās kaites (1937)

2. Izlase (1957)

Aiz ez — Aiz ezera balti bērzi. Literāri publicistisks

krājums par Latgali. Sastādījis J. Laganovskis

(1958)

Akuraters — JĀNIS AKURATERS

1. Kalpa zēna vasara (1956)

Alg — J. Mencis, A. Lācis, O. Lauce. Algebra

VII klasei (1963)

Alksnis — ARNOLDS ALKSNIS

1. Plastmasas un to apstrāde (1962)

Anat — A. Kabanovs. Cilvēka anatomija un fizio-

loģija (1955)

Andersone — SKAIDRĪTE ANDERSONE

1. Smaržīgās pēdas (1974)

Andžāns — KĀRLIS AND2ĀNS

1. Grāmatvedības pamati (1963)

Apsīšu J — APSĪŠU JĒKABS

1. Izlase (1952)

2. Iz tautas bilžu galerijas. Stāsti (1958)

3. Bagāti radi (1958)

Apsitis — JĀNIS APSITIS

1. Laukkopiba (1956)

Apstād — Apstādījumi (1959)

Arājs-Bērce — AUGUSTS ARĀJS-BĒRCE

1. Stāsti un dzejas (1951)

Arit 1 — K. Dukurs, J. Mencis, A. Lācis. Aritmētika

V klasei (1963)

Arit 2
— K. Dukurs, J. Mencis, A. Lācis. Aritmētika

VI klasei (1963)
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Aspazija — ASPAZIJA

I—VI. Mana dzīve un darbi, I—VI sēj.

(1931—1940)

1. Zaudētās tiesības (1945)

2. Lirika (1956)

3. Izlase (1959)

Astr — B. Voroncovs-Vejjaminovs. Astronomija (1955)

AT Biļ — Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens

Atm — Rūdolfs Blaumanis laika biedru atmiņās (1962)

Atomr — V. Gavars, L. Pelēķis, U. Ulmanis. Pirmais

atomreaktors Latvijā (1960)

Atsl — A. Kosjačenko, I. Molčans. Atslēdznieku

darbi (1959)

Augļkop — J. Sudrabs, J. Mežapuķe, E. Pētersons.

Augļkopība (1955)

Austriņš — ANTONS AUSTRIŅŠ

I—VIII. Kopoti raksti, I—VIII sēj. (1927—1934)

1. Puiškāns (1959)

2. Sirmā stunda (1960)

Auziņš — IMANTS AUZIŅS

1. Mums uzticētā planētas daļa (1966)

2. Jaunu ritu lauki (1966)

3. Nezūdošais (1972)

4. Mājas pulcējas baros (1974)

Avotiņa — DAINA AVOTIŅA

1. Akmens ziedēšana (1969)

2. Zuze (1973)

3. Nenogaliniet stirnu . . .(1970)

4. Vērmeļu vīns (1967)

5. Mazās ostas (1974)

Avotiņa, Peters — DAINA AVOTIŅA, JĀNIS PETERS

1. Baltijas toverī sālīti .. .(1973)

B Briedē — BRIGITA BRIEDĒ

1. Dažādi instrumentālie žanri (1959)

Balodis — ANDREJS BALODIS

1. Cīņu un uzvaru gaisma (1945)

2. Dzīvības sējēji (1948)

3. Lai lielgabali klus (1951)

4. Spārnotie gadi (1958)

5. No sirds (1950)

6. Laika upe (1968)

7. Okeānvējš (1971)

8. Briedums (1963)

Eambergs — KĀRLIS BAMBERGS

1. Organiskie mēslošanas līdzekļi (1961)

Bārbale — MARTA BĀRBALE

1. Laimes pakavs (1967)

2. Manas miglas (1969)

Bārda — FRICIS BĀRDA

1. Dzejas (1956)

2. Dzejas (1959)

Behmane — INGRIDA BEHMANE

1. Anna Sakse (1955)

Beika — DĀVIDS BEIKA

1. Mežabrāļu gads (1956)

Bels — ALBERTS BELS

1. Spēles ar nažiem (1966)

2. Būris (1972)

Eendrupe — MIRDZA BENDRUPE

1. Upe izkāpj no krastiem (1957)

2. Degošie raksti (1963)

3. Pilna krūze mēnesnīcas (1974)

Bērce — VIZBULIS BĒRCE

1. Pirmie vienpadsmit (1949)

2. Rītdiena sākusies šodien (1951)

3. Mēs — darba rūķi . . .(1956)

4. Stipro spēks (1948)

5. Krāsaini sapņi (1963)

Berģis — SĪMANIS BERĢIS

1. Ziemeju pionieri (1957)

Bērn — žurnāls «Bērnība» (1945—1964)

Bērziņa — VIZBULĪTE BĒRZIŅA

1. Instrumentālie kameransambli (1959)

2. Fantāzija (1959)

Bez s — Bez saules. Sastādījusi S. Cielava (1956)

Birze — MIERVALDIS BIRZE

1. Pirmie ziedi (1956)

2. Nelaimīgais suns (1959)

3. Visiem rozes dārzā ziedi . . . (1963)

4. Kā radās stāsts (1961)

5. Smilšu pulkstenis (1964)

Birziņa — LINA BIRZIŅA

1. Latvijas PSR vietējo padomju attīstība

(1960)

Birznieks-Upītis — ERNESTS BIRZNIEKS-UPITIS

I—VI. Kopoti raksti, I—VI sēj. (1946—1950)

la—Vīla. Kopoti raksti, I—VII sēj. (1960—1963)

1. Pelēkā akmens stāsti (1955)

2. Mazmeita Dace (1949)

3. Kustīgais Jānītis (1957)

4. Kaukāza stāsti (1957)

5. Pastariņa dienasgrāmata (1952)

6. Izlase (1959)

7. Stāsti (1954)

8. Vāverīte un citi stāsti (1946)

Biškop — J. Ārgalis, K. Balode, M. Bembere, O. Eg-

lītis, F. Galenieks, J. Kamols, T. Kriškāns,

M. Skudiņa. Biškopība (1963)

Blaumanis —
RŪDOLFS BLAUMANIS

I—VIII. Kopoti raksti, I—VIII sēj. (1958—1960)

la—lVa. Kopoti raksti, I—IV sēj. (1941)

Ib—Vb. Kopoti raksti, I—V sēj. (1946—1949)

1. Lugu izlase (1946)

2. Noveles (1950)

3. Stāsti un noveles (1955)

4. Pazudušais dēls (1945)

5. Nāves ēnā (1959)

6. Izlase (1958)

Blinkena — AINA BLINKENA

1. Latviešu interpunkcija (1969)

Bormane — OLGA BORMANE

1. Skatuves runas pamati (1961)

Bot d — Latvijas Valsts universitātes Botāniskais

dārzs (1955)

Branks — VOLDEMĀRS BRANKS

1. Kara cepure (1958)

2. Mazais cilvēks uz lielā ceļa (1960)

3. Partizāna mazie draugi (1948)

Breicis — JĀNIS BREICIS

1. Neparastā ekskursija (1959)

Brička — TĀLIVALDIS BRICKA

1. Plaukstošais bērzs (1956)
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Brička, Saulītis - TĀLIVALDIS BRICKA, BRUNO

SAULĪTIS

1. Velnapurvs (1951)

Brīdaka — LIJA BRĪDAKA

1. Man dzīve dāvina smaidu (1962)

2. Dienas prasa atbildi. . . (1964)

3. Zem pērkona debesīm (1966)

4. Domu dienas (1968)

5. Portrets profilā (1970)

Briedē — ALEKSANDRA BRIEDĒ

1. Fiziskās audzināšanas stundas organizācija

un metodika skolā I.—B. klasē (1960)

Brigadere — ANNA BRIGADERE

I—XX. Kopoti raksti, I—XX sēj. (1937—1939)

1. Pasaku lugas (1956)

2. Triloģija (1957)

3. Stāsti un noveles. Izlase (1958)

Brodele — ANNA BRODELE

1. Brīvā dzimtene (1946)

2. Stiprie cilvēki (1946)

3. Klases biedri (1947)

4. Upesciema pavasaris (1948)

5. Zelta druva (1949)

6. Skolotājs Straume (1949)

7. Dedzīgās sirdis (1951)

8. Māte (1951)

9. Dzīvības vārdā (1953)

10. Avārija (1954)

11. Maiga Rudzupuķe (1954)

12. Mantiniece (1954)

13. Marta (1950)

14. Ar sirdi un asinīm (1956)

15. Trīs viencēlieni (1945)

16. Uzticība (1962)

17. Zilais zvirbulis (1965)

18. Dzejoļi, lugas un viencēlieni, Marta [Izlase]

(1960)

Brūklenājs — AUGUSTS BRŪKLENĀJS

1. Izlase (1955)

Brutāne — VALIJA BRUTĀNE

1. Dārzi plaukst (1950)

2. Salciet, mani balti bērzi! (1956)

3. Saules zaķēns (1968)

4. Uz Līgatni man brauciet līdz! (1969)

5. Slāpes (1960)

6. Sastapšanās (1961)

Būcis — JĀNIS BŪCIS

1. Praktiskie darbi mājlopu audzēšanā (1956)

Bundzeniece — OLGA BUNDZENIECE

1. Zēns ar pīkstuli (1957)

2. Irēnas dienasgrāmata (1971)

Bune — JĀNIS BUNE

1. Ķirurģija (1952)

2. Ķirurģija (1956)

Ceļi t — J. LŪSIS, E. SLĒDE. Ceļi un tilti (1958)

Ceplītis, Katlape — LAIMDOTS CEPLĪTIS, NORA

KATLAPE

1. Izteiksmīgas runas pamati (1960)

Cilv b — Cilvēces sirdsapziņas balss. Mieram veltīts

prozas krājums. Sakārtojis E. Damburs (1951)

Cimermanis — SAULVEDIS CIMERMANIS

1. Latviešu tautas dzīves pieminekļi (1969)

Cīņa — laikraksts «Cīņa»

Cīņas dz — Cīņas dziesmas (1957)

Cīrulis — GUNĀRS CĪRULIS

1. Un viļņojas jūra tāltālu. . . (1958)

2. Bākas staros (1960)

3. Tādi kā tu un es (1961)

Cīrulis, Imermanis — GUNĀRS CĪRULIS, ANATOLS

IMERMANIS

1. Parole USSR (1950)

2. Dzīvoklis bez numura (1952)

Civilk — Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas

Civilkodekss (1964)

Civilpr k — Latvijas Padomju Sociālistiskās Republi-

kas Civilprocesa kodekss (1964)

Cūkk — Cūkkopība (1956)

Čaklais — MĀRIS ČAKLAIS

1. Kājāmgājējs un mūžība (1967)

2. Pirmdiena (1965)

3. Lapas balss (1969)

Caks — ALEKSANDRS CAKS

I—II. Izlase, I—II sēj. (1961)

la—lla. Raksti (1971—1972)

1. Patrioti (1948)

2. Zem cēlās zvaigznes (1948)

3. Cīņai un darbam (1951)

4. Mana paradīze (1932)

5. ledomu spoguļi (1938)

6. Eņģelis aiz letes (1935)

D kal — Dabas un vēstures kalendārs

Dadz — žurnāls «Dadzis»

Daiļd — Daiļdārzniecība (1961)

Darvinisma pam — M. Meļņikovs, A. Sibanovs,

V. Korsunska. Darvinisma pamati (1956)

Dārzeņk — P. Dindonis, M. Baumane, J. Mežapuķe,

P. Veisteris, A. Krustkalne. Dārzeņkopība

(1957)

Dārzk — Dārzkopība (1952)

DD — žurnāls «Dārzs un Drava»

DDD — žurnāls «Daba, Dārzs un Drava» (1958—1959)

Delle — VILMA DELLE

1. Par zēnu, kas nenoslīka (1960)

Dindonis — PĒTERIS DINDONIS

1. Puķkopība (1955)

Dinere — CECĪLIJA DINERE

1. Seržanta Sarmas dziesma (1947)

2. Spožie spārni (1948)

3. Mums dārgs ir miers (1951)

4. Mēs būsim dzelzceļnieki (1952)

5. Kates rotaļlietas (1953)

6. Fricis Gailis (1954)

7. Degošais pīlādzis (1957)

8. Mazais rīdzinieks (1951)

Doku A — DOKU ATIS

1. Mans dzīves rīts (1950)

la. Mans dzīves rīts (1958)

2. Izlase (1963)

Dorbe — HERBERTS DORBE

1. Dzejoļi bērniem (1956)

2. Putni daino patiesību (1959)

3. Tikai labu (1972)

4. Pagātnes vējos (1973)
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Draugs — žurnāls «Draugs»

Drēziņš — ĒRIKS DRĒZIŅS

1. Sirds liesmās (1955)

Dripe — ANDREJS DRIPE

1. Mežciema puikas (1956)

2. Ceļa zīmes (1966)

3. Pēdējā barjera (1971)

Druva — žurnāls «Druva» (1958—1963)

DV — Darba vara lielu dara. Tautas dziesmu izlase

prof. J. A. Jansona sakārtojumā (1960)

Dzene — LILIJA DZENE

1. Kārlis Sebris (1967)

2. Lidija Freimane (1971)

3. Labais mūžs (1964)

4. Elza Radziņa (1973)

Dzied — Jēk. Mediņš, I. Jākobsone. Dziedāšanas mā-

cīšanas metodika I—IV klasei (1958)

Dzīvn — I—II. Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs,

I—II sēj. (1956, 1957)

E Pētersons — EIŽENS PĒTERSONS

1. Mūsu sēnes (1956)

E Plaudis — EGILS PLAUDIS

1. Zaļā krēsla (1970)

Eferts-Klusais — ERNESTS EFERTS-KLUSAIS

1. Izlase (1947)

Egerts — VITOLDS EGERTS

1. Elektrība kalpo ķīmijai (1961)

Eglītis — OSKARS EGLĪTIS

1. Bišu stropi (1957)

Eglons — VISVALDIS EGLONS

1. Ceļš pa dzīvi (1956)

2. Nemierā dunošā pilsēta (1957)

3. Kāpj dūmu stabi (1960)

Eliass — KRISTAPS ELIASS

1. Holandiešu vecmeistari (1957)

Elksne —
ĀRIJA ELKSNE

1. Vasaras vidū (1966)

2. Galotņu gaisma (1968)

3. Klusuma krastā (1973)

4. Trešā bezgalība (1971)

5. Uz tavu veselību, zeme! (1963)

EM gram — J. Endzelīns, K. Mīlenbahs. Latviešu

gramatika (1934)

Endzelīns — JĀNIS ENDZELĪNS

1. Latviešu valodas gramatika (1951)

2. Latviešu valodas skaņas un formas (1938)

3. Baltu valodu skaņas un formas (1948)

Enerģ — K. Plaude, J. Mazurs, K. Putniņš. Latvijas

enerģētikas attīstība PSRS energosistēmā

(1961)

Engelss — FRIDRIHS ENGELSS

1. Dabas dialektika (1952)

2. Darba loma pērtiķa tapšanā par cilvēku

(1949)

3. Ģimenes, privātīpašuma un valsts izcelša-

nās (1946)

4. Anti-Dīrings (1952)

4a. Anti-Dīrings (1947)

Ezera — REGĪNA EZERA

1. Viņas bija trīs (1963)

2. Daugavas stāsti (1965)

3. Aiztek Gaujas ūdeņi, aiztek (1968)

4. Un ceļš vēl kūp (1961)

5. Grieze, trakais putns (1970)

6. Dzilnas sila balāde (1973)

7. Aka (1972)

8. Pavasara pērkons (1973)

Ezeriņš — JĀNIS EZERIŅŠ

1. Noveļu izlase (1955)

2. Stāsti un noveles. Izlase (1962)

3. Tornis (1959)

F Deglavs — FRICIS DEGLAVS

I—II. Rakstu izlase, I—II sēj. (1959, 1960)

F Kult — žurnāls «Fiziskā Kultūra» (1946—1955)

Feldš — Medicīniskā rokasgrāmata feldšeriem (1954)

Fimbers — KĀRLIS FIMBERS

1. Pelēkā zeme (1956)

2. Ar karstām sirdīm . .. (1956)

Fiz 1 — A. Pjoriškins, J. Minčenkovs, V. Krauklis,

G. Karpinskis. Fizika VI klasei (1963)

Fiz 2 —
A. Pjoriškins, J. Minčenkovs, V. Krauklis,

G. Karpinskis. Fizika VII klasei (1963)

Fiz k — A. Pjoriškins. Fizikas kurss, I—II (1955)

Flora — I—IV. Latvijas PSR flora, I—IV (1953—1959)

Freimanis — KĀRLIS FREIMANIS

1. Mūsu sadzīves skaistumam (1970)

Friz — Friziera darba meistarība (1974)

G Rudzītis — GUNĀRS RUDZITIS

1. Ķīmija (1968)

Gailis — DAUMANTS GAILIS

1. Kora dziedātāju rokasgrāmata (1961)

Galenieks — PAULS GALENIEKS

1. Botānika (1945)

2. Augu sistemātika (1960)

Gāliņš — HARIJS GĀLIŅS

1. Ar vētru krastā dzintars nāks (1959)

2. Akmens dzirkstis (1967)

Gaudiņš — FRICIS GAUDIŅS

1. Cilvēka izcelšanās (1964)

Gram — I—II. Mūsdienu latviešu literārās valodas

gramatika, I—II sēj. (1959—1962)

Grants — JĀNIS GRANTS

1. Mazās upes sākums (1945)

2. Kalna sādžas aizstāvēšana (1947)

3. Frontes stāsti (1948)

4. Vēja pusē (1949)

5. Aiz mums Maskava (1954)

6. Ausma ceļā. Izlase (1959)

7. Šalc zilais lauks (1959)

8. Saules lēkti Vēju salā (1962)

Grāvītis — OĻĢERTS GRĀVĪTIS

1. Sonāte (1959)

Grīva — ŽANIS GRĪVA

I—III. Izlase, I—III sēj. (1960)

1. Viņpus Pirenejiem (1948)

2. Stāsti par Spāniju (1950)

3. Ulitas upes ieleja (1950)

4. Dzīvības ceļš (1953)

4a. Dzīvības ceļš (1958)

5. Zem albatrosa spārniem (1956)

6. Vai tu esi cilvēks? (1958)

7. Divi cilvēki jūrā (1964)

8. Džungļu upe Mellakore (1966)

9. Antistāsti (1966)

10. Mīlestība un naids (1963)
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Grīziņš — JĀNIS GRIZIŅŠ
1. Vārnu ielas republika (1947)

Grots — JĀNIS GROTS

1. Rīta stunda (1946)

2. Nākamība (1948)

3. Padomju saulē (1950)

4. Augšanas prieks (1951)

5. Lirika (1957)

6. Vakaru stāsti ciematā (1959)

Gulbis — HARIJS GULBIS

1. Un visi nāks pie manis
. . . (1972)

2. Sarunas ar skopām remarkām (1974)

Ģ — A. Grava, A. Tīruma. Ģeometrija 7. klasei

(1963)

Ģeol — Latvijas PSR ģeoloģija (1961)

-Ģeom. — I—II. A. Kiseļevs. Ģeometrija, I—II daļa

(1955)

la—lla. A. Kiseļevs. Ģeometrija, I—II daļa

(1962)

Heislers — HARIJS HEISLERS

1. Tālums un tuvums (1968)

2. Sīkstums (1970)

3. Otrā elpa (1973)

Ikaunieks — JĀNIS IKAUNIEKS

1. Zvaigžņotais Visums (1958)

2. Bezgalīgā Visuma tālēs (1954)

īmermanis — ANATOLS IMERMANIS

1. Pie Daugavas (1947)

2. Lidojums (1949)

3. Pilsēta pie jūras (1951)

4. Kur visi kuģi satiksies (1953)

īndāns — RŪDOLFS INDĀNS

1. Meža cirtēja darba rīki un to kopšana

(1960)

Indrāne — ILZE INDRĀNE

1. Dzirkstis (1959)

2. Lazdu laipa (1963)

3. Maize (1966)

4. Kur ir tāda egle . . . (1964)

5. Cepure ar kastaņiem (1966)

6. Ūdensnesējs (1971)

Izrakt — J. Eiduks, M. Kalniņš. Latvijas PSR derīgie

izrakteņi un to izmantošana (1961)

J A Jansons — JĀNIS ALBERTS JANSONS

1. Brīvs, radošs darbs un cīņa par to —

darba tautas morālās dzīves pamats (ievads

tautas dziesmu izlasei «Darba vara lielu dara»,

1960)

J Kalniņš — JĀNIS KALNIŅŠ

1. Pa gadu kāpnēm (1966)

2. Kad strazdi svelpj (1968)

3. Andrejs Pumpurs (1964)

4. Mūžība (1971)

5. Zelta kamolītis (1965)

J Liepiņš — JĀNIS LIEPIŅŠ

1. Pareiza krāsa (1966)

J Plotnieks — JĀNIS PLOTNIEKS

1. Deg ziemeļu zvaigzne (1964)

2. Nami un cilvēki (1964)

3. Rotaļa (1972)

Jansons — ALBERTS JANSONS

1. Ķēņu ciems (1950)

2. Ķēņu ciems mostas (1953)

Janševskis — JĒKABS JANŠEVSKIS

1. Dzimtene, I daļa (1927)

2. Dzimtene, II daļa (1927)

3. Līgava, I daļa (1931)

4. Līgava, II daļa (1932)

5. Bandavā, I sējums (1928)

6. Bandavā, II sējums (1928)

7. Mežvidus ļaudis, I daļa (1929)

8. Mežvidus ļaudis, II daļa (1929)

Jaun Gr — biļetens «Jaunās Grāmatas»

Jauno a — Jauno autoru almanahs (1952—1954)

Jauno v — almanahs «Jauno vārds» (1955 —1962)

Jaunsudrabiņš — JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ

I—VIII. Kopoti raksti, I—VIII sēj. (1927—1931)

1. Baltā grāmata, 1. daļa (1931)

la. Baltā grāmata, 1. daļa (1938)

2. Baltā grāmata, 2. daļa (1935)

3. Baltā grāmata (1957)

4. Aija. Triloģija (1957)

5. Ar makšķeri (1958)

6. Zaļā grāmata (1959)

7. Vēja ziedi (1959)

Jēk Mediņš — JĒKABS MEDIŅS

1. Kora zinātņu pamati (1956)

2. Silueti (1968)

Jokums — KONRĀDS JOKUMS

1. Izlase (1959)

X Grigulis — KĀRLIS GRIGULIS

1. Spārnotie meistari (1955)

2. Zīlītes pirmā dziesma (1957)

3. Civulītes īstās mājas (1958)

4. Lielais Tlitlis un mazie šnībīši (1959)

5. Putnu grāmata (1964)

X Grigulis, Zālīte — KĀRLIS GRIGULIS, ELINA

ZĀLITE

1. Vāverīte Baltastīte (1954)

X Rudzītis — KRISTAPS RUDZITIS

1. lekšķīgo slimību vispārējā diagnostika

(1949)

2. lekšķīgo slimību vispārējā diagnostika

(1960)

X Skalbe — KĀRLIS SKALBE

1. Pasakas (1957)

2. Dzeja (1957)

Kadiķis-Groznijs — ARTURS KADIĶIS-GROZNIJS

1. Rakstu izlase (1956)

Kaldupe — SKAIDRĪTE KALDUPE

1. Grieze sauc (1961)

2. Linu zieds (1968)

3. Piejūras dārzi (1968)

4. Padebešu kalns (1971)

5. Pūķagalva (1972)

6. Griezes bērns (1970)

7. Vēstules no Ošu zemes (1973)

8. Dižā kalve (1974)

Kalna — NORA KALNA

1. Kliedziens (1972)

Kalnājs —
TĀLIVALDIS KALNĀJS

1. Varde un ekskavators (1955)

Kalndruva — MĀRTIŅŠ KALNDRUVA

1. Nemierīgais cilvēks (1958)

2. Cilvēka sirds (1961)

3. Gravā pogoja lakstīgalas (1960)
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4. Es, mans draugs un Mings (1963)

5. Tīrumā (1963)

6. Mazā birztala (1966)

7. Avots (1974)

Kalve — AIVARS KALVE

1. Vēja kaņepes (1973)

Kar — žurnāls «Karogs»

Karlsons — KĀRLIS KARLSONS

1. Cements (1956)

Karpovics — ERNSTS KARPOVICS

1. Kas ir telpa un laiks? (1960)

Kaudzītes — REINIS UN MATĪSS KAUDZĪTES

1. Mērnieku laiki (1954)

la. Mērnieku laiki (1955)

Kib — A. Ermuiža, L. Rastrigins. Kibernētika un ne-

jaušība (1965)

Kirhenšteins — AUGUSTS KIRHENŽTEINS

1. Pareizs uzturs kā spēka un veselības pa-

mats (1947)

2. Jaunas atziņas par pareizu uzturu un vit-

amīniem (1951)

3. Vitamīni un citas uzturvielas organisma aiz-

sardzībā pret infekcijām (1936)

Klīvers — VALDIS KLIVERS

1. Traktoru stacijas mazā saimniece (1949)

2. Bīstamie sēkļi (1956)

3. Rūgtais vīns (1967)

Koki un kr — A. Mauriņš, M. Morkons, A. Zvirgzds.

Latvijas PSR koki un krūmi (1958)

Kopš c — A. Zviedris, R. Sacenieks, J. Matuzānis.

Kopšanas cirtes Latvijas PSR mežos (1961)

Krieviņš — MĀRTIŅŠ KRIEVIŅ'S
1. Taurupē — viss kā Latvijā (1960)

Krim k — Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas

Kriminālkodekss (1962)

Krim pr — Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas

Kriminālprocesa kodekss (1963)

Kroma — MONTA KROMA

1. Svinīgais solījums (1947)

2. Tev, gvardi (1950)

3. Pie Eiropas un Āzijas robežām (grāmatā

M. Kroma, B. Burlaks «Neskarto zemju pla-

šumos», 1956)

4. Tālo apvāršņu zemē (1959)

Kronītis — JĀNIS KRONĪTIS

1. Mežkopja rokasgrāmata (1972)

Krūklis — ALFRĒDS KRŪKLIS

1. Pavasaris dzimtenē (1953)

2. Diena aust (1955)

3. Putni, kas nepagurst (1958)

4. Zvaigžņu karavānas (1964)

5. Ugunsputna spārns (1970)

Krūmiņš — EGONS KRŪMIŅŠ

1. Arī tava daļa (1966)

Krūza — KĀRLIS KRŪZA

1. Skaidrie strauti (1924)

Kurcijs — ANDREJS KURCIJS

1. Cūkgans (1956)

2. Atmoda (1957)

3. Dzīvības vārtos (1956)

4. Vienkāršā dzīve (1959)

Ķ — D. Kirjuškins. Ķīmija. Mācību grāmata septiņ-

gadīgo skolu un vidusskolu septītajai klasei

(1954)

Ķempe — MIRDZA ĶEMPE

1. Rīta vējš (1946)

2. Drauga vārdi (1950)

3. Mieram un dzivibai (1951)

4. Dzejas (1955)

5. Mīlestība (1958)

6. Skaudrā liesma (1961)

7. Cilvēka ceļš (1969)

8. Gaisma akmenī (1967)

9. Dzintara spogulis (1968)

10. Mirkļu mūžība (1964)

Ķīm — J. Hodakovs, L. Cvetkovs, S. Šapovaļenko,
D. Epšteins. Ķīmija vidusskolu 9.—11. klasei

(1963)

L Konst — Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas

Konstitūcija (1961)

L Zin — laikraksts «Latvijas Zinātnieks» (1958—1961)

Lācis — VILIS LĀCIS

I—X. Raksti, I—X sēj. (1959—1962)

1. Noveles un stāsti (1946)

2. Zvejnieka dēls (1935)

3. Lugas (1948)

4. Zvejnieka dēls (1947)

5. Putni bez spārniem (1949)

6. Vētra, I daļa (1946)

7. Vētra, II daļa (1947)

8. Vētra, 111 daļa (1949)

9. Vanadziņš un citi stāsti (1952)

10. Pazudusī dzimtene (1953)

11. Ciems pie jūras (1954)

12. Uz jauno krastu (1953)

13. Zītaru dzimta (1955)

14. Pēc negaisa (1962)

15. Zvaigznes pār jūru (1964)

Laganovskis — JEZUPS LAGANOVSKIS

1. Kad vēji šalc (1956)

Lagzdiņš — VIKTORS LAGZDIŅS

1. Teltis pie upes (1958)

2. Pārbaude (1959)

3. Zili zaļā romantika (1966)

Laicens — LINARDS LAICENS

I—IX. Raksti, I—IX sēj. (1958—1960)

1. Kliedzošie korpusi (1955)

2. Akmens logā (1956)

Lāms — VISVALDIS LĀMS (VISVALDIS EGLONS)

1. Vienu avota lāsi (1971)

2. Mūža guvums. Visaugstākais amats (1974)

Lapsa — JĀNIS LAPSA

1. Siļķu grāmata (1974)

2. Atspīdumi ūdenī un citur (1974)

Lasmanis — IMANTS LASMANIS

1. Ceļi šķērso horizontu (1962)

2. Dziesmas zaļajai zālei (1965)

3. Saknes (1966)

Latv dzīvn — Latvijas dzīvnieki (1966)

Latv etn — Latviešu etnogrāfija (1969)

Lauku Dzīve — žurnāls «Lauku Dzīve»

Lava — ALISE LAUA

1. Latviešu leksikoloģija (1969)

2. Latviešu literārās valodas fonētika (1969)
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LD — Latvju dainas, I—VI sēj. Sakopojis Kr« Barons

(1894—1915)

Lēmanis — INDRIĶIS LĒMANIS

1. Māte (1940)

2. Tālais rīts (1941)

3. Kalpu taka (1945)

4. Klusie varoņi (1945)

5. Gaišais logs (1945)

6. Gunāram nav laika (1946)

7. Mazais cīnītājs (1947)

8. Kalve (1947)

9. Nomales vējos (1949)

10. Cietās rokas (1950)

11. Nākotnes vārdā (1951)

12. Pa dzīves ceļiem (1957)

13. Pa dzīves ceļiem, 1. daļa (1948)

14. Pa dzīves ceļiem, 2. daļa (1950)

15. Pa dzīves ceļiem, 3. daļa (1953)

16. Stāstu izlase (1954)

17. Dienas ausmā (1955)

Lielais — ARTURS LIELAIS

1. Karaību jūras smaragds (1966)

Liepiņš — PĒTERIS LIEPIŅS
1. Zemes garozas uzbūve Latvijā (1956)

Liesma — žurnāls «Liesma»

Lisovska — OLGA LISOVSKA

1. Priede kalnā (1959)

2. Apsolītā zeme (1966)

3. Pavedieni (1970)

4. Pie jūsu mīlestības .
.
. (1973)

Lit Av — laikraksts «Literatūras Avīze» (1940—1941)

Lit M — laikraksts «Literatūra un Māksla»

Lit met — M. Gaile, H. Grase, V. Niedra. Latviešu

literatūras metodika (1959)

Līvs — EGONS LIVS

1. Selgas vīri (1962)

2. Velnakaula dvīņi (1966)

3. Kapteinis Nulle (1963)

Līvzemnieks — VIKTORS LIVZEMNIEKS

1. Cilvēks, kuru gaida (1965)

LLK — I—V. Latviešu literatūras kritika, I—V sēj.

(1956—1964)

LLV — I—VI. Latviešu literatūras vēsture, I—VI sēj.

(1959—1962)

Loja — JĀNIS LOJA

1. Valodniecības pamatjautājumi (1958)

2. Valodniecības vēsture (1961)

Losberga — MILDA LOSBERGA

1. Vējaroze (1973)

LPT — I—XV. Latviešu pasakas un teikas, I—XV sēj.

Sakopojis un rediģējis prof. P. Smits (1925 —

1937)

LPTV — I—II. Latviešu padomju teātra vēsture,

I—II sēj. (1973—1974)

LSP(K) — Latviešu sakāmvārdi un parunas. Izlase.

Sastādījusi E. Kokare (1957)

LSP(N) — Latviešu sakāmvārdi un parunas. Sakār-

tojuši Jānis Niedre un Jānis Ozols (1955)

LTAn — Latviešu tautas anekdotes. Izlase. Sastādījis

K. Arājs (1961)

LTD — I—X. Latvju tautas daiņas, I—X sēj. Sakārto-

jis R. Klaustiņš (1928—1932)

LTdz — I—III. Latviešu tautasdziesmas. Izlase,

I—III sēj. (1955—1957)

LTM — Latviešu tautas miklas. Izlase. Sastādījusi

A. Ancelāne (1954)

LTP — Latviešu tautas pasakas. Izlase. A. Alksnītes,

0. Ambaiņa, A. Ancelānes, K. Arāja, M. Asa-

res sakārtojumā (1956)

LTPdz — Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem

un putniem. Sakārtojis Jānis Niedre (1952)

LTT — Latviešu tautas teikas. Izlase. Sastādījusi

A. Ancelāne (1961)

LTTP — I—VII. Latviešu tautas teikas un pasakas,

I—VII sēj. Sakopojis A. Lerhis-Puškaitis

(1891—1903)

Lubējs — INTS LUBĒJS

1. Satikšanās (1959)

Lukjanskis — EGILS LUKJANSKIS

1. Izvēle (1966)

2. Pieskāriens (1971)

Lukss — VALDIS LUKSS

I—IV. Raksti, I—IV sēj. (1965—1967)

1. Dzejas (1949)

la. Dzejas (1951)

2. Izlase (1955)

3. Pirmklasnieki (1956)

4. Slava (1958)

5. Uzbrukums N pilsētai (1949)

6. Skarbums (1941)

7. Rīta solis (1951)

8. Dzejoļi un poēmas (1955)

9. Augsim (1948)

10. Rita sāk dzīvot (1948)

Ļeņins — VLADIMIRS IĻJIČS ĻEŅINS

I—XLII. Raksti, 1.—42. sēj. (1948—1971)

Ļūdēns — VITAUTS ĻŪDĒNS

1. Tāšu raksti (1973)

M Kalniņš — MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ

1. Mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana mājsaim-

niecībā (1957)

M kult — Mājas un sadzīves kultūra. Sastādījusi

B. Zunde (1958)

M Rudzītis — MEINHARDS RUDZITIS

1. Dzimtā zeme (1946)

2. Nāves vilciens (1947)

3. Dziesmu ceļš (1948)

4. Rīgas piefrontē (1959)

5. Mūsu darbs un laime (1956)

6. Ausma pār Daugavu (1964)

Mājtur — Mājturība (1961)

Mākonis — MĀKONIS

1. Izlase (1957)

Māksla — žurnāls «Māksla»

Maldavs — ZI-EDONIS MALDAVS

1. Ģeoloģijas pamati (1959)

Markss — KĀRLIS MARKSS

I—III. Kapitāls, I—III sēj. (1951—1953)

Markss, Engelss — KĀRLIS MARKSS, FRIDRIHS

ENGELSS

1. Komunistiskās partijas manifests (1951)

2. Par Angliju (1954)

Matisone — MARIJA MATISONE

1. Latvijas PSR dīķi un to ražības celšana

(1959)
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Mauriņš — ARTURS MAURIŅŠ

1. Saistošā dendroloģija (1973)

_ i—IV. K. Mīlenbahs. Latviešu valodas vārd-

nīca, I—IV sēj. Rediģējis, papildinājis un tur-

pinājis J. Endzelīns (1923—1932)

ME pap — I—II. J- Endzelīns, E. Hauzenberga. Pa-

pildinājumi un labojumi Kārļa Mīlenbaha Lat-

viešu valodas vārdnīcai, I—II sēj. (1934—1946)

Mcd — I—IV. Mācību grāmata medicīnisko māsu

kursiem, I—IV sēj. (1956—1957)

Medenis — JĀNIS MEDENIS

1. Dienu krāšņums (1958)

2. Ugunis nakti (1961)

Meist 1 — Meistarības problēmas latviešu padomju

literatūrā (1957)

Meist 2 — Meistarības problēmas latviešu padomju

literatūrā (1953)

Meldere — IJA MELDERE

1. Stāsti (1959)

Meteor — K. Ozola, A. Zirnītis. Meteoroloģija (1951)

Meža t — A. Zviedris, J. Matuzānis. Latvijas PSR

meža tipi (1960)

Mihelsons — HARIJS MIHELSONS

1. Putnu ceļošana (1958)

Muižnieks — IGNATS MUIŽNIEKS

1. Dzīvais tilts (1950)

2. Fabulas, stāsti. Izlase (1959)

Mūsu g — Mūsu gaitas. Stāsti. Sastādījis V. Kaupužs

(1955)

Neibarts — AIVARS NEIBARTS

1. Lasāmgabali (1973)

Niedre — JĀNIS NIEDRE

1. Ķeceris Latgalē (1940)

2. Piecu korpusu kamerās (1941)

2a. Piecu korpusu kamerās (1958)

3. Divos krastos (1945)

4. Puškānu sala (1947)

5. Sirdsapziņa (1955)

6. 33 stāsti (1959)

7. Latviešu folklora (1948)

8. Latviešu literatūra, I (1952)

9. Latviešu literatūra, II (1953)

10. Rūdījuma gadi (1957)

11. Priekšvārds grāmatai «Latviešu sakāmvārdi

un parunas» (1955)

12. Pamošanās (1963)

13. Kāpjoši ūdeņi (1959)

Norād — I—XII. Norādījumi par citvalodu īpašvārdu

pareizrakstību un pareizrunu latviešu literā-

rajā valodā, I—XII (1960—1967)

Osmanis — JĀZEPS OSMANIS

1. Soļi (1966)

2. Stārķēns (1962)

3. Vilkuvāle (1974)

Ošiņa — VILIJA OSIŅA

1. Brīnumzāles (1953)

Ozols — ARTURS OZOLS

1. Raksti valodniecībā (1967)

2. Raksti folkloristikā (1968)

3. Latviešu tautasdziesmu valoda (1961)

4. Veclatviešu rakstu valoda (1965)

Pad J — laikraksts «Padomju Jaunatne»

Paegle — LEONS PAEGLE

I—V. Kopoti raksti, I—V sēj. (1956—1958)

1. Dzeja (1945)

2. Lugas (1947)

3. Proza. Romāni (1949)

4. Stāsti (1950)

5. Stāsti jaunatnei (1954)

6. Izlase (1959)

Pašd sk — Pašdarbības skatuve (1955)

Pavāru gr — M. Pētersone, A. Pasopa. Pavāru grā-

mata (1957)

Pelēkais — KĀRLIS PELĒKAIS

1. Dzejoļu izlase (1957)

Pērsietis — PERSIETIS

1. Izlase (1951)

Peters — JĀNIS PETERS

1. Mans bišu koks (1973)

Piena ieg — A. Kirhenšteins, S. Laganovskis. Augst-

vērtīga piena iegūšana (1957)

Pion — laikraksts «Pionieris»

Plaudis — JĀNIS PLAUDIS

I—IV. Raksti, I—IV sēj. (1964—1966)

1. Laika lielums (1948)

2. Ložmetēju rota. Ģimnāzisti (1972)

PL Kom — žurnāls «Padomju Latvijas Komunists»

PL Siev — žurnāls «Padomju Latvijas Sieviete»

PL Skola — žurnāls «Padomju Latvijas Skola» (1940 —

1963)

Pl tub —
K. Segliņš, J. Zariņa. Par plaušu un citu

orgānu tuberkulozi (1957)

Plūdonis — VILIS PLŪDONIS

1. Poēmas (1954)

2. Dzeja un proza (1956)

3. Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas (1957)

4. Darbu izlase (1959)

Pol ek — Politiskā ekonomija. Mācību grāmata (1963)

Poligr — V. Popovs. Vispārīgais poligrāfijas kurss

(1956)

Poruks —
JĀNIS PORUKS

1. Pērļu zvejnieks (1946)

2. Kauja pie Knipskas (1952)

3. Reālistiski stāsti (1953)

4. Dzejoļi (1957)

Preilis — EDGARS PREILIS

1. Divu krastu ļaudis (1962)

Priede — GUNĀRS PRĪEDE

1. Jaunākā brāļa vasara (1955)

2. Pozitīvais tēls (1960)

Priedītis — ARTURS PRIEDITIS

1. Zivis un makšķerēšana (1955)

2. Ar makšķeri Latvijas PSR ezeros un upēs

(1960)

Psihol — Psiholoģija. Mācību grāmata pedagoģiska-

jiem institūtiem (1958)

PSKP vēsture — Padomju Savienības Komunistiskās

partijas vēsture (1959)

Purapuķe — JĀNIS PURAPUĶE

1. Spieķis un divi suņi (1959)

Purs — LAIMONIS PURS

1. Ēnas gaist (1956)

2. Gadu gaitā (1957)
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3. Degošais pilskalns (1962)

4. Gaismas staru lokā (1966)

5. Rieta stundā (1961)

6. Nepareizā laika stundenis (1971)

Purvs — ZIEDONIS PURVS

1. Atsaukšanās. Dzejoļu izlase (1974)

R Kaudzīte — REINIS KAUDZĪTE

1. Domu izteikumi. Aforismu izlase (1973)

Rainis — JĀNIS RAINIS

I—XIV. Kopoti raksti, I—XIV sēj. (1947—1951)

la—lla. Rakstu izlase, I—II sēj. (1945, 1946)

1. Zelta zirgs (1958)

2. Indulis un Ārija (1959)

3. Uguns un nakts (1953)

4. Izlase (1959)

Rasēs —
G. Prokofjevs. Rasēšana. Mācību grāmata

7. un 8. klasei (1963)

Raž 1 — K. Ābele, K. Baums, G. Bērziņš, O. Gilis,

J. Melķis. Ražošanas pamati vidusskolu VIII

un IX klasei. Makets (1959)

Raž 2 — K. Baums, I. Kalniņš, A. Ribovskis. Ražo-

šanas pamati vidusskolu X klasei (1960)

Raž 3 — A. Akmentiņš, A. Aukums, O. Āboliņš,

K. Baums, E. Vainovskis. Ražošanas pamati

vidusskolu XI klasei (1960)

Rīgas B — laikraksts «Rīgas Balss»

Rihters — OSKARS RIHTERS

1. Meži šalc (1959)

Rinkule — DZIDRA RINKULE

1. Vēl tālu jāiet (1955)

2. Pagrieziens (1956)

3. ledomīgais sienāzis (1954)

4. Kāda zēna stāsts (1962)

Rokpelnis — FRICIS ROKPELNIS

1. Auž māsa zvaigzni karogā (1950)

2. Raiņa jaunība (1948)

Rozītis — PĀVILS ROZITIS

I—V. Raksti, I—V sēj. (1961—1962)

1. Ceplis (1949)

2. Valmieras puikas (1957)

3. Izlase (1957)

Rubene — ERNA RUBENE

1. Rokdarbi (1958)

Rudzīte — MARTA RUDZITE

1. Latviešu dialektoloģija (1964)

Rūja — VALDIS RŪJA

1. Lāstekas krīt (1955)

2. Skaņām piebērta pasaule (1967)

3. Bērnības līčos ievas zied (1973)

Rumans — PAULS RUMANS

1. Kur Amudarja plūst (1958)

2. Tūrisms (1954)

Rupais — AMANDS RUPAIS

1. Kukaiņu pasaulē (1974)

Rušiņš — TEODORS RŪSIŅŠ

1. Forelista piezīmes (1964)

Sakse — ANNA SAKSE

I—VI. Kopoti raksti, I—VI sēj. (1962—1965)

1. Skarbais piesitiens (1946)

2. Darba cilts (1948)

3. Atgriešanās dzīvē (1945)

4. Lūzums (1949)

5. Trīs šķūnīši (1951)

6. Dzirksteles naktī (1957)

7. Pret kalnu (1948)

8. Lido, mans putns! (1957)

9. Lidojums uz Mēnesi (1958)

10. Citas burtnīca (1958)

11. Jaunā maiņa (1947)

12. Pasakas, I (1946)

13. Tēva dāvana (1961)

14. Pasakas par ziediem (1966)

Salenieks — EDUARDS SALENIEKS

I—II. Izlase, I—II sēj. (1960)

1. Dzegužmala (1949)

2. Viņās dienās (1949)

3. Soli pa solim (1952)

4. Roberts Zalāns (1958)

5. Atbalsis skan (1957)

Salenieks, Osīte — EDUARDS SALENIEKS,

MIRDZA OSITE

1. Zilās podziņas. Pasakas (1954)

Salnāja — MERSEDE SALNĀJA

1. Par kādu obelisku (1973)

Samsons — VILIS SAMSONS

1. Kurzemes partizāņi (1956)

2. Kurzemes meži šalc . .. (1974)

Sarma — ANDREJS SARMA

1. Celtniecības drganizācija un ekonomiks

(1952)

2. Celtniecības ekonomika (1960)

Saudz dabu — Saudzējiet un mīliet dabu (1958)

Saulietis — AUGUSTS SAULIETIS

I—XIV. Raksti, I—XIV sēj. (1923—1927)

1. Aiz sniega un tumsas (1958)

Saulītis — BRUNO SAULITIS

1. Gaismas gadi (1949)

2. Draugu pulkā (1951)

3. Neaizmirstamie (1953)

4. Maija balsis (1955)

5. Āķis lūpā (1958)

6. Jaunības gadi (1956)

7. Miegamice (1956)

8. Cīruju putenis (1956)

9. Profesora Vecapiņa dēli (1957)

10. Daugavas elpa (1959)

11. Seši no Valolas ielas (1962)

12. Līdz pēdējai taisnei (1963)

13. Kad zeme atveras (1966)

14. Strēlnieka dēls (1960)

15. Gadskārtu grāmata (1967)

Sēlis — ROBERTS SĒLIS

1. Silaines muiža (1948)

2. Stāsti (1949)

3. Melluzitis (1949)

4. Bursi un zeļļi (1941)

4a. Burši un zeļļi (1951)

5. Gaiss viļņo (1954)

6. Kam vara un viltus (1956)

7. Tanī bargā dienā (1963)

Senakols — ROBERTS SENAKOLS

1. Vingrošanas elementu tehnika un termino-

loģija (1957)

Silazars — JĀNIS SILAZARS

1. Mana rūpnīca (1955)
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Sils — PĒTERIS SILS

1. Dziļi ūdeņi (1948)

2. Saulainās dienas (1950)

3. Rīts (1950)

4. Nemirstība (1950)

5. Pavasaris (1951)

6.Vectētiņš un dēladēls (1952)

7. Divi draugi (1954)

8. Pavasara rītā (1955)

Sirmbārdis — JĀNIS SIRMBĀRDIS

1. Asnu zobeni (1962)

2. Dienu bites (1966)

3. Saulstaru atslēgas (1968)

4. Kaleidoskops (1972)

Sk Av — laikraksts «Skolotāju Avīze»

Sk Ģ — žurnāls «Skola un Ģimene»

Skujiņa — AUSTRA SKUJIŅA

1. Dzeja (1960)

Skujiņš — ZIGMUNDS SKUJIŅŠ

1. Ceļi un krustceļi (1954)

2. Varavīksne (1955)

3. Esmu dzimis bagāts (1956)

4. Kolumba mazdēli (1961)

5. Ciemiņš no viņpasaules (1963)

6. Fornarina (1964)

7. Balzams (1972)

8. Sudrabotie mākoņi (1967)

9. Brunču medības (1974)

Skulme — KSENIJA SKULME

1. Piens, augļi, ogas un dārzāji cilvēka uz-

turā (1959)

2. Par slima cilvēka uzturu (1954)

3. Uzturs veselības sardzē (1960)

Slimn kopš — V. Kristmans. lekšķīgās slimības. Slim-

nieku kopšana un medicīnas tehnika (1948)

Sloka — JĀNIS SLOKA

1. Latvijas PSR abinieki un rāpuļi, to nozīme

un kaitīgums (1961)

Spāre — VELTA SPĀRE

1. Pienenīte (1959)

2. Zilā roze (1960)

3. Vecās dzirnavas (1966)

4. Es cilvēkam ticu (1965)

5. Cīrulēns sniegputenī. Izlase (1972)

Sports — laikraksts «Sports»

Spuris — ZANDIS SPURIS

1. Mūsu ezeru bioloģija (1958)

Stankevičs — ANTONS STANKEVICS

1. No Braku kalna (1973)

Stērste — ELZA STĒRSTE

1. Saules koks (1972)

Stradiņš — JĀNIS STRADIŅŠ
1. Cilvēki, eksperimenti, idejas (1965)

2. Ķīmiķi, kuru vārdi jāzina (1967)

Strazdiņš — INDULIS STRAZDIŅŠ
1. Elektroniskās skaitļošanas mašīnas (1972)

Strēle — ASJA STRĒLE

1. Grims (1963)

Strods — PĒTERIS STRODS

1. Riteņbraukšana (1952)

Stulpāns — JERONIMS STULPĀNS

1. Vējš pār ezeru (1958)

2. Cilvēks dedzina kūlu (1962)

Sudrabkalns — JĀNIS SUDRABKALNS

I—VI. Kopoti raksti, I—VI sēj. (1958—1962)

1. Brāļu saimē (1947)

la. Brāļu saimē (1948)

2. Karogi sasaucas (1950)"
3. Izlase (1954)

4. Viena bezdelīga lido (1937)

5. Bezdelīgas atgriežas (1951)

6. Ceļa maize (1944)

7. Vāci Latvijā (1942)

8. Spuldze vējā (1931)

9. Spārnotā Armāda (1926)

10. Oliveretto — Trubadūrs uz ēzeļa (1921)

11. Oliveretto — Džentlmens ceriņu frakā (1924)

12. Pārvērtības (1923)

13. Dzejnieka nemirstība (krājumā «J, Raiņa

daiļrade», 1954)

14. Dzejas izlase (1948)

Sudrabs — JĀNIS SUDRABS

1. Augļkopība (1960)

Sudrabu E — SUDRABU EDŽUS

1. Kaukšķītis. Cauksts (1940)

2. Dullais Dauka (1948)

3. Izlase (1952)

Salkonis — SALKONIS

1. Dzejas (1950)

Šķēle — VALDIS ŠĶĒLE

1. Deggāze (1958)

Sranka — RUTA ŠRANKA

1. Kibernētika (1962)

Sterns — HUGO STERNS

1. Namdara darbi (1958)

2. Namdara darbi (1959)

Strāls — KĀRLIS ŠTRĀLS

1. Saulē un ēnās (1956)

2. Karš (1957)

Svinka
— ĒVALDS SVINKA

1. Botānika. Izmēģinājumu mācību grāmata

6. klasei (1960)

Talcis — ĀDOLFS TALCIS

1. Mūsu kolhozā (1950)

2. Ikdienas kauja (1950)

3. Mani svārciņi (1954)

4. Oras stepē (1956)

5. Manas raibās dienas (1958)

6. Tālajos ciemos (1960)

7. Tikšanās ar okeānu (1964)

8. Sūrie vēji (1974)

Tdz — I—IV. Tautas dziesmas. Papildinājums Kr. Ba-

rona «Latvju dainām», prof. P. Šmita redak-

cijā, I—IV sēj. (1936—1939)

Teātris — almanahs «Teātris un dzīve»

Tehn — I—IV. Tehniskā rokasgrāmata. I—IV sēj.

(1948—1966)

Tēl M — almanahs «Latviešu tēlotāja māksla» (1957 —

1970)

Tērauds — VIKTORS TĒRAUDS

1. Pļavas un ganības (1958)

U Plotnieks, Rūmnieks — ULDIS PLOTNIEKS, FRICIS

RŪMNIEKS

1. Pie makšķernieku ugunskura (1957)

Upīte — ASTRA UPĪTE

1. Minerālu pasaulē (1964)
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Upīts — ANDREJS UPITS

I—XXII. Kopoti raksti, I—XXII sēj. (1946—

1954)

1. Laikmetu griežos, I daļa (1940)

la. Laikmetu griežos, II daļa (1940)

2. Kailā dzīvība (1941)

3. Sūnu ciema zēni (1956)

4. Zaļā zeme (1947)

5. Vecas ēnas (1947)

6. Jauni avoti (1948)

7. Zīda tīklā (1948)

8. Pirmā nakts (1949)

9. Plaisa mākoņos (1955)

10. Ziemeļa vējš (1955)

11. Ceļā uz sociālistisko reālismu (1951)

12. Reālisms literatūrā (1951)

13. Latviešu literatūra, I daļa (1951)

14. Sociālistiskā reālisma jautājumi literatūrā

(1957)

15. Jaunā dzērve (1958)

16. Stāsti bērniem (1957)

17. Laimes lācis (1955)

18. Noveles (1960)

V Kalniņš — VOLDEMĀRS KALNIŅŠ
1. LPSR Valsts un tiesību vēsture, I daļa (1972)

V str —■ Vecie latviešu strēlnieki. Stāsti, tēlojumi,

atmiņas (1957)

V Smits — VIKTORS ŠMITS

1. Mizgrauži (1960)

Vācietis — OJĀRS VĀCIETIS

1. Tās dienas acīm (1959)

2. Krāces apiet nav laika (1960)

3. Elpa (1966)

4. Ugunīs (1958)

5. Aiz simtās slāpes (1969)

6. Dzegužlaiks (1968)

7. Melnās ogas (1971)

Vāczemnieks — LAIMONIS VĀCZEMNIEKS

1. Vasara Ziedu ciemā (1958)

2. Kad apses tvīkst (1966)

3. Siltās rokas (1961)

4. Līvsalas zēni (1966)

Vaidars — TĀLIS VAIDARS

1. Ragu mūzika (1972)

Valdis — VALDIS

1. Staburaga bērni (1955)

Valeinis— VITOLDS VALEINIS

1. Poētika (1961)

2. Latviešu lirika XX gadsimta sākumā (1900 —

1917) (1973)

Vanags — JŪLIJS VANAGS

1. Saules vārtos (1946)

2. Satikšanās krastā (1948)

3. Stāsti par Daugavu (1948)

4. Dziļais arums (1950)

5. Sudraba sliedes (1951)

6. No Neretas līdz jūrai (1951)

7. Izlase (1953)

8. Stāsti par Daugavu un Lielupi (1954)

9. Mazā Mikiņa lielie darbi (1955)

10. Klibais vilks (1958)

11. Meža dziesma (1967)

Vanags, Rokpelnis — JŪLIJS VANAGS, FRICIS ROK-

PELNIS

1. Ceļa cirtēji (1946)

2*

Veģet — M. Galeniece, L. Tabaka, K. Birkmane. Lat-

vijas PSR veģetācija (1958)

Veidenbaums — EDUARDS VEIDENBAUMS

I—II. Kopoti raksti, I—II sēj. (1961)

1. Izlase (1952)

2. Dzejoļi (1958)

Veisteris — PĒTERIS VEISTERIS

1. Rokasgrāmata dārzeņu audzētājiem (1957>

Vējāns — ANDRIS VĒJĀNS

1. Jaunība (1953)

2. Saule kāpj augstāk (1957)

3. Skola pie ezera (1957)

4. Sakliedzas kaijas (1959)

5. Savas lakstīgalas meklētāji (1969)

Vendeliņš — ARNOLDS VENDELIŅS

1. Individuālo dzīvojamo māju celtniecība

(1958)

Vēriņa — SOFIJA VĒRINA

1. Dažādi vokālie žanri (1959)

2. Uvertīra (1959)

Ves — žurnāls «Veselība»

Vēstis — žurnāls «Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas

Vēstis»

Vēsture — I—III. Latvijas PSR vēsture, I—III sēj.

(1953—1959)

Vēveris — EIŽENS VĒVERIS

1. Cilvēks aiziet pēc saules (1972)

2. ledēstiet rozes zemē nolādētā (1971)

Viese — SAULCERĪTE VIESE

1. Randenes vasara (1965)

2. Pasaules dziesma (1973)

Viese, Bebrišs — SAULCERĪTE VIESE, JŪLIJS BEB-,

RISS

1. Zvaigzne iet un deg, un. . . (1969)

Vilde — JĀNIS VILDE

1. Bērnu trieka (1950)

Vīlips — PĀVILS VĪLIPS

I—II. Izlase, I—II sēj. (1962)

1. Tuksnešu dārzos (1949)

2. Fabrika pie Gaujas (1949)

3. Lapas ugunskurā (1960)

4. Baltās ābeles dziesma (1964)

5. Avota lāses (1966)

Vilks — ĒVALDS VILKS

1. Cilvēki ar vienu patiesību (1949)

2. Rudens dienās (1955)

3. Zaļais koks (1960)

4. Piecas minūtes par vēlu (1961)

5. Lāga zēni (1966)

6. Stāsti (1963)

7. Labs paziņa. Stāstu izlase (1973)

Vimba — EDGARS VIMBA

1. Sēnes uzturā (1954)

Vit — A. Kirhenšteins, R. Kukaine. Vitamīni (1957> \

Vītoliņš — JĒKABS VĪTOLIŅS

1. Alfrēds Kalniņš (1968)

2. Mūzikas kritika. Izlase (1973)

Vītoliņš, Krasinska — JĒKABS VĪTOLIŅS, LIJA KRA- .
SINSKA

1. Latviešu mūzikas vēsture, I sēj. (1972)

Vulfs — EDUARDS VULFS

1. Ziedi, kas ceļmalā vīst (1960)
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Zālīte — ELĪNA ZĀLĪTE

1. Atgūtā dzimtene (1948)

2. Vārds sievietēm (1950)

3. Spēka avots (1951)

4. Birztaliņā sēņojot (1953)

5. Agrā rūsa (1956)

Zālītis — RAIMONDS ZĀLĪTIS

1. Slēpošana (1952)

Zeiboltu J — ZEIBOLTU JĒKABS

I—V. Raksti, I—V sēj. (1956)

Zemzaris — ULDIS ZEMZARIS

1. Modeļa pieradināšana (1969)

Zepe — MILDA ZEPE

1. Kosmiskie stari (1957)

Ziedonis — IMANTS ZIEDONIS

1. Dzejnieka dienasgrāmata (1965)

2. Motocikls (1965)

3. Sirds dinamīts (1963)

4. Es ieeju sevī (1968)

5. Perpendikulārā karote (kopā ar Jūliju Ko-

rotiču un Gunāru Janaiti) (1972)

6. Kurzemīte, 1. grāmata (1970)

7. Kā svece deg (1971)

8. Krāsainas pasakas (1973)

9. Kurzemīte, 2. grāmata (1974)

Ziemeļnieks —
JĀNIS ZIEMEĻNIEKS

1. Dzeja. Izlase (1960)

Zigmonte — DAGNIJA ZIGMONTE

1. Bērni un koki aug pret sauli (1959)

2. Jūras vārti (1960)

3. Ezera elpa (1965)

4. Fragments (1971)

5. Mārsils (1969)

6. Zilo rūķu gals (1973)

Zin T — žurnāls «Zinātne un Tehnika»

Zirnītis — ALFRĒDS ZIRNĪTIS

1. Laiks un tā paredzēšana (1957)

Zool — v. Salajevs, N. Rikovs. Zooloģija. Mācību

grāmata 7. klasei (1963)

Zunde — VELTA ZUNDE

1. Pasakas par Usmu (1964)

Zutis — JĀNIS ZUTIS

1. Vidzeme 18. gadsimtenī (1945)

Zv — žurnāls «Zvaigzne»

Zv d _ gadalaiku izdevums «Zvaigžņotā debess»

1. Ziema

2. Pavasaris

3. Vasara

4. Rudens

Zvārguļu E —
ZVĀRGUĻU EDVARDS

1. Dziesminieka sirds (1959)

Zviedris — ARVĪDS ZVIEDRIS

1. Egle un egļu mežs Latvijas PSR (1960)



gabalains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas sastāv no

gabaliem, tāds, kas ir sadalījies gabalos. G.

arums. O Gluži melni, gabalaini mākoņi stāv

pavisam zemu. Upīts V, 326.

gabaldarbs, -a, v. Darbs, par kuru maksā

darba algu saskaņā ar veikumu, neievērojot

darba ilgumu. Gabaldarba izcenojums. □

Darbs brigādē jāorganizē pēc gabaldarbaprin-

cipa . . Cīņa 53, 69, 3. . . visi [rūpnīcas] gabal-
darba strādnieki uzņēmušies un sekmīgi pilda
individuālos kompleksos piecgades plānus.
Cīņa 73, 186, 1.

gabalprece, -es, dsk. ģen. -ču, s. Prece, ko

pērk un pārdod pa gabaliem, priekšmetiem.

O . . [veikala vitrīnā] izstādītas gabalpreces—

dvieļi, diegi, apkaklītes, servjetes, ziepes..
Cīņa 54, 5, 2. . . viņa strādāja pārtikas zālē

gabalpreču nodaļā. . Rīgas B 70, 29, 2.

gabals, -a, v. 1. Atsevišķa daļa (no veselā).

Sagriezt sieru gabalos. Nokost gabalu maizes.

Saplīst gabalos. Kā ledus gabals — saka par

ko ļoti aukstu. >□ Katrs atdalītais [akmens]
gabals nu ir jāsaskalda vēl mazākos gabalos.
Brigadere 2, 334. Ledus plosts slīdēja tālāk. .
Gabals pēc gabala atsprāga, peldēja līdzi un

trinās gar lielā gabala malām. Blaumanis 111, 15.

Gaļu sadala porciju gabalos. . PL Siev 59, 9,

23. O Vai (tev) gabals nokritīs? arī Gabals ne-

nokritīs sar. — saka, ja domā, ka nekas slikts

nenotiks. □ Kas tev — lai viņš runā, vai ga-

bals nokritīs? Brodele 4, 14.

2. Atsevišķs priekšmets, vienība, veselums

(starp līdzīgiem). Naudas g. Ziepju g. Apģērba
gabals — apģērba atsevišķa sastāvdaļa. Drēbju
(arī drēbes) gabals sar. — apģērba gabals. Ga-

bala darbs novec. — gabaldarbs. O. . [Ignats]
apēda vairākus gabalus maizes, bet skābo

putru nemaz nestrēba. Birznieks-Upītis I, 335.

Zupā peld trekni aitas gaļas gabali. Auziņš 1,

49. Padusē viņam bij zelta gabals, tik liels kā

cilvēka galva. X Skalbe 1, 108. Apģērba gabali
vairs nespēja pretoties ne vējam, ne aukstu-

mam. A Grigulis 13, 216. Aiz dārza, starp riju
un klēti, vēl viens retums — dīķis . . Ap viņu
izžauti šad tad balti drēbju gabali. Austriņš 1,

63. Tādēļ nosprieda tik galdnieku, kā mūrnieku

neņemt uz gabala darbiem, . . bet uz dienas

maksu. Birznieks-Upītis 6 , 357. // Atsevišķs cil-

vēks (kā skaitīšanas vienība). Rada gabals
sar. — radinieks. O Jo tuvāk nāca vakars, jo

G

vairāk ieradās viesu. . . Pēdīgi viesu bija vai

gabalu desmit. Strāls 2, 29. «Jums taču te ir arī

puiši?» — «Ar visiem kalējiem pieci gabali,»
Nika steidzās stāstīt. Sakse 7, 412. Tā iznāca

darbs ir mūsu rada gabalam, vecam Pavāram.

Austriņš 1, 26.

3. Noteikta (zemes) platība. Apbūves g. Pie-

mājas zemes g. Apstādīt lielu gabalu. Cērtams

gabals — meža nogabals, kur cērt vai kur pa-

redzēts cirst. O Vispirms viņš līdumu sada-

līja divu pūravietu gabalos un atdeva uz trim

gadiem nodedzināšanai un iztīrīšanai. Upīts 4,

648. Nelielajā pļavas gabalā Līze saskatīja sep-

tiņus šķūnīšus . . . Sakse 2, 13. Viņa priekšā at-

radās plašais purva gabals, kas visgarām robe-

žojās ar augsto Gaiļa kalnu. Fimbers 1, 79.

4. Attālums, atstatums. Noiet lielu gabalu.
Pa gabalu — no lielāka attāluma. Būt (jau)

gabalā, arī (būt) labā (arī krietni) gabalā —

atrasties samērā tālu. [□ Kādu gabalu paskrē-
jis, viņš atrada sievu uz ceļa bez dzīvības gu-

ļam. Kaudzītes la, 31. Labu gabalu slaiko, garo

egļu ēnā nogājis, viņš ceļmalā apsēdās uz kāda

celma. Blaumanis 6, 143. Vecais Brīviņš zināja
visu — kā kurmis alā, kas jau pa gabalu jauž
zemi dimdam, nācēja soļiem tuvojoties. Upīts

4, 659. Kad pīļu māte iepēkstējusies, tad tik

pamanījuši lapsu, bet tad tā bijusi arī jau ga-

balā . . Birznieks-Upītis IV, 60. Tās grupas, ku-

rām naktī bija jāveic kaujas uzdevumi, atra-

dās jau krietni gabalā. Grīva 3, 137. -v" Gaisa

gabals sar. — ļoti liels attālums. □ «Taisni

braukt mēs nevaram,» Sniedziene paskaidroja,
«un to gaisa gabalu apkārt — tas nav vērts.»

Upīts 11, 805. ..nevarēja taču Krišiņš apskriet
to gaisa gabalu no Akmeņu ielas līdz Jauna-

jam tiltam un vēl laikā nokļūt skolā. Bērn 46,

7, 1. // lok.: gabalā, apst. nozīmē. Augstu virs

apvāršņa. □ Lai gan saule vēl bija gabalā,
tomēr gailis sprieda, ka viņiem jau laiks doties

pie miera. Birznieks-Upītis IV, 65. . . Saule jau
gabalā stāv, apkārt no darba viss dimd! Rainis

V, 101.

5. pareti. Laika posms. □ Toreiz es dzīvoju
pie sava drauga Kokorevā. Visu pavasara ga-

balu. Austriņš 2, 310. Visu vasaras gabalu viņai
vienai vien vairāk jānodzīvo. Upīts 18, 58. Visu

rudens gabalu viņa no Lausa nebija dzirdējusi
tik daudz vārdu kā tagad vienā mirklī. Rozī-

tis 2, 75.



gabalsāls 22

6. sar. Skaņdarbs, teksts, arī tā daļa. Mūzi-

kas g. Lasāmais g. □ Kad bija izspēlēti visi

gabali, tad, sviedrus slaucīdami, muzikanti no-

lika instrumentus uz galda. . Austriņš 2, 69.

Vija .. dungoja kādu estrādes gabalu .. Dripe

2, 157. No galvas viņa zināja kaut kā ābeces

gabalus, bet lasīt, aizsākot no vidus vai atšķi-
rot jaunā vietā, viņa nevarēja. Birznieks-Upītis

6, 350. \> Kases gabals niev. — teātra uzvedums,

kas dod daudz ienākumu. □ . . vai tas nebūs

kases gabals? Lai man nākošajā vasarā ne

asaka nepieķeras, ja uz Muzikālo komēdiju
pēc biļetēm cilvēki nestāv rindā līdz Vidze-

mes tirgum! Saulītis 5, 25. Ūdens gabals
sar. — bezsaturīgs, pārlieku garš teksts, Gal-

vas gabals novec. — teksts, kas jāiemācās no

galvas, jāpatur prātā. O.. galvas gabalus
[mācītājs] Arps ar nolūku izmeklēja tos grūtā-
kos . . Upīts XI, 333. «Tas ir Bone. Jā, ļoti spē-

jīgs cilvēks. Ātri rēķina galvas gabalus. Jūs

viņam. . kādreiz pavaicājiet, cik, piemēram, ir

septiņreiz septiņi, reiz septiņi, reiz sešpadsmit,

un es galvoju, ka viņš jums minūtes laikā pa-

teiks pareizu rezultātu.» A Grigulis 13, 115.

O Vienā gabalā sar. — nepārtraukti.
IO Venta droši rīkojas ar grožiem un runā

vienā gabalā. Indrāne 2, 51. Viņš ieliek grābek-

ļiem jaunus zobus, jo dažiem grābējiem tie

allaž0

ķeras aiz ciņiem un lūst vienā gabalā..
Vanags 9, 19. <> Bēdu gabals sar. —

saka par

to, kas sagādā pastāvīgas rūpes un nepatikša-
nas; negals. Grēka gabals sar. — cilvēks,

kas grēko, rīkojas nosodāmi; tas, kas var izrai-

sīt grēku. O Viņas dēļ lai nu arī audzinot

Anneli par grēka gabalu. Brigadere 2, 33. . . baz-

nīca mācīja, ka cilvēka miesa ir viens vienīgs

grēka gabals. . Birze 4, 165. "0" Koka (ari ledus)

gabals sar. — vienaldzīgs, neiejūtīgs cilvēks.

O Ēvalds sen nebija dejojis, viņš nepiederēja

pie parketa varoņiem, nekāroja vieglu pazīša-

nos, bet nebija arī nekāds koka gabals. Saulī-

tis 12, 135. «Nu atbildi taču, kad ar tevi runā!

. . Parādi tak, ka tu esi dzīvs cilvēks, nevis

koka gabals!» Upīts XI, 381. «Kāda tu esi sa-

vāda,» māte groza galvu. . . «Man ir žēl tava

Edgara! Zēl, ka dzīvai sirdij jādzīvo kopā ar

ledus gabalu!» Zigmonte 2, 299.

gabalsāls, -sāls, v., arī gabaisāls, -sāls, s;
parasti vsk. Sāls lielos kristāliskos gabalos.

gabalziepes, -pju, s.; tikai dsk. Cietās ziepes
gabalos.

gabana, -as, s.; apv. Guba (1). □ Lielajā līcī

smaržo šodien krautās siena gabanas. . . Lie-

nei — lielas, stingras, smailām virsotnēm. Tās

spurainas ir Ineses roku darbs, bet zemās, apa-
ļas —

Kristīnes. Indrāne 2, 486. . . Māle . . devās

uz rīta pļāvumu likt to gabanās. Saulietis IV,

118. pārn. Bija sacēlies spēcīgs, karsts vējš,.,
sākdams dzīt zilajās debesīs baltas mākoņu
gabanas. Brodele 14, 40.

gabardīns, -a, v. Audums (parasti vilnas) ar

diagonālam rieviņām. □. . nāca no kalniem

leja kads anglis . . , ģērbies labā gabardīnamē-
telī . . Laicens 2, 238. .. kājās bija mirdzoši brū-

nas kurpes un rūpīgi izgludinātas pelēkas ga-
bardīna bikses. Rīgas B 64, 64, 6. Bērsons šodien

bija apvilcis pelēka gabardīna žaketi. . Birz&

5, 229.

gabarīts, -a, v. Izmērs (parasti lielam priekš-
metam); arī lielums, apjoms. Lokomotīves ga-
barīti. Automobiļa gabarīti. O Skaidri re-

dzams, ka kombainu, kuram ir noteikti gaba-
rīti, šai šķūnī neievedīsi. Lit M 56, 49, 3.

gadadiena, -as, s. Diena, kad aprit viens vai

vairāki gadi kopš kāda (parasti sabiedriski no-

zīmīga) notikuma. Teātra dibināšanas g. □ Re-

ferātu par Oktobra revolūcijas . . gadadienu

nolasīja Rendenieks .. Sakse 7, 487. . . nosvinēta

Uzvaras svētku pirmā gadadiena. A Grigūlis

13, 411. ..cilvēce, kas cīnās par mieru, humā-

nismu un kultūru, pieminēja Ļesju Ukrainku

tās nāves 50. gadadienā. Kar 63, 8, 126.

gadagājums, -a, v. 1. Vienā gadā dzimušo

(cilvēku) kopums. Viena gadagājuma jaunieši.
lesaukt bruņotajos spēkos divus gadagājumus.
O . . ap klubu jau dūca kā bites spieta laikā:

.. daudz dažādu gadagājumu sieviešu. Zv 58, 10.

19. .. viņam tur uzticēja fizkultūras pulciņa
vadīšanu. Patiesību sakot, . . daudz nebija ko

vadīt, jaunākie gadagājumi vēl atradās ar-

mijā . . Saulītis 12, 214. Gar trases malām pulcē-
jas arvien vairāk skatītāju. Viņi atzinīgi no-

vērtē dažādo gadagājumu sportistu cīņu. .

Sports 67, 160, 1.

2. Vienā gadā izdots (laikraksta, žurnāla)

komplekts. lesiet laikraksta gadagājumu. O No

Skujām atveda kādu vecu gadagājumu «Lat-

viešu Avīzes». Lasījām tur no vienas vietas

visus pasaules notikumus. Birznieks-Upītis 6, 349.

gadagrāmata, -as, s. Periodisks tematisks iz-

devums, kas iznāk reizi gadā. Literatūras g.

O Rakstu krājumi «Dunduri» iznāca kā gada-
grāmatas —

katru gadu viens krājums. .

Niedre 9, 257. . . laikraksts . . ziņo par pirmās.
«Skandināvu dzejas gadagrāmatas» iznākšanu.

Lit M 64, 25, 8. Iznākusi statistikas gadagrā-
mata. . Pad J 71, 157, 3. // novec Kalendārs.

gadalaiks, -a, v. Gada daļa, kam atkarībā no

saules stāvokļa ekliptikā ir raksturīgi noteikti

laika apstākļi. Sauss g. Lietains g. Auksts

g. □ .. viņa pati bija kā dzimtenes daba ar

tās četriem gadalaikiem, kas cits aiz cita mi-

jas .. Purs 4, 289. Viņa [gleznotāja] audeklos

tēloti gadalaiki . . Tur ir pavasari un vasaras,

tur ir rudeņi un ziemas.. Zv 57, 22, 17. pārn.

Kokos kvēloja visi gadalaiki: dzeltens un balts,

purpurs un zaļš. Ezeriņš 1, 201.

gādāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju. 1. trans. Rīko-

ties tā, lai nodrošinātu (nepieciešamo, vaja-

dzīgo). G. inventāru. G. malku. G. vajadzīgos

līdzekļus. >□ Māte tūliņ rosījās gādāt vakari-

ņas . . A Grigulis 7, 9. Grāmatas gādāja Kristīne.

Viņa gāja pēc tām uz pāris desmit verstu at-

tālo bibliotēku . . Paegle 4, 345. . . māsas Lienes

sīkās, kalsenās roķeles . . gādāja pārdienām
tīru veļu. Salenieks 5, 109. // intrans. O Viņš . .
uzņēmās gādāt par munīcijas papildinājumu.
Branks l, 4i. Par durkļiem kalējs Mārtiņš gādā,
Un steidzas cits tos kātā siet. Medenis 2, 84.

2. intrans. Rīkoties tā, lai nodrošinātu (kādu)

ar dzīvei nepieciešamo; rūpēties. □ Ja nu

tikai tagad viņš paliktu vesels, kā viņa tad to
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mīlētu, kā par to gādātu! Brigadere 3, 445. . . gā-

dāt par bērnu . . nav tikai mātes daļa vien —

arī ārsts, medicīnas māsa uzņemas rūpes par

viņa veselību. Zv 60, 2, 5.

gadatirgus, -us, v. 1. Periodiski organizēts

(parasti starptautisks) pasākums, kur tirdznie-

cības organizācijas un rūpniecības uzņēmumi,
komersanti, rūpnieki vairumā pārdod un iepērk

dažādas preces pēc izstādītajiem paraugiem.

Leipcigas g. Apmeklēt starptautisko gadatirgu.
O Pašreiz Maskavā notiek Vissavienības ga-

datirgus, kurā savus labākos izstrādājumus de-

monstrē visi mūsu zemes vilnas, kokvilnas un

zīda audumu ražošanas uzņēmumi. Cīņa 65, 9, 1.

. .Poznaņā atklāja . . starptautisko gadatirgu,
kurā piedalās 60 valstis. Cīņa 63, 136, 3. Tirdz-

niecības darbinieku dienai veltītajā rūpniecī-

bas, pārtikas unkulinārijas izstrādājumu gada-

tirgū ukraiņu virtuves izstrādājumi guva ne-

dalītu atzinību. Pad J 73, 156, 2.

2. Plašs tirgus, ko organizē vienu vai dažas

reizes gadā, parasti lauku centros. Rudens g.

O .. ja saimnieka būšanā no sievas jālūdz
rublis, ko gadatirgus dienā aizbraukt uz Kli-

dzinu, tad tā gan bij kauna lieta. Upīts 4, 242.

Kolhozs ar . . putraimiem vienmēr piedalās ra-

jona gadatirgū.. Lauku Dzīve 71, 12, 17.

gādība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība šīs īpašības konkrēta izpaus-

me. O Viņš [zēns] slimo ar sirdi. Tas nozīmē,

ka viņam jo sevišķi vajadzīga mātes gādība,
mātes siltums. Cīņa 63, 7, 1. Es nejūtu ap sevi

rūpību un gādību, kas man nepieciešama, lai

rastos iedvesma
0
. Zālīte 2, 23. pārn. . . tulpes sī-

pols . . pusaizsnaudies atdodas zemes siltumam

un gādībai. Ādamsons 2, 102.

gādīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gādīgi. Tāds, kas

rīkojas, lai nodrošinātu (kādu) ar dzīvei nepie-
ciešamo,- tāds, kas gādā, rūpējas. G. tēvs.

□ . . viņa ir gādīga un rūpīga māte savām

meitām
..

Zv 51, 1, 9. «lekod nu!» un gādīgā
vecmāmuļa noliek mazmeitai priekšā čauganu
maizīti. Pion 54, 13, 4. Katrai gādīgai vāvermā-

tei jau laikus sagatavotas vairākas ligzdas.
Birznieks-Upītis 2, 28. pārn. . . viņa Knislim uz-

bāza galvā siltu ziemas cepuri. Knislis pasmai-
dīja. Pirmo reizi viņš sajuta Dzidras gādīgās
rokas . . Grīva 4, 427. // Tāds, kurā izpaužas šā-

das īpašības. O «Vai [lapsenes] stipri sako-

da?» Pičs gādīgi apvaicājās. Vāczemnieks 1, 78.

Skaidrīte gādīgi pārģērbj savu lelli. . Birznieks-

Upītis 6, 386.

gādīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība gādīg s, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme; gādība. Vecāku g.

gadījums, -a, v. 1. Negaidīts, nejaušs noti-

kums; arī nejaušība. Laimīgs g. Nelaimīgs g.

Kļūmīgs g. □
. . parādījās dežurējošā māsa.

«Nelaimes gadījums! Sabraukts bērns!» Rinkule

2, 7. Tiklab iegātnība, kā aizprecēšanās katrā

ziņā bij vairāk laimes gadījums nekā droši

paredzams un apstiprināts nākotnes faktors.

Upīts 13, 17. Nebūs taisnība, ja teikšu, ka par

sportistu kļuvu gadījuma pēc, nejauši. Pad J

63, 190, 3. // ģen.: gadījuma, adj. nozīmē. Nejaušs,

nepastāvīgs, neregulārs. Gadījuma rakstura no-

tikums. Aizbraukt ar gadījuma automašīnu.

□ .. gandrīz visi Latgales gājēju ļaudis ..

kopš agras jaunības staigājuši peļņā, gan grāv-

jus rakdami, gan ēkas cirzdami, gan uz plos-
tiem, gan citos gadījuma darbos . . Vanags 8,

34. Tās vīrs, gadījuma strādnieks, bieži bija
bez darba . . Grants 4, 14. Spēlmane šajā namā

ir gadījuma cilvēks. Saulītis 13, 34.

2. Atsevišķs notikums. □ Kāzas vēl nebija
rīkotas, un tas bija tālā apkārtnē nedzirdēts

gadījums, ka meita bez laulāšanās aiziet pie
puiša. Sakse 2, 132. Jaunākie pēc tam uzplijās
Harijam, lai pastāsta, kā norisinājies tas gadī-
jums Atlantijā, kad vētra izsituši stūres mājā
logus. Talcis 7, 227. // Situācija, apstākļi. Izņē-
muma g. O Barons pārdomāja. Kā viņam šai

gadījumā vislabāk bij jāizturas? Blaumanis 6,

137. Ja jūra spēcīgi viļņojas, tad motorus pil-
nīgi aptur, lai uz skrūves neuztītos tīkli. Tādā

gadījumā kuģi dzen uz priekšu neliela bura
—

klīvers. Grīva 5, 89.

gadinieks, -a, v.; gadiniece, -es, dsk. ģen. -ču,

s.; vēst. Kalps vai kalpone, kas pēc līguma
strādā visu gadu (pie saimnieka). O Neviens

puisis, ne meita, ne vasarnieks, ne gadinieks,
ne nedēļnieks, ne dieninieks labprāt pie Ķide-
niem nenāca. Austriņš 2, 372.

gadīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1.
pa-

rasti 3. pers. Notikt, būt (reizumis, dažkārt).

□ Viņš. . izstāstīja visu, kas bij gadījies.
X Skalbe 1, 65. Kaut gan pātaga tiek sargāta

gandrīz tāpat kā acs pierē, tomēr rudeņos, pa

tirgiem braucot, gadās, ka paput vai nozog . .
Austriņš 1, 169. Ja tēvs aizbrauca tālākā zvejā
(tas visbiežāk gadījās pavasarī), tad Vanadziņu
aizveda uz ciemu pie krustmātes Annas .. Lācis

9, 5. // Savienojumā ar verba nenoteiksmi no-

rāda, ka darbība notiek reizumis, dažkārt.

O .. iebaudīt gaļu un baltmaizi un uzdzert

alu gadījās visai reti. Birznieks-Upītis 6, 207.

Alūksnes pusē man diemžēl nav gadījies būt. .
Lagzdiņš 3, 86. . . es ieminējos, ka man gadījies
skraidīt gar Piebalgas ezeriem. Birze 2, 10.

2. Dažkārt būt sastopamam, būt, atrasties.

□ Te piepeši [vīrs] ieraudzījis smalku kungu,
tas tur gadījies, it kā no gaisa būtu nokritis.

LTP 277. . . viņa pateica znotam, ka šogad Brī-

viņos gadījies īsti ņiprs priekšpuisis . . Upīts 4,

229. Manai pirmītējai līdzbraucējai bija gadī-

jies cits vedējs. Apsīšu J 3, 69. Gadīties (arī

pagadīties) pie rokas (arī pa rokai) — būt, at-

rasties tuvumā. O Viņš. . steidzīgi paņēma

zaļo zīmuli, kas gadījās pie rokas . . Ādamsons

2, 127. i<> Kur gadījies, kur ne, arī kur bijis,

(kur) nebijis, arī kur bijis, kur ne sar. — saka,

ja kāds pēkšņi, negaidīti (kur) ierodas,parādās.

gādnieks, -a, v.; gādniece, -es, dsk. ģen. -ču,

s.; pareti. Cilvēks, kas gādā, rūpējas (par kādu);

apgādnieks. □ «Grūts liktenis, kad visai ģi-
menei jāiztiek no tā, ko viens gādnieks no-

pelna ar saviem pieciem pirkstiem,» viņa no-

pūtās. Lācis 4, 322. Viņš raugās pasaulē, viņš

saprast sāk, ka strādnieks Ir visa ražotājs un

visas tautas gādnieks. Sudrabkalns 1, 162. «Vai

nu mēs nezinām, kas ir mūsu māte un gād-
niece? .. .» Niedre 12, 39.
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gads, -a, v. 1. Laika sprīdis, kurā Zeme veic

pilnu apgriezienu pa savu orbītu,- šāds laika

sprīdis kādā laika skaitīšanas sistēmā. Tūkstoš

gadu pirms mūsu ēras. Mūsu gadsimta septiņ-

desmitie gadi. Katru gadu. Priekš (arī pirms)
daudziem gadiem. Gadiem ilgi. Gadu desmits.

Kalendāra gads — 365 vai 366 dienas ilgs

laika sprīdis (laika skaitīšanas sistēmā). Tropis-

kais gads astr. — laika sprīdis starp divām se-

kojošām Saules centra pāriešanām pava-

sara punktam (aptuveni 365,24 diennaktis).

Zvaigžņu (arī sideriskais) gads astr. —
laika

sprīdis, kurā Saule veic savu redzamo (gada)
ceļu pa debess sfēru attiecībā pret zvaigznēm

(aptuveni 365,26 diennaktis). Gada aberācija
6štr, — aberācija, kuras cēlonis ir Zemes kus-

tība pa orbītu ap Sauli, Gadu simtenis (retāk

simts) — gadsimts. Jaunais gads — a. Nāka-

mais gads. b. pareti. Jaungads. Dzimšanas

gads — gads, kurā (kāds) ir piedzimis. Mirša-

nas gads — gads, kurā (kāds) ir nomiris. Gais-

mas gads astr. — garuma mērvienība — attā-

lums, ko gaisma noiet tropiskā gada laikā (ap-

tuveni 9460 miljardus kilometru). Gadalaiks —

gadalaiks. Gada tirgus — gadatirgus. Gada

skaitlis — gadskaitlis. Gadu mija — gadumija.
Ar gadiem (arī dienām, laiku) —■ laika gaitā.
Gadu no (arī pēc) gada — katru gadu, siste-

mātiski. □ . . gadi mēdz būt dažādi: īsie — ar

365 dienām un garie, kam ir 366 dienas. Zv 57,

14, 10. Nemaz pa šiem gadiem [Laura] nebij
palikusi vecāka . . Upīts 4, 685. «. .es domāju,
ka četri pieci tūkstoši gadā par laipnu seju un

mīkstām rokām nav apnicināma alga.» Blau-

manis 2, 78. Tēvs . . ik pavasarus brauca uz Sa-

lacgrīvu vai Ainažiem pēc reņģēm. Ģimenei
tās bija galvenais azaids visu cauru gadu. Tal-

cis 7, 163. Ir dzīvē tik daudz daiļā, tik daudz

labā, Kaut nemierīgs un bargs šis gadu simts.

Lasmanis l, 51. Tuvojās Jaunais gads, cilvēki

cerēja iegūt jaunu laimi, jaunus panākumus . .
Zv 57, 7, 20. Putnu Ceļš. . aizņem lodveida

telpu, kuras diametrs ir 80 000 gaismas gadu.
Ikaunieks 1, 10. Jā, drīz būs divpadsmit. Gadu

mija. _Preilis 1, 57. ..tēvs saslima ar tuberku-

lozi. Ārstējās, . . sāka strādāt un atkal ārstē-

jās . . Tā gadu pēc gada. Purs 4, 249. // 12 mē-

nešu ilgs laika sprīdis (skaitot no jebkuras
dienas). □ Lipīgi, plaukstoši zari glāsta viņai

vaigus tāpat kā priekš gada, un dzeguze sauc:

«Kukū! Kur nu?» Brigadere 2, 38. . . plāksterim
jastav tik ilgi, kamēr [stumbra] ievainotā vieta

apaugs ar jaunu mizu. Tas notiks apmēram
gada laika. Bērn 49, 3, 25.

2. Vecuma skaitīšanas vienība
—

12 kalen-
dāra mēneši. Piecpadsmit gadu vecs. Bērnam

ir divi gadi. But vienos gados —
būt vienādā

vecuma. □ Zane bija dažus gadus vecāka par
Līzi . . Sakse 2, 24. Pavasarī viņam palika pieci
gadi

„
Lācis 9, 3. Jauno

— pirmā gada raudu
barība ūdensaugi sāk dominēt ap vasaras vidu.

Spuris l, 66. Tas bija pusmūža vīrs, apmēram
vienos gados ar Kaķīti.. Lācis 15, 211. <> Būt

(retāk nakt) (labi, arī_ krietni) gados —
būt sa-

mēra vecam,- būt pāri pusmūžam. □. . kāds

no tevmamiņas jaunākiem brāļiem . . bij precē-

jies jau labi gados . . Brigadere 2, 447. . . saim-

niece, kaut gan jau labi gados, bija neprecē-
jusies. Bērn 47, 3, 19.

3. Laika posms, kas ilgst aptuveni 12 mēne-

šus un kurā noris noteikts cikls (sabiedriskajā
vai saimnieciskajā dzīvē). Budžeta g. Saimnie-

ciskais g. Gada pārskats. Mācību gads — gada
daļa, kad notiek mācības mācību iestādē. Aka-

dēmiskais gads — gada daļa, kad notiek mācī-

bas augstākajā mācību iestādē. Gada puisis
(arī meita) vēst. — puisis (meita), kam ar saim-

nieku ir līgums uz visu gadu (no Jurģiem līdz

nākamajiem Jurģiem). □ Bramanim ar mazo

Andru Mārtiņos beidzās kalpa gads. . Upīts

XI, 359. Jaunais mācību gads ...

Ar to mēs sa-

protam ne tikai jaunas mācību stundas . . Tas

ir arī jauna darba posms pionieru organizā-
cijas dzīvē . . Pion 53, 38, 1.

4. dsk. Ilgāks laika posms. Bērnības gadu.
Puikas gadi. Skolas gadi. Studiju gadi. Brie-

duma gadi. Kara gadi. Mierīgas celtniecības,

gadi. Kumeļa (arī gaiļa) gadi hum. — pus-

audža vecums. O Jau spēka gados viņš strā-

dāja gandrīz vairāk ar muti nekā ar rokām . .
Kaudzītes la, 63. Un tas pats Līču Mārtiņš. Pus-

mūža gados nāk, galviņa plika kā ola . . Upīts-

4, 650. // arī vsk.; savienojumā ar apzīmētāju.

Laika posms, kam raksturīgs kas īpašs. Sausais

g. Slapjais g. Sēņu gadi. □ «Tāds koks sevi

neatmaksā,» Jānis skaidroja . . , «ābolu gadā
tev katrs kaimiņš no muguras sviedīs, sak, ēd

r

tāpat sapūs. Bet, kad citam nebūs, tādā vasarā,

arī man nebūs.» Sakse 7, 24. Un tad sākās šie-

varoņu gadi. Purvi. Sniegi. Un lietus, un sals.

Metās ugunīs rotas un vadi. Lukss la, 38.

O Gada gājums — a. Gadagājums (1). O

Aizbrauca arī Pakalns, sāka izklīst vecākie

gada gājumi . . Sakse 7, 349. b. Gadagājums (2).
□ Lejassmeltēnu Laura abonēja «Baltijas.
Vēstnesi» un «Austrumu», visu pagājušā gada.
gājumu viņš., dabūjis izlasīt. Upīts 4, 691.

gadsimtenis, -ņa, v. Gadsimts. □ No jaunā
gadsimteņa aukstums dveš.. Rainis I, 49. No»

važām rokas ir vēl stīvas, Vēl notirpuši lo-

cekļi, Bet spēka dzīslas tomēr dzīvas, — Tās

nomaitāt nav spējuši Gadsimteņi. Rainis I, 427.

. . Mēneši ar gadsimteņu mirdzu lekvēl vēs-

turē ar varoņdarbiem. . Sudrabkalns I, 17.

gadsimts, -a, v. Vienība kādā laika skaitīša-

nas sistēmā — 100 gadu ilgs laika posms. Div-

desmitais g. Piektais g. pirms mūsu ēras. □

Bet 18. gadsimts nav tikai latviešu posta un

verdzības tumsas gadsimts vien. Tas ir heroikas

pilns laika posms latviešu zemnieku. . dzīvē.

Niedre 8. 91. . . senas, lielas lauku ēkas, kas no

pagājušā gadsimta saglabājušās līdz mūsu die-

nām, izturējušas divu karu brāzmas . . Purs 4, 36.

Ēģiptes atradnes līdz 16. gadsimta vidum bija

vienīgās smaragdu piegādātājas Austrumu ze-

mēm. Upīte 1, 73. // 100 gadu ilgs laika posms,

(skaitot no jebkura gada). □ Tautasdziesmas

veidojušās un slīpējušās gadsimtiem ilgi. Vē-

riņa 1, li. Latvijas pilsētas šobrīd ātri maina

savu gadsimtos veidoto seju. Liesma 58, 6, 2.

Aizritējis gadsimts, kopš dzimis viens no izci-

lākajiem latviešu tēlotājas mākslas celmlau-
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žiem —
Ādams Alksnis. Jaun Gr 68, 6, 31. Šī

[1957.] gada beigās paies_2oo gadi, kopš dibi-

nāta PSRS Mākslas akadēmija. Divos gadsim-

tos akadēmija izaudzinājusi daudz talantīgu

mākslinieku. Lit M 57, 39, l.

gadskaitlis, -ļa, v. Skaitlis, kas apzīmē attie-

cīgo kalendāra gadu. □ Kā liecina gadskait-

lis Rīgas stiklinieku amata (cunftes) vapenī. . ,
šis amats Rīgā nodibināts 1541. gada. Tēl M 58,

88. Tikai šis četrinieks vēsturē toreiz bija
skaidra netaisnība. Skolotāja domāja, ka vi-

ņam saka priekšā, ka viņš nezina gadskaitļus ..
Dripe 1, 4.

gadskārta, -as, s. 1. Gadalaiks. Gadskārtu

mija. □ Ar zemnieku darba dzīvi cieši saistī-

tas arī gadskārtu svētku ieražu dziesmas —

ziemas saulgriežu kaladu, ķekatu un budēļu

dziesmas, pavasara rotāšanas un gavilēšanas,
daudzās vasaras saulgriežu Jāņu dziesmas. Vī-

toliņš, Krasinska 1, 20. Aizvien mani valdzinā-

jusi gājputnu dīvainā trauksme gadskārtas.

Lit M 60, 19, 3. Visa grāmata — gadskārtas ri-

tumā noslēgts stāstu cikls. Kar 63, 3, 141.

2. poēt. Gadadiena. Pa gadskārtu —
reizi

gadā, ik pēc gada. □. . [rakstniekam] aprit

■90 gadi. Tas nemaz negādās tik bieži, ka ra-

doša, garīga darba strādnieks piedzīvo savu

deviņdesmito gadskārtu. Jaun Gr 67, 12, 2. . . ko-

ris šā gada sākumā svin savu 35. gadskārtu.
;Zv 60, 3, 28. Pa gadskārtu Jānīt's nāca Savus

bērnus apraudzīt . . LTdz 111, 7254.

3. Koksnes slānis, kas kokaugam izveidojas

vienā veģetācijas periodā. □ Apskatot jeb-
kura koka stumbra šķērsgriezumu, mēs redzam,

ka gadskārtas nav vienādas. No to izmēra ir

atkarīgs gadā izaugušās koksnes daudzums.

Zin T 62, 11, 40. Stumbra šķērsgriezumā labi re-

dzamas gadskārtas. Pēc gadskārtu biezuma var

spriest par augšanas apstākļiem katrā gadā. .
Sudrabs 1, 35. Bumbieres koksne ir vērtīga, jo

tā smaga, blīva, ciešām gadskārtām un iztu-

rīga. Flora 111, 47.

gadskārtējs, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas atkār-

tojas, notiek ik gadus. Gadskārtēja sanāksme.

Gadskārtējas svinības. O.. mūsu parasto
koku vidējais gadskārtējais pieaugums ir tikai

apmēram 3 ciešmetri no hektāra gadā. Bērn

49, 3, 23. Vislielākais notikums [miestiņa] kul-

tūras dzīvē bija ugunsdzēsēju sarīkota gads-
kārtēja zaļumballe . . Zālīte 5, 20.

gadumija, -as, s. Brīdis, kad viens gads bei-

dzas un nākamais sākas. □..kā miljoniem

cilvēku, kas šai brīdī apsveica gadumiju, arī

Ivars iedomājās: ko nesīs šis gads? Cīņa 55, 1, 3.

gadusimtenis, -ņa, v. Gadsimts. O Viens

mirklis lielā kaujā Vērts gadusimteni. . Sudrab-

kalns 1, 30.

gadusimts, -a, v. Gadsimts. O . . Pa gadusim-
tiem nebiji tik tuvu Nekad tu iznīcībai, staltā

Rīga, Kā kāša krusta melnā jūgā. Sudrabkalns

1, 176. Bij gadusimtiemmežs ap ļaužu mājām. .
Gāliņš 2, 64.

gādzināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja,
retāk gadzināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja;
intrans. Gāgināt. □ Zostēviņš sāka gādzināt,
ZOSienes atbildēja. Birznieks-Upītis 11, 20.

. . klukšķ vistas
.. , gadzina zosis un pēkšķ

pīles . . Birznieks-Upītis V, 352.

gāga, -as, s.; apv. Pūkpīle. □ Es arī redzu

juras zilumā peldam baltas gāgas. Savus garos
kaklus viņas tur

0
taisni paceltus. Jaunsudrabiņš

5, 42.

gāgas, -v, s.; tikai dsk. Stieptas (parasti zosu)
balss skaņas. □. . labāk gan te airēties vien-

kāršā laivā
..

un klausīties neskaitāmu ūdens-

putnu gāgās. . Ķempe 9, 21.

gāgāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja; intrans.

Radīt raksturīgas stieptas balss skaņas (parasti

par zosīm); gāgināt. □ Gāgā tikai kaut kur

zosis.. Austriņš 2, 411. . . zosis cita pakaļ citai

gāgādamas steidzīgi noiet pie avotiņa . . Birz-

nieks-Upītis IV, 58.

gāgināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja, retāk

gagināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja; in-

trans. Radīt raksturīgas stieptas balss skaņas

(parasti par zosīm). □ ..meža zosis gāgināja

purvos . . Lācis 4, 125. Tās [meža zosis] gāgina
tāpat kā mājas zosis: «ga-ga-ga-ga» ..

A Kal-

niņš 1, 187. pārn. ..mazā māšele šļūca pa

grīdu un kaut ko gāgināja savā bērna valodā.

Vilks 1, 238.

gaida, -as, s.; neakt. Pēc skautu parauga di-

binātas reakcionāras meiteņu organizācijas
biedre.

gaidas, -v, vsk. gaida, -as, s. 1. parasti dsk.

Emocionāls stāvoklis, kas izraisās gaidot, ilgo-

joties. Pavasara gaidas. Dzīvot svētku gaidās.
Gaidu pilnas acis. O Cik sen liekas pagājis
tas klusais gaidu un ilgu laiks, tas maijs! Rainis

VII, 179. ..visi., sasēstas ap ugunskuru. Pir-

mais vakars dabā visos izraisa savādu gaidu
noskaņu. Miegs nevienam nenāk ne prātā.

Vanags 6, 39.

2. tikai dsk.; reti. Gaidības.

3. reti. Process (1). □Ar augo-

šu, briestošu, plūstošu tieksmi [pūlis] gaidīja—

kad sāks kustēties, kad ies uz priekšu. .. Bet

par ilgi vilkās šī gaida un stāvēšana uz vienas

vietas. Upīts 11, 797.

gaide, -es, s.; parasti vsk. Medījamā dzīv-

nieka gaidīšana, medniekiem atrodoties slēptā
vietā. Sēdēt uz gaidi. Stāvēt uz sloku gaidi.
O . . iepriekš jānoskaidro rubeņu riesta vie-

tas, jāierīko tur paslēptuve zemē un jānovie-

tojas tajā uz gaidi dažas stundas pirms sau-

les lēkta. Pad J 68, 28, 4.

gaidības, -v, s.; tikai dsk.; reti. Grūtniecības

stāvoklis. Būt gaidībās.

gaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju. 1. trans. Pavadīt

laika posmu, domājot, uzskatot, ka (kāds) iera-

dīsies. G. draugu. G. dēlu mājās no skolas.

IO Bet sētsvidū stāv maza, maza, salikusi ve-

cenīte un gaida atbraucējus. Brigadere 2, 38.

.. es viņam piekodināju, lai paliek mājās un

gaida mūs atpakaļ. Lācis 15, 115. Tēvs bija at-

nācis un gaidīja viņu uz ielas. Saulītis 12,

310. // intrans. □ Zigis gaidīja. Viņš sēdēja kā

uz adatām. . Pēc piecām minūtēm bija jāiet
uz zāli. Saulītis 12, 303. . . krastā uz tīklu sola

sēž maza, vientuļa būtne, kuļā kājas zem tīklu

sola un gaida. . Viņš vēl gaida —
mazais va-

nadziņš . . . Lācis 15, 20. // Kādu laiku būt,
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atrasties kur, zinot,ka (kam) jāpienāk, jāparā-

dās, jānotiek. G. autobusu. O Tā mēs aizgā-

jām līdz Baltezeram un gaidījām kuģīti. Luk-

janskis 1, 112. Tev pagastā ir daudz krietnu cil-

vēku, bet tu neliec viņus darbā. Viņi pierod
visur gaidīt tavus rīkojumus, neiegūst patstā-

vību. Sakse 7, 362. Kamēr mēs gaidījām pusdie-

nas, ēdnīcā ienāca pavecs, nosirmojis vīrs . .
Lācis 15, 121. // Domāt, uzskatīt, ka (kas)

būs, piepildīsies. □ Sev mērķi spraud, Tad

sekmes gaidīt vari, Bet darbu dari. Rainis I,

389. Rudzi kā aizmiguši, ja dienas trīs četras

vēl tāpat svelmē, vārpas sāks līst laukā, un

ko tad tur rudenī varēja gaidīt? Upīts 4, 122.

// intrans. □ Zane [Uldim]: Vēl es cietos, vēl

gaidīju, Tu nebeidz manu kaunu, Tu no viņas

neatkāpies? Rainis VIII, 490. «O* Gaidi (vien)!
arī Gaidi vesels! — saka, ja nav uz ko cerēt.

□ «Gaidi vien, gaidi! Kad nav tik kā dzenim

jāknābj kokā. Cik no tās pašas pagasta klēts

būs, tik būs... uz radiem skatīdamies, vari

nomirt badā . ..» Apsīšu J 3, 41. Tā jau tev tos

darbus uzliek, bet gaidi, kad par ēšanu kāds

gādās. Sakse 7, 78. // Ilgoties, lai (kas) īsteno-

tos, piepildītos, tiekties (pēc kā). G. vēstuli.

O Tā es gaidu, gaidu pavasari. . Lasmanis

2, 69. Vai tad tie nu bij tie lielie, gaidītie,
daudzinātie Jurģi! Brigadere 2, 18. pārn. Mežs,
lietu gaidīdams, šalc smagi. Upīts 6, 6.

// intrans. O pārn. . . Bez elpas gaidīja Mežs

un putni Un visa tāle — — Rainis I, 117.

2. trans. Paredzēt (ko iespējamu). Gaidāmais

laiks. □ Klajākās vietās plosījās pavēss zie-

meļu vējš. Nakti varēja gaidīt salnu. Skujiņš

6, 274. Kuru katru brīdi varēja gaidīt uzbru-

kuma tālāku attīstību. A Grigulis 9, 138.
..

es

pieplacis tupu laivas. . galā, bāls un drebē-

dams no bailēm par gaidāmo sodu. Plūdonis 3,

3i. // intrans. O Nu sodiet
0

mani, es gaidu jau,
Bet ko jūs tos plēšat, kas vainīgi nav . . Rainis

I, 242. // Būt sagatavotam (uz ko). O Imants

gaidījis pārsteiguma saucienu, pārmetumus,
šausmināšanos, bet Juris vaicā tik rāmi kā

lielam cilvēkam un it nemaz nav dusmīgs ..
Ezera 2, 213. pārn. Sausi salmi uz klona gaidīja
mežiniekus atpūtā. Rīgas B 57, 76, 2. // intrans.

□ Mazliet saliecos, sagatavojies lēcienam, un

gaidīju. ..Un tomēr viņš nesita. Lukjanskis 1,

85. pārn. Drīz atnāks karalis, tas viņu tiesās.

Tur sārts jau gatavs gaida. Aspazija 3, 356.

3. intrans. Neuzsākt (ko darīt), atturēties (no
kādas darbības), n «Ne acumirkli negaidīšu.
Vārti vēl jāpušķo, lopi jāsagaida, puišiem va-

kariņas jādod.» Brigadere 2, 63.

4. trans. Zināt, paredzēt, ka piedzims (bērns).
D Zvanīju uz rajona slimnīcu un stāstīju, ka

gaidu mantinieku, lai sūta ātrās palīdzības ma-

šīnu. Preilis l, 37. . . Ala gaidot bērniņu.. . Jā!

Ja! Drīz vien esot jābūt dzemdībām . . . Kroma

3, 11. Gane gaidīja dēlu, Un piedzima dēls...

Ziedonis 1, 17. // Zināt, paredzēt, ka atnesīsies

(dzīvnieks), n govis gandrīz visas atnesu-

šās, visam saskrējuši teļi, gaidāms vairs tikai

Zīmaļai. Austriņš l, 43. Divām ķēvēm gaidāmi
kumeļi. Sakse 7, 230. Vakarā visi viesi kļuva
ļoti nevaļīgi. Vienam mājā govij gaidāms teļš,

otram kumeļš bijis tāds kā slims . . Sakse 2, 9.

gaigala, -as, s. Zosveidīgo kārtas melnraiba

nirpīle ar samērā lielu galvu. □ Gaigala ir

vidēja lieluma putns . . Knābis tai īss . ., galva
liela, piere sānskatā stāva, kakls īss. A Kal-

niņš 1, 178. Gaigala . . perē koku dobumos da-

žādu ūdeņu malās. Spuris 1, 72.

Gaile, -es, dsk. ģen. -ļu, s.; poēt. Sārts (parasti
kvēlojošu ogļu) mirdzums, spīdums. O Kaisāt

pār galvām Ogles ar gailēm. . Rainis I, 116.

. . Un naktīs sapņi gaiši bij No ziemeļblāzmas
gailēs. Vācietis 5, 32. pārn. Ar rūsganu uguni
[rudenī] aizsvilstas ozoli, Ar sarkanu gaili
deg apses . . Vācietis 3, 99. // Sārtas gaismas
atspīdums. □ . . Tik vakaros pret pašu saules

rietu Pils visa zvēro vienās uguns gailēs.
Aspazija 3, 337. // Mirdzums, spīdums (acīs), ko

izraisa kāds psihisks stāvoklis (parasti jūtas).

O Un kāda gaile tavām acīm . . Medenis 2, 96.

// pārn. Psihiska vai fizioloģiska stāvokļa (pa-
rasti naida, skumju, sāpju) izpausme (acīs,

skatienā). Naida g. acīs.

gailene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Ēdamā sēne

ar dzeltenu cepurīti un kātiņu. □ Cepurīšu
sēnes iedala lapiņu sēnēs (bērzlape, gailene,
rudmiese un citas) un stobriņu sēnēs (bara-
vika, apšu beka un citas). Svinka 1, 130. Vēr-

tīgākās sēnes ir baravikas, rudmieses, krimil-

des; mazāka uzturvērtība ir . . sviestenēm, . .

gailenēm un citām sēnēm. Māj tur 389. Ejam pa

mežu gar kāpām un lasām dzeltenās gailenītes,
rožainās bērzlapītes . . Gailenes aug atsevišķos
laukumiņos pa vairākām kopā, it kā izsētas . .
Birznieks-Upītis 2, 26.

2.
apv. Gaiļbiksīte. O Pa svētdienām gā-

jām ar vecmāmiņu lasīt puķes tējām, nesām

mājās un žāvējām. Pirmās mums derīgās pu-

ķes bij dzeltenās gailenes. Birznieks-Upītis 6, 363.

sal. Vienai [meitenei] zeltbrūna galva, otrai

dzeltena kā gaileņu vainadziņš pavasarī. Bri-

gadere 3, 307.

gailēt, parasti 3. pers., gail, arī gailē, pag.

gailēja; intrans. Izstarot sārtu gaismu (parasti

par oglēm); kvēlot. Krāsnī spoži gail ogles.
□ . . viens mūsu rūpals jau viss skaidri no-

dedzis. Apmēram stundas laikā viss stāvējis
vienās liesmās, tad torņi sabrukuši, tagad tik

vēl gailējot. Birznieks-Upītis 6, 313. . . gailēja
pīpes ogle viņiem zobos. Lācis VI, 366.

pārn. Viss rudens vienā liepā Kā milzu sārtā

gail. A Grigulis 2, 81. pārn. Lai dzīvība te

gailē silti kā neizdziestošs kvēlojums! Pad J

54, 203, 1. pārn. Vai dzērvenes sniegā uz ciņa

tur gail, Vai asins lāses, reiz lietas? Zv 60,

4, 2. // Sārti mirdzēt, spīdēt (par gaismu, gais-

mas avotu). □ Istabā bija ienācis savāds,

gaiss. Kā zaļgans sārtums gailēja ap sijām un

pa kaktiem. Jaunsudrabiņš 7, 85. Pār vagām

tumsā spuldzes gail.. Krūklis 1, 31. Debesīs

izkaisītas gailēja starainas zvaigznes . . Grants

7, 36. // Mirdzēt, spīdēt, paužot kādu psihisku
vai fizioloģisku stāvokli (parasti naidu, skum-

jas, sāpes) —

par acīm, skatienu. O Brū-

nās acis aizvien asi gailēja zem kuplajām
uzacīm, it kā gaidītu ļaunu uzbrukumu.

Rozītis 2, 53. Zem sarauktajām uzacīm gailēja
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tumšas, cietas acis kā krama šķautnes. Indrāne

1, 379. Viņa acis salkumā gailēja, . . vēdera

tik neganti smeldza, ka vilks neviļus iesmilk-

stējās . . Vanags 10, 42. // pārn. Izpausties (acīs,

skatienā) —

par psihisku vai fizioloģisku stā-

vokli (parasti par naidu, skumjām, sapem).
Q .. Andrejs runāja mierīgi, bet nenolaida

acis no Gulbja. Tanīs gailēja dusmas. Jansons

2, 30. Kaspars tikai redzēja Zandas tumšo

skatienu. Tajā gailēja skumjas, pārmetums,

un it kā lūgums tajās bija.. Līvs 2, 115. Seja

bija kļuvusi šaurāka, acis ieslīdējušas dziļāk,

un bezbēdīgā spožuma vietā tajās gailēja
stingrs dzīves rūdījums. Sakse IV, 184.

gailēties, parasti 3. pers., gailējās, pag. gailē-

jās; refl. Gailēt. O Pēdējās lappuses Kārlis

izlasīja, oglēm krāsniņā gailējoties. Austriņš

2, 241. Platā, zemā maizes krāsnī vēl gailējās
bālas aizkura ogles.. X Skalbe 1, 115. Viņa

mutē gailējās resns cigārs. Sēlis 4a, 178.

gailis, -ļa, v. 1. Mājas vistu tēviņš. Gaiļa

dziesma. Gaiļa ābece — ābece ar gaiļa attēlu

uz vāka. Lielīgs kā gailis — ļoti lielīgs. Gaiļa

(arī kumeļa) gadi hum. — pusaudža vecums.

a Tas bija skaists gailis — stāvu, lepnu
seksti, rūsganzeltainām krūtīm un melnām,

viegli iezaļganām astes spalvām. Ezera 1, 309.

Liela, gaiša telpa bija pilna ar baltām vistām.

Šur tur spīdēja gaiļu lielās, sarkanās sekstes.

Bērn 50, 1, 26. Un, iezalgodamies jo daiļi pret

sauli, kas to spārnos slīgst, nu sarosās vēl

abi gaiļi, un kliedziens noskan pārgalvīgs.
Brutāne 2, 15. Tā bija veca gaiļa ābece, lai

gan nebija vairs ne gaiļa, ne pirmās lapas.
Birznieks-Upītis 6, 348. <> Sarkanais gailis —

ugunsgrēks; arī uguns. O . . cik lieliski ap-

gādāti ugunsdzēsēji cīņai pret sarkano gaili:
radiosakari, desmitiem speciālu automašīnu,

īpaša signalizācijas sistēma. Skujiņš 3, 55. Bet,

kad latvietim aptecējās sirds, . . viņš grāba
rokā rungu, palaida vaļā sarkano gaili, bez-

bailīgi metās virsū. . vācu kungam. Sudrab-

kalns 7, 12. O Ne (arī neviens) gailis (pakaļ)
nedzied sar. — a. Saka, ja neviens neko neuz-

zina, nedabū zināt (par ko). O Drīz vien aiz-

migu saldā cerībā, ka rītu. . neviens gailis
nedziedās par notikušo. Austriņš 2, 138. «Te

var darīt visu, kas vien ienāk prātā, un ne-

viens gailis pakaļ nedziedās.» J Kalniņš 2, 186.

b. Saka, ja neviens neliekas ne zinis, nein-

teresējas (par ko). Pinas kā gailis (biežāk

vista) pa pakulām (arī pakulās) sar. —

saka par neizdarīgu, neveiklu cilvēku. \> Lie-

lības gailis (retāk kule, maiss), arī lielās kā

gailis sar. — saka par lielīgu cilvēku.

II dsk. Laiks (naktī vai agrā rītā), kad gailis
mēdz dziedāt. Celties pirms gaiļiem. Pirmie

(arī otrie, trešie) gaiļi — laiks, kad gailis
(naktī vai agrā rītā) mēdz dziedāt pirmo (otro,

trešo) reizi. Gaiļu laiks — laiks (naktī vai

agrā rītā), kad gailis mēdz dziedāt. □ Visas

ļsievas] jau bij kā no gaiļiem kājās . . Briga-

dere 2, 447. «.. rīt pirmajos gaiļos jau būšu te

pie šķūņa. Stāvēšu tumsā ..» Kalndruva 5, 219.

Ilgus gadus tas [pulkstenis] rīta klusumā, ap

otrajiem gaiļiem, bija tinkšķinājis kādu rein-

lenderi. . Birze 4, 173. . . Līdz ar trešiem gai-
ļiem Spēle jābeidz. . A Grigulis 16, 106. Drīz

gaismas stari svīdīs austrumos, Jo gaiļu laiks

jau pāri.. Aspazija 11, 25. // Gaiļa skulpturāls
attēls (parasti baznīcas torņa galā). □Es

tikai skatījos baznīcas baltajā tornī, skatījos
uz plakano gaili augstu gaisā.. Jaunsudrabiņš

3, 146. .. tālumā varēja samanīt baznīcas torni

ar zeltīto gaili. Branks 1, 78.

2. Dažu vistveidīgo kārtas savvaļas putnu

tēviņš. Ezera gailis — ezergailis. Jūras gai-
lis — gugatnis. Meža gailis — mednis.

□ .. rubeņu gaiļi uzsākuši savu slavinājumu
pavasarim. Dripe 1, 74. Aiz strauta mežā at-

skan šad un tad fazānu gaiļu strupā dziedā-

šana. Birznieks-Upītis 6, 280.

3. Sastāvdaļa (šautenes) aizslēgā belzeņa no-

stādīšanai kaujas vai drošības zobā. □ Es

notēmēju un, tikko tur gaisā noplīvoja kaut

kas balts, nospiedu gaili. Grīva 9, 8. Ja šau-

tene pielādēta, gailis uzvilkts, tad jāšauj . .
Bels l, 32. Gaiļu bises aizslēgam ir šādas da-

ļas: . . sprūda zobs jeb kāsis ar nolaižamo at-

speri un gailis. A Kalniņš 1, 342.

gaiļbiksīfes, -šu, vsk. gaiļbiksīte, -es, s. Prī-

mulu dzimtas lakstaugi ar gaiši dzelteniem,

smaržīgiem ziediem čemuros. □ Gaiļbiksī-
fes . . pieder pie Latvijas PSR pavasara floras

pazīstamākiem augiem. Galenieks 2, 341. Maza

auguma platlapjiem dažkārt ir vidēja vai pat

laba barības vērtība . . Pie šās platlapju gru-

pas pieder . . ceļmalītes, . . gaiļbiksītes . . Tē-

rauds l, 115. Gaiļbiksītes lieto medicīnā.. Ga-

lenieks 2, 341.

gaiļpieši, -šu, vsk. gaiļpiesis, -ša, v. Gaiļbik-

sītes. O Pavasarī, arī vasarā salātiem noder

daudzu augu, piemēram, . . parastās gāršas,

gaiļpiešu, dziedniecības pienenes un skābeņu

jaunās lapas. . D kal 66, 81.

gainīt, -v, -i, -a, arī -īju, -ī, -ī, pag. -īju;
trans. 1. Vēcinot (ar rokām vai ar kādu priekš-
metu), dzīt prom (ko uzmācīgu, traucējošu);
gaiņāt (1). G. suņus. G. zostēviņu. G. vis-

tas. G. mušas no ēdiena, ļo Kaķis ielavījās

pa durvīm. ~ bet šoreiz nevienam nebija
laika gainīt viņuprom . . Lācis 15, 177. . . [zēns]

gainīja ar alkšņu slotiņu dienvidos niknos

dundurus. . Austriņš 2, 263. pārn. No mana

ceļa ēnas gainīt Ar savu dzīvi proti tu. .
Kar 56, 2, 67. pārn. .. baltie loga aizkari gainī
vakara tumsu. Zigmonte 2, 14. // pareti. Panākt

(ar vārdiem, žestiem), ka (kāds) attālinās; dzīt

prom, raidīt prom. O Meistars daudz neklau-

sās padomos manos, Reizēm pat prom mani

gaina. Vējāns 3, 13. // Dzīt prom (ko uzmācīgu,

traucējošu, piemēram, vēcinot ar asti, kusti-

not galvu) — par dzīvniekiem. Govs ar asti

gaina odus. □. . reizumis, mušas un dundurus

gainīdams, nosprauslojās kāds zirgs. J Kalniņš

4, 199. // pareti. Slaucīt, raust nost (piemēram,

sviedrus, asaras). O Sviedru lāsi gainot, pār-

laiž delnu pierei. . Kar 51, 8, 676. Viņa paņēma

jaunu papīru un, gainīdama asaras, lai tās

nebirtu uz vēstules, rakstīja.. Sakse 7, 184.

2. Vēcinot (ar rokām vai ar kādu priekš-

metu), panākt, ka gaist (piemēram, dūmi,



28gainīties

smaržas); gaiņāt (2). G. papirosu dūmus. G.

prom stipru smaržu. // Būt par cēloni tam, ka

gaist (piemēram, migla, mākoņi). O Nu druva

sen nopļauta jau, Vien vēji šalc, mākoņus

gainot. . Liesma 58, 1, 16.

3. Censties atvairīt (piemēram, domas, ju-

tas, nogurumu); gaiņāt (3). G. skumjas.
'O Agnese juta, ka pati netic Oļģerta pār-

vērtībai, bet gainīja savas šaubas un neticību,

iestāstīdama sev, ka vajag tikai viņu satikt,

tikai no sirds parunāties, lai Oļģerts kļūtu

kādreizējais mīļais zēns. . Sakse 6, 29. «Tas

miegu kā nāvi no acīm gaina.» Sudrabkalns

1, 88.

gainīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. Vē-

cinot (ar rokām vai ar kādu priekšmetu),
censties atbrīvoties (no kā uzmācīga, traucē-

joša); gaiņāties (1). G. no suņiem. G. no

odiem. O pārn. No nāves vergi gainījās Un

lielpilsētās bēga. Vanags 7, 168. // Censties at-

brīvoties (no kā uzmācīga, traucējoša, piemē-

ram, vēcinot ar asti, kustinot galvu) —

par

dzīvniekiem. Zirgs gainās ar dunduriem.

// savienojumā ar «pretī»; pareti. Neļaut tuvo-

ties, vēcinot ar rokām. □ Jauneklis spiežas
arvien tuvāk. Šī [jaunava] gan reizēm tā kā

gainās pretī, bet tas daudz neko nelīdz. Per-

sietis 1, 244.

2. Noraidoši atbildēt, ar žestiem pastiprinot
noraidījumu; gaiņāties (2).

3. Censties atvairities (piemēram, no do-

mām, jūtām, noguruma); gaiņāties (3). □ Ko

līdzēs, ja . . no atmiņām gainīšos, iedomai pa-

kaļ dzīšos? Purvs 1, 318.

gaiņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Vēci-

not (ar rokām vai ar kādu priekšmetu), dzīt

prom (ko uzmācīgu, traucējošu). G. mušas.

G. odus. G. suņus. G. zosis. □ Viņa kailo

muguru visu laiku aplidoja dunduri, kurus

tas sirdīgi gaiņāja, vicinādams mazu bērza

zaru. Vilks 6, 322. // Panākt (ar vārdiem, žes-

tiem), ka (kāds) attālinās,- dzīt prom, raidīt

prom. G. prom ziņkārīgos. O Sargs saritinātu

karodziņu rokā gaiņā pārgalvja bērnus no

sliedēm. Dunēdams vilciens no stacijas iet ga-

rām. Upīts IV, 524. // Dzīt prom (ko uzmācīgu,

traucējošu, piemēram, vēcinot ar asti, kusti-

not galvu) —■ par dzīvniekiem. Govs gaiņā
dundurus. □ Zem egles piesiets, mierīgi plūca
zāli balts zirgs, ar asti gaiņādams uzmācīgos
odus. Grīva 4, 217. . . olīvu ēnā, mušas gaiņā-

dami, stāvēja ēzeļi ar smagām vīnogu nas-

tām uz muguras. Grīva 1, 36. // reti. Vēcinot

(ar rokām vai ar kādu priekšmetu), panākt,
ka (kāds) virzās (uz kurieni), n Krišiņš pa-

cēlās, notupās uz ceļiem un ar roku gaiņāja
kameni uz durvju pusi. «Vai iesi saulē ..»

viņš sacīja pasmiedamies . . Kar 54, 8, 15.

2. Vēcinot (ar rokām vai ar kādu priekš-
metu), panākt, ka gaist (piemēram, dūmi,

smaržas). G. uzmācīgās smaržas. □ Muraška

atkal aizsmēķēja. Egle . . gaiņāja dūmus uz

atvērta loga pusi. Birze 5, 116. Tad Milzis stai-

gāja pa liekņas pļavām, gaiņādams vēso pa-

vasara miglu. Kaldupe 6, 136. // Būt par cēloni

tam, ka gaist (piemēram, migla, mākoņi).

O . . pakāpjas saule, nepiekāpīgi gaiņā nost

uzbāzīgos mākoņus . . Upīts V, 357.

3. Censties atvairīt (piemēram, domas, jū-

tas, nogurumu). □ Vēsma atcerējās tēva no-

stāstu un gaiņāja uznākušās bailes. Tagad ne-

vienu nešauj — viņa mierināja sevi. Kar 56.

17, 10, Rītausmā iesnaudušies pasažieri, kas gai-

dīja savu staciju, sakustējās, gaiņādami prom

miegu. Zv 50, 10, 12. pārn. Reizēm plaksti ve-

ras ciet, Taču griba nogurumu gaiņā. Kar

55, 7, 37.

gaiņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

1. Vēcinot (ar rokām vai ar kādu priekšmetu),

censties atbrīvoties (no kā uzmācīga, traucē-

joša). G. no vilkiem. G. ar spieķi no suņiem.
O . . [zostēviņš] ar noliektu galvu un atplestu
knābi šņākdams nāca man virsū. Es papriekš
ar stibiņu gaiņājos, tad metos bēgt.. Birz-

nieks-Upītis 6, 329. Gaiņādamās ar balto ādas

somiņu, viņa atmuguriski kāpās uz vārtu pusi,
taču pinkainis [suns] nu vēl tik īsti iedegās,
vajāšanas priekā. Brīdaka 2, 6. Zīlniece pielēca
kājās un, garās rokas kā čūskas staipīdama,

gaiņājās no Kaņepa, kas bija pienācis klāt.

«Atkāpies, atkāpies . .» Sakse 7, 429. // Censties

atbrīvoties (no kā uzmācīga, traucējoša, pie-
mēram, vēcinot ar asti, kustinot galvu) — par

dzīvniekiem. □ Zirgs mīdījās, gaiņādamies ar

mušām. Brigadere 3, 302. . . pašlaik gāja pa-

zems vīriņš ar baltu bārdu, vezdams pie pa-

vadas zirgu, kurš, galvu mētādams, gaiņājās
no dunduriem. Saulietis IV, 114. // savienojumā

ar «pretī». Neļaut tuvoties, vēcinot ar rokām.

G. pretī.
2. Noraidoši atbildēt, ar žestiem pastiprinot

noraidījumu. □ Jansons atkrita uz lāviņas un

gaiņājās ar rokām, atvairīdams neglīto ķengā-
šanos par Elzu. Sakse 7, 285. Māte . . tikai iz-

skata pēc pielika glāzīti pie lūpām un pēc
tam gaiņājās un apgalvoja, ka viņai jau esot

par daudz «iesitis galvā». Dripe 2, 20.

3. Censties atvairīties (piemēram, no do-

mām, jūtām, noguruma).
gaisagrābsiis, -šļa, v ; gaisagrābsfe, -es, dsk.

ģen. -šļu, s.; sar. Cilvēks, kas rīkojas viegl-

prātīgi, neapdomīgi; vējagrābslis. □ «Bijis

mums vēl pāris tādu vīru kā Velnakauls ar

Andreju, es nemaz nebūtu runājis ar to pil-
sētas gaisagrābsli,» . . nerimās Spāģis. Līvs

2, 135.

gaisakuģis, -ģa, v. Lidaparāts (parasti liela

lidmašīna, liels aerostats). □ Vakar pieva-
karē Rīgas lidostā no sudrabaina gaisakuģa

izkāpa pulciņš slaidu jaunekļu. Sports 66, 172, l.

Sirsnīgu rokas mājienu pavadīts, gaisakuģis

aizjoņoja Rīgas debesīs. Rīgas B 71, 223. 5.

gaisaosta, -as, s. Lidosta. O Un it kā

glāstā tiekas rokas, pie gaisaostas šķiroties.
Saulītis 8, 11.

gaisīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gaisīgi. 1. Tāds,

kas ātri gaist, zūd. Gaisīga smarža. Gaisīga
dūmaka. O Migla, gaisīga un balta, klusi

nāca tiem pretī, iegremdēdama laukus, pļavas

un cilvēkus maigā dūmakā. Brodele 14, 121.

pārn. Viss nesvarīgais atsijājas nost, viss gai-

sīgais, viss mirklīgais un sīkais, un paliek
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būtība. Sirmbārdis 4, 105. // Tāds, kas nav rea-

lizējams, piepildāms (piemēram, par cerībām).

OTā [inteliģence] vēl nebij attapusies no

gandrīz pus gadu simteņa maldiem un gaisī-

gām cerībām, it kā viņas saceltie zemniecības

miljoni vieni bez rūpnieciskā proletariāta līdz-

dalības un vadības varētu apgāzt pastāvošo
iekārtu un izkarot brīvību.. Upīts XII, 383.

.. jaunatne bez nemiera un gaisīgiem ideāliem

jau ir veca. Rozītis 2, 27.

2. Tāds, kas nav masīvs, tāds, kam ir viegla,
smalka uzbūve. O Mēs joņojam gan pa vieg-

liem, gaisīgiem tiltiem, gan caur tuneļiem. Zv

56, 23, 7. Bet turpat . . dienvidu pusē pletās

gaisīga terase ar atbīdāmām plastmasas sie-

nām un milzīgu vienlaidu stikla logu . . Sku-

jiņš 6, 71. ..māju., apjož gaisīgs balkons..

Imermanis 2, 4. // Ļoti plāns, viegls (piemēram,

par audumu, apģērbu). G. plīvurs. Gaisīga
kleita. Gaisīgi audumi. □ Gaisīgā šalle uz

Austras pleciem likās tikpat zilga kā mēness

gaisma. Birze 4, 195. Sainītī bija gaisīgi smalks, . .

ķeburiem izrotāts zīda lakats. Saulītis 12, 41.

Virtuvē viņi sadedzināja melnraksta lapiņu
un gaisīgās plēnes iejauca pelnos. Sakse 111,296.

// Tāds, kas liekas ļoti viegls, bez svara.

O Veltīgi ir strīdēties pretim. . tiem, kuriem

jaunība. . kļuvusi līdzīga tālam, gaisīgam mā-

konītim, kam nav vairs nekāda sakara ar ze-

mes smagnējo īstenību . . . Ezera 2, 280. Smiltis

vieglas un gaisīgas; pat vismazākā vēja pūsmā
lido augstu un turas zilgmē ilgi kā putni.
Caks 6, 3. Mēness mirdzēja starp kokiem, liels

un gaisīgs. Kurcijs 2, 97. // Tikko uztverams,

jaušams (piemēram, par krāsām). O ..drīz

vien ūdens virsma sāka atēnoties dažādos vad-

malas toņos — no gaisīgas tvaika krāsas līdz

draudīgajam, gandrīz melnajam marengo. Cī-

rulis 1, 37. Apstādījumos koku ilgas pēc pa-

vasara izplaukušas jaunu lapotņu zaļumā,
vieglā un gaisīgā kā elpa. Skujiņš 6, 119.

3. Tāds, kas izturas, rīkojas nenopietni; ne-

nosvērts, nepastāvīgs; arī vieglprātīgs. Gaisīga
meitene. O .. viņa [meita] man tāda gaisīga.
Vairāk debesīs nekā uz ielu skatās. Klīvers

2, 79. Ar savu ātro, vervelīgo runu viņš at-

stāja gaisīga, pajukuša cilvēka iespaidu. Aus-

triņš 2, 455. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpašī-
bas. Gaisīga runa. O . . viņa ar savu brīvo,
drusku gaisīgo valodu un izturēšanos noteica

toni, kam sarunu biedrs bija spiests pievieno-
ties. Kar 57, 3, 39. Meitas gaisīgai ēverģēlībai
nemaz vairs nebija robežu. ME pap I, 377.

4. Tāds, kam piemīt vieglums, graciozitāte
(par cilvēku). □ «Aina!» Kirils pasniedza
somu sievai, mazai, trauslai un tik gaisīgai,
ka man ienāca prātā pieneņu pūka. Saulītis

13, 25. Frizētavā ienāk divas gaisīgas būtnes,
un Zelmas sejā uzreiz ievelkas ierastais smai-

diņš . . Ezera 2, 225. // Tāds, kurā izpaužas
vieglums, graciozitāte (par kustībām). □ Spo-
guļos atspīd vecās Eiropas kalni un ezeri, . .
Kreislers ar vijoli rokās, Pavlovas gaisīgās
dejas . . . Sudrabkalns 8, 112.

gaisināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. 1. Panākt, būt par cēloni, ka izbeidzas

(psihisks vai fizioloģisks stāvoklis). !□ . . sa-

gaidīs [māte] otru dēlu, un tikšanās prieks,
viņai gaismās sāpes.. Rozītis 2, 111.

2. Būt par cēloni tam, ka (kas) tiek izklie-

dēts (par vēju). Vējš gaisina dūmus. □ Zie-

meļvējš palaida vaļā savus nerātņus un grieza
un gaisināja sauso sniegu vai līdz koku ga-
lotnēm. Berģis 1, 175. Lai vējiņš pāri pūta, lai

salmiņus negaisina. ME I, 586.

3. novec. Tērēt, šķērdēt. □ Viņš gaisināja,
gaisināja savu mantu, kamēr izgaisināja visu.

ME I, 586.

gaiskuģniecība, -as, s.; parasti vsk. Zinātnes

nozaru kopums, kas pētī lidojumus atmosfērā

ar lidaparātiem; šādu lidojumu teorija un

prakse,- aeronautika. □ . . putni gadu tūksto-

šos evolūcijas gaitā piemērojušies lidošanai

un dažādā ziņā to lidojums pārspēj visu, ko

gaiskuģniecībā ar savām rokām veicis cil-

vēks. . Zin T 62, 1, 33. ..viņš [Leonardo da

Vinči] bija arī ievērojams matemātiķis, inže-

nieris, astronoms, fiziķis, ģeologs, botāniķis
un gaiskuģniecības pionieris. Pad J 68, 94, 4.

gaisma, -as, s.; parasti vsk. 1. fiz. Ar redzi

uztveramo elektromagnētisko viļņu plūsma.
Gaismas spilgtums. Gaismas impulss. Gaismas-

intensitāte. Gaismas spožums. Gaismas izpla-
tīšanās. Atstarot gaismu. Gaismas ātrums —

ātrums, ar kādu vakuumā izplatās elektromag-
nētiskie viļņi (300 000 kilometru sekundē).

Gaismas stiprums — fizikāls lielums, kas rak-

sturo gaismas avota redzamās gaismas izsta-

rojumu. Gaismas laušana — gaismas izplatī-

šanās virziena maiņa, tai pārejot no kādas

vides citā. Gaismas gads astr. — garuma mēr-

vienība — attālums, ko gaisma noiet tropiskā
gada laikā (aptuveni 9460 miljardus kilo-

metru). Infrasarkanā gaisma —
infrasarkanie-

stari. Ultravioletā gaisma — ultravioletie stari.

Baltā gaisma — gaisma, kuras spektrā nepār-
trauktā secībā ir visu garumu viļņi. Zodiakālā

gaisma astr. — blāvs ķīļveida spīdums uz

nakts debess fona. □ Kas ir gaisma? Tā ir

tāds pats elektromagnētisks vilnis, kādu lieto-

radiosakaros, tikai ar daudz lielāku frekvenci.

Zin T 62, 6, 26. Ultraīsie radioviļņi, tāpat kā

gaismas viļņi, izplatās pa taisni . . Zin T 66,

9, 26. . . arī gaismai ir masa, un tāpēc gaismas

stars gravitācijas laukā noliecas. Karpovics l, 44.

Tomēr daudzi eksperimenti ir pierādījuši, ka

gaismas ātrums vienmēr ir 300 000 kilometru

sekundē (precīzāk 299 790 kilometru sekundē)

neatkarīgi no tā, vai gaismas avots mums

tuvojas vai attālinās no mums. Karpovics 1,39.

Jo lielāks ir gaismas laušanas koeficients, jo

intensīvāks ir dārgakmeņu spīdums. Upīte 1,54.

Putnu Ceļš. . aizņem lodveida telpu, kuras

diametrs ir 80 000 gaismas gadu. Ikaunieks 1, 10.

. . debess ķermeņi izstaro arī citus elektro-

magnētiskos viļņus ■— ultravioletos starus,

infrasarkano gaismu.. PL Skola 62, 11, 47. Zo-

diakālā gaisma rodas, Saules gaismai izkliedē-

joties starpplanētu vides putekļos. Zv d 59,

4, 38.

2. Apgaismojums (1). Dabiskā g. Saules g..

Mēness g. Zvaigžņu g. Mākslīgā g. Spuldzes
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Prožektora g. Sveces g.
Skala g. Sērkociņa g.

Lāpas g. Ugunskura g. Atstarotā g. Daudz

gaismas. Maz gaismas. Vāja g. Spoža g. Spē-

cīga g. Gaismas signāls. Gaismas koeficients —

logu stiklu laukuma attiecība pret grīdas lau-

kumu. Gaismas raķete — raķete, kuru iz-

manto apvidus apgaismošanai. Rampas gais-

ma — apgaismojums, ko rada rampā novietoti

gaismas avoti. □ . . puiši plēsa skalus un rū-

pējās par gaismu. J A Jansons 1, 40. Tad mei-

tene aizskrēja, bet viņš palika viens lukturīša

nespodrajā gaismā. Bels l, 99. Lielā petrolejas

lampa met bālganu gaismu pār musu

_

gal-
vām. . Kurcijs l, 247. . . maizes krāsnī kvēloja
sarkanas ogles, apmirdzēdamas . . krāsns muti

ar maigu, rožainu gaismu. Bērn 56, 2, 25.

pārn. Neapklātajam koka galdiņam.. , likās,

bija pārmesta balta gaismas sega. Kroma 3, 58.

Gaismas raķetes viņi [frontē] tagad laida tikai

vistumšākajās stundās un tad, kad manīja kaut

ko aizdomīgu. A Grigulis 9, 120. . . rampas gais-

mas uzdevums nav pilnībā izgaismot aktieri,

bet gan tikai mīkstināt, padarīt gaišākas ēnas

uz leju pavērstajās aktiera sejas daļās. Pašd

sk 128. // lerīce, kas dod mākslīgu apgaismo-

jumu. ledegt (arī aizdegt, uzdegt, ieslēgt,
iegriezt, uzgriezt) gaismu — panākt, ka gais-

mas avots sāk izstarot gaismu. Nodzēst (arī
izslēgt, nogriezt) gaismu — panākt, ka gaismas

avots beidz izstarot gaismu. Gaisma iedegas
(retāk aizdegas) — saka, ja gaismas avots sāk

darboties. Gaisma nodziest
— saka, ja gaismas

avots beidz izstarot gaismu. Gaismas ķerme-

nis — mākslīgās gaismas avots. Dedzināt

gaismu — panākt, ka (kas, parasti apgais-
mošanas ierīces) izstaro gaismu. □ Kapteinis
gāja tālāk, paskaidrodams: «Te ir gultas,
naktsgaldiņi, gaismas slēdži.» Grīva 8, 9. Tumsa

ātri pieauga. leva gurdeni pastiepa roku, sa-

sniedza ieslēdzēju un iededza gaismu. A Gri-

gulis 10, 40. . . par Mārtiņu uzrunātais vīrietis

tomēr beidzot uzgrieza gaismu. Grīva 9, 183.

Gaismu biju nodzēsis, tāpēc tumsā nevarēju

redzēt, kas īsti tur notiek. Grīva 9, 111. lede-

gās elektriskā gaisma. Istabā kļuva gaišs. Pa-

egle 4, 120. . . gaisma aizdegās, un lustras Kā

kastaņkoki ziedēja ar sauli . . Sudrabkalns 1, 51.

Gaisma nodzisa, lai pēc brīža iedegtos no

jauna. Zv 52, 2, 13. Veclaicīgās lustras . . aiz-

stās moderni gaismas ķermeņi, kas ir ekono-

miskāki un dod labāku apgaismojumu.Cīņa 63,

9, 4. // Dabiskais apgaismojums, kas raksturīgs
kādai diennakts daļai. Vakara g. Balto nakšu

g. Dienas gaisma — gaisma, kas ir dienas

laikā, dabiskā saules gaisma; dienasgaisma.
Dienas gaismas spuldze — dienasgaismas spul-
dze. O Pāri mežam aiz purva steidzās šurpu
rīta gaisma. Drīz piecēlās arī saule un aiz-

dzina miglu. Birznieks-Upītis 6, 57. Rieta gaismā,
kas_ krita pa vagona logiem, braucēju sejas

kvēloļa. Liesma_sß, 3, 22. Elkšņu puduris dienas

gaisma likās vel vientulīgāks, vieta izskatījās
zema, purvaina. Skujiņš 6, 87. .. dienas gais-
mas spuldžu starojums telpai piešķīra neiero-
bežota plašuma iespaidu. Skujiņš 6,' 61. // Aus-

ma; saullēkta laiks,- attiecīgais apgaismojums.

Strādāt līdz gaismai. Uzcelties pirms gaismas.
Liela gaisma —

saka par laiku, kad ir at-

ausis rīts un ir kļuvis pilnīgi gaišs; saka par

laiku, kad saule jau sen uzlēkusi. Mazā

gaismā (biežāk gaismiņā) — ļoti agrā rītā,

pirms nav kļuvis pilnīgi gaišs. Bez gaismas
(retāk gaismiņas) — ļoti agri, pirms nav kļuvis

gaišs. Pret gaismu — īsi pirms saules lēkta.

Ar gaismu (ari gaismiņu) — tad, kad tikko

sāk parādīties rīta gaisma. Gaisma (arī gais-

miņa) svīst — saka, ja ir manāma rīta gaisma.
□ Andārtes Jancis un Buncis gulēja vēl ilgi,
līdz gaismai. Birznieks-Upītis 6, 101. Jau gaisma
aust! Nāk rīts — viņš nesīs brīvi . . Arājs-

Bērce 1, 285. «Skaties, Juri, jau liela gaisma!»
iesaucās Olga. Sakse 7, 336. . . tas [priekšstrād-
nieks] rītos bez gaismas ir kājās.. Upīts XI, 82.

Gaidu biedrus un pūlos atspēkot domas, ka

tie tikai pret gaismu atgriezīsies. . Birznieks-

Upītis 6, 287. Selgā pie spailes nokļuva šorīt ar

gaismu. Grants 7, 137. Gaisma svīda austrumos,
kad Zane nesa augšā pēdējo ūdens nesienu. .
Sakse 2, 135.

3. Vieta, no kuras izplatās apgaismojums;

apgaismota vieta, laukums, kur ir gaišs. No-

stāties ar muguru pret gaismu. Pagriezt seju
pret gaismu. □ Ceļš iztecēja gaismā. Pa labi

mežs atkāpās, apiedams līkumu ap plašu meža

pļavu. . Brigadere 2, 22. Rasainajā maurā no

durvīm krita dzeltens taisnstūris. legājis

gaismā, Ernests apstājās. Līvs 1, 52. // ģen.:

gaismas, adj. nozīmē. Tāds, no kura izplatās

apgaismojums, tāds, kas ir apgaismots (par
vietu). Stāvēt gaismas aplī. □ . . viņi pa

vienam nemēģinātu aizvelties no ugunskura
gaismas loka. . Upīts 18, 258. Tikai pavardā
sprakstēdami deg žagari un met gaismas plan-
kumus uz istabas sienām. Kurcijs 1, 17. <0* Gais-

mas (biežāk saules) zaķītis — atspulgs, ko

veido spoža priekšmeta atstarots, parasti kus-

tīgs, (saules) gaismas stars. O Mirdzoša, ro-

tējoša bumba piekaisa zāli ar maziem gais-

mas zaķīšiem. Skujiņš 6, 119.

4. Gaismēna (2). Gaismas laukumi gleznā.
5. Cēlas, cildenas jūtas. □ «Ritenim ir

lampa, aizbraukšu kā pa dienu,» bezbēdīgi

pasmējās Mirdza. Kas viņai nakts un tumsa,

ja pašas sirds gaismas un drosmes pilna? Sakse

7, 198. // Cēlu, cildenu jūtu izpausme (acīs, ska-

tienā, sejā). No acīm staro g. Acīs iemirdzas g.

O Dzirkstīte: Un tev acīs, Ak,kāda tavās acīs

gaisma atspīd! It kā no neredzamas saules.

Aspazija 3, 360.

6. Tas, kas padara dzīvi labu, skaistu (pie-
mēram, izglītība, zināšanas). Gara gaisma —

izglītība, zināšanas. □ Cilvēce savā attīstībā

vienmēr tiekusies pēc gaismas. Cīņa 63, 273, 4.

. . viena ir viņa, kas brauc meklēt lielāku

gaismu, meklēt dzīves jēgu.. Sakse 6, 12. Tam

skolu nebija, kur pāra gaismu smelties . . Sud-

rabkalns 1, 161. Gaismas pils poēt. —

skola; kultūras un izglītības iestāde. O Kā

Ļeņinkalnos staro gaismas pils! Kam sirds, to

redzot, darbā neiesils! Zv 54, 1,1. // Tas, kas ir

pozitīvs (uzskatos, atziņās). O Jaunība tik īsa,

baismīgi īss viss cilvēka mūžs, lai zinību
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gaisma apspīdētu kaut mazu stūrīti tajā tumsā,
kas sedz pasauli un cilvēka prātu. Upīts XII, 42.

No Ļeņina rakstu sējumiem izstaro cilvēces

augstāko atziņu gaisma, kas visām pasaules
tautām rāda ceļu uz komunismu . . Zv 54, 2, 2.

7. lok.: gaismā; parasti savienojumā ar apzī-

mētāju. Viedoklis, no kāda kas tiek aplūkots,
vērtēts,- nosacījums, kāds ņemams vērā, ko

aplūkojot, vērtējot. O Tieši šo lielo uzde-

vumu un prasību gaismā tika vērtēta dramatur-

ģija, spriests par tās veiksmēm un neveik-

smēm. J Kalniņš 1, 147. Jaunā dzīvība nedrīk-

stēja iet bojā. Šīs atziņas gaismā agrākie ap-

svērumi par grūtībām un pūlēm šķita neievē-

rojami . . Skujiņš 3, 199. Šīs mīlestības gaismā

viņa līdzšinējā dzīve atklājas pelēcīga un vien-

muļa. Lit M 74, 18, 12. .. mākslinieciski meista-

rīgs darbs ir tikai tāds, kuru ir veidojusi ta-

lantīga roka: . . pareizi izvēloties literārā tēlo-

juma priekšmetu, to apzināti vērtējot caur

savu subjektīvo daiļrades prizmu noteiktu sa-

biedrisku ideālu gaismā. . Kar 60, 3, 112. // At-

tieksme, ar kādu kas tiek parādīts, attēlots,-

veids, kādā ko parāda, attēlo. Nostādīt sevi

izdevīgā gaismā. Parādīt uzņēmuma darbu vis-

labākajā gaismā. □ Pagātne te [A. Upīša ro-

mānos] atklājas līdz tam latviešu literatūrā

neredzētā gaismā. J Kalniņš 1, 138. Fotogrāfijas
autors ir gan tīksminājies ap motīvu, bet nav

palīdzējis to ieraudzīt jaunā gaismā. Zv 68,

9, 7. «Cilvēki mīl tenkot un visu iedomājas
sliktā gaismā.» Lācis 1, 80. s)> Rožainā gaismā —

pārāk idealizēti.

O Gaismas avots — ierīce, kas izstaro vai

atstaro gaismu. Gaismas avīze — iniormācijas

iekārta, kurā tekstu veido ar elektriskajām
spuldzēm. □ Propagandējot un izskaidrojot
kongresa materiālus, komjaunatnes organizā-
cijām jāizmanto. . lekcijas, vietējais radio-

mezgls, gaismas avīzes, aģitatoru pārrunas ..
Pad J 59, 65, 1. Gaismas reklāma — reklāma,
kuras attēlus un tekstu veido ar gaismas ķer-
meņiem. □ Gaismas reklāma uz [teātra] jumta
uguns burtiem rakstīja artistu vārdus. Ik pēc
trim minūtēm, zaļi kvēlojot, burti vēstīja:
«Profesors Naseti!» A Grigulis 10, 121. Gaismas

telegrāfs — optiskais telegrāfs. □ Bija laiki,
kad visātrākais sazināšanās veids starp attā-
liem punktiem bija gaismas telegrāfs. No-

teiktā attālumā . . pacēlās torņi, kas pārraidīja
signālu arvien tālāk. Zv 57, 15, 5. Gaismas

mikroskops — mikroskops, kurā izmanto gais-
mas starus. □ Mūslaiku labākie gaismas mik-

roskopi dod 3000—4000 reižu lielu palielinā-
jumu . . Ves 63, 7, 2. Gaismas filtrs — filtrs, kas

aiztur noteiktus gaismas starus. Gaismas

augi — augi, kas var augt tikai pilnā apgais-
mojumā. □. . tropu lietus mežu apgabali ir
relatīvi nabadzīgi ar kurvjziežiem, jo [tie]..
ir gaismas augi un tāpēc maz piemēroti mūža

mežu stiprajam apēnojumam. . Galenieks 2, 376.

Pie gaismas novec. — a. Tad, kad ir dienas

gaisma,- tad, kad ir kāds apgaismojums, b. Ap-
gaismotā vietā. <> Ataust (ari uzaust) gais-
ma — saka, ja kādam kas kļūst skaidrs, sapro-

□ Tagad viņam sāk ataust gaisma. Viņš

saprot, ka nav cilvēka dzīvē cita uzdevuma

kā izpriecāties un atkratīties no domām par
dzīvi, par pagātni un nākotni. Upīts 18, 38.

•v" leraudzīt dienas gaismu (arī dienasgais-

mu) —a. Piedjzimt. O Pirts — neliela saim-

niecības ēka,.. dziedniecības vieta, kur die-

nas gaismu ieraudzīja visi jaunpiedzimušie. .

Cimermanis 1, 62. b. Tikt publicētam (par grā-

matu, rakstu v. tml.),- tikt realizētam (piemē-
ram, par lēmumu). O Viņa [Blaumaņa] no-

pelns arī tas, ka Raiņa «Tālās noskaņas» ierau-

dzīja dienas gaismu. Kar 63, 1, 139. leraudzīt

saules gaismu — a. Piedzimt. □ Sadējusi
[ligzdiņā] piecas oliņas, viņa [cielaviņa] noli-

kās perēt. Divu nedēļu laikā mazie cielavēni

pirmo reizi ieraudzīja saules gaismu un auga

arvien lielāki. X Grigulis 2, 62. b. Atgūt brī-

vību. leraudzīt skatuves (ari rampas) gais-
mu — tikt iestudētam un izrādītam. O.. grā-

matā luga iznāca 1919. gadā, bet skatuves

gaismu ieraudzīja tikai 1921. gada rudenī.

J Kalniņš 1, 276. "0" Nākt gaismā (retāk
dienas gaismā, ari dienasgaismā) — kļūt zinā-

mam (parasti par ko slēptu). □ Visa tā pīša-
nās ar bandītiem, kas vēlāk nāca gaismā! Sakse

7, 403. Zagļa darbi drīz nāk gaismā. LSP(N) 277.

(Iz)celt gaismā (retāk dienas gaismā, arī die-

nasgaismā) — atklāt, (pa)darīt zināmu.lUJ Viņi

dziļi tvēra savas tautas dvēselē, cēla gaismā
tās dārgumus, atmodināja sapņus, rūdīja gribu.
Lit M 62, 6, l. Nu pienācis laiks, kad celsim

dienas gaismā.. plašākam ieskatam pavisam

jaunas dailes bagātības. Lit M 58, 47, 7. ļ<> (Iz)-
-----vilkt gaismā (retāk dienas gaismā, arī dienas-

gaismā) sar. — atmaskot. O Darba disciplīnas

pārkāpējus pēdējā laikā nesaudzīgi velkam

dienas gaismā. Cīņa 62, 227, 2. K> Neredzēt (sau-

les) gaismu (arī dienas gaismu, arī dienasgais-

mu) — būt ļoti aizņemtam, nodarbinātam; at-

rasties nevēlamos apstākļos. □ «Ģeogrāfijas
mācīšanu gan nevarēšu apņemties, jo tad līdz

novembrim es gaismas neredzēšu!» Rozītis 2, 24.

<> Acu gaisma — redzes spēja. O Marka

tēvs Santjago bija akls. Acu gaismu viņš pa-

zaudēja Madrides frontē pēc smaga ievaino-

juma galvā. Grīva 1, 128.

gaismasspēja, -as, s.; parasti vsk. Fizikāls lie-

lums, kas raksturo objektīvam cauri izplūdušo

gaismas daudzumu.

gaismeklis, -ļa, v. Apgaismošanas ierīce,

gaismas ķermenis. Aizdegt gaismekli. □

..kalnraču lukturītis nokrita uz mitrās zemes.

Ernando piecēlās un pacēla to augstu gaisā.
. . Pie šahtas sienas atspiedies, ar gaismekli
rokā kā milzis stāvēja Ernando. Grīva 1, 208.

Rīgas apgaismes iekārtas rūpnīca sākusi ražot

jaunas konstrukcijas 20 vatu luminiscences

gaismekļus. Salīdzinot ar vecajām mazgaba-
rīta dienas gaismas spuldzēm, tiem ir lielas

priekšrocības. Rīgas B 66, 199, 4. Pilsēta grima

tumsā, tikai ap staciju mirgoja balti gaismekļi
kā mazas saulītes. Niedre 4, 90.

gaismēna, -as, s. 1. Gaismas apspīdēto lau-

kumu un ēnu mija (dabā). Gaismēnas kon-

trasti. iO lestājās tas dziesnas brīdis, kad

dienas vārti lēnām aizveras un apkārtējie
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priekšmeti zaudē krasos apveidus. Tik jauku

gaismēnu rotāšanos novēroju pirmo reizi. .
Kar 58, 11, 90.

2. Gaišāku un tumšāku laukumu mija

(gleznā, zīmējumā). Gaismēnu kompozīcijā.
□ . . līdzās kolorītam kā galvenie izteiksmes

līdzekļi glezniecībā minami — gaismēna, zī-

mējums, perspektīva, faktūra, ritms. Pion 63,

43, 4. Viņa [gleznotāja] tēlotās sejas . . iemir-

dzas bez asām kontūrām ēnu un gaismas spēle.
Neviens no latviešu gleznotājiem nav pratis

tik prasmīgi rīkoties ar gaismēnu . . Kar 58,

12, 142. Līdz pat mūža pēdējām dienām māksli-

nieks centies izkopt izteiksmes spēku, kas iz-

paudies asāku gaismēnu un spožāku krasu

pretstatījumā. Māksla 73, 3, 6.

gaismiņa, -as, s. Dem. Mazā

gaismiņā (retāk gaismā) — ļoti agrā rītā, pirms

nav kļuvis pilnīgi gaišs. Bez gaismiņas (biežāk

gaismas) — ļoti agri, pirms nav kļuvis gaišs.
Ar gaismiņu (ari gaismu) —■ tad, kad tikko sak

parādīties rīta gaisma. No (pašas) mazas gais-
miņas — no tā brīža, kad sāk parādīties rīta

gaisma. Gaismiņa (ari gaisma) svīst — saka,

ja ir manāma rīta gaisma. □ «Zigi, velns,

celies augšā!» — ..Vilnis jau mazā gaismiņā
sāka purināt brāli. Saulītis 12, 109. No rīta

bez gaismiņas velk piedarbā metienu, stei-

dzas līdz pusdienai nokult, lai pēcpusdienā

piesērtu riju no jauna žāvēšanai. Birznieks-Upī-

tis 11, 111. Ap pievakari mēs bijām cauri Meln-

upes mežiem, ap pusnakti cauri Gubeņu siliem

un eglainēm, ar gaismiņu izbridām Vidienes

purvu un ar saulīti nokļuvām pie Vidienes

lielceļa. Rihters 1, 453. Sievietes jau no mazas

gaismiņas kurina krāsni un mīca raušus. Birz-

•nieks-Upītis 6, 73. Gaismiņai svīstot, pie ārdur-

vīm atskanēja spēcīgi klauvējieni. Grīva 8, 96.

gaismizturība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība šīs īpašības
konkrēta izpausme.

gaismizturīgs, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas ne-

pakļaujas gaismas iedarbībai. Gaismizturīgas
krāsas.

gaismizturīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispāri-
nātas īpašības konkrēta

izpausme.
gaismjutība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme.

gaismjutīgs, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam pie-
mīt spēja uztvert gaismu, tāds, kam piemīt

spēja reaģēt uz gaismu. G. papīrs. Gaismjutīgā
filma.

gaismjutīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārinā-
mas īpašības gais m jutīgs konkrēta iz-

pausme. Fotoplates g. Augsts g. Zems g.

gaismmīlis, -ļa, v.; gaismmīle, -es, dsk. ģen.

-ļu, s.; bot. Augs, kas var augt tikai pilnā ap-

gaismojumā. Kartupeļi pieskaitāmi pie gaism-
miīļiem. Priede ir gaismmīle.

gaismojums, -a, v. 1. Rezultāts gai s-

m ot (1).
2. Rezultātsg ais mo t (2); gaisma, ko

izstaro kāds gaismas avots. □ Antons uztrū-
kās kājās, pavērsās ar seju pret altāra gaismo-

jumu, paraudzījās vēlreiz svecē un tad spē-

cīgi saspieda to norasojušos pirkstos. Niedre

12, 83.

3. Gaismas daudzums, ko saņem fotomate-

riāls. □ Arī mikrofotogrāfijā, atklājot sīko

dabas formu īpatnējo skaistumu, gaismojumam

ir izšķirošā nozīme. Zv 68, 9, 7.

gaismot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; pareti.
1. intrans. Izstarot gaismu. □ Ostmalā jau ne-

spodri gaismoja laternas. Kurcijs 2, 148. Un to

pašu dzied saules nobrūninātie ļaudis tālajā
Azerbaidžānā, kad visapkārt Baku kā Jaun-

gada egles deg un gaismo naftas torņi . . Avo-

tiņa, Peters 1, 6. // Izdalīties, būt redzamam (uz

tumšāka iona). Starp tumšajām eglēm gaismo

bērzu stumbri.

2. trans. Apgaismot (1). O Lampiņa vāji
gaismo mūsu istabu. ME I, 587. pārn. Ir cilvēki,

kuru dzīves kā lāpas gaismo ceļu un aicina uz

lieliem mērķiem. Zv 68, 15, 4. pārn. Bērzi, bērzi!

Es jums blakus Priecīgs stājos rīta jundā, Gais-

mojat jūs manu taku Dzimšanas un rieta

stundā. Sirmbārdis 3, 105. // pārn. Padarīt zinā-

šanām, atziņām bagātāku; apgaismot (3), izglī-
tot. O Gaismot., prātu, garu. ME I, 587.

gaismoties, parasti 3. pers., -Oļ'as, pag. -ojās;

refl. 1. Kļūt gaišākam. □ Tumsība gaismoties
sāk. ME I, 587.

2. Sākties, iestāties (kļūstot gaišam) — par

dienu. □ Pār sila muguru plato Sāk lēni gais-

moties rīts . .Saulītis 8, 53.

gaisotne, -es, s.; parasti vsk.; poēt. 1. Gaiss.

□ Acis urbās. . . dzidrajā gaisotnē. ME pap I,

378.

2. Atmosfēra (3).

gaiss, -a, v. 1. parasti vsk. Gāzveida slānis,

kas aptver Zemi un veido tās atmosfēru. Gaisa

temperatūra. Gaisa mitrums. Gaisa blīvums.

Gaisa vilnis. Gaisa strāva. Gaisa plūsma. Gaisa

cirkulācija. Gaisa masa. Gaisa bedre — atmo-

sfēras apvidus, kur ir citāda temperatūra un

gaisa slāņu blīvums nekā pārējā atmosfērā un

kur lidaparāti strauji zaudē augstumu. □ Ba-

rometrs turpina kāpt, rāda jau 788. Kapteinis

apgalvo, ka pa visiem gadiem, kopš zvejo ar

šo traleri, barometrs nav rādījis tik lielu gaisa

spiedienu. Talcis 7, 123. Arktiskās saules stari,

lūzdami blīvajā gaisa masā, spēj pārvērst viļņa

galotni vai ledus gabalu pasakainās pilsētās
un neapdzīvotās salās . . Cīrulis l, 193.

2. parasti vsk. Gāzu (galvenokārt skābekļa un

slāpekļa) maisījums, kas nepieciešams cilvēku,

dzīvnieku, augu elpošanai. Labs g. levilkt krū-

tīs gaisu. leelpot svaigu gaisu. Ostīt gaisu.

Kondicionētais g. Jonizētais g. Sajust gaisa

trūkumu. Gaisa filtrs. Gaisa sūknis. Sasmacis g.

Trūkst gaisa — a. Saka, ja gaisā ir maz skā-

bekļa, b. Saka, ja ir grūti elpot. Gaisa pel-
des (retāk vannas) — organisma norūdīšana,

ļaujot uz to iedarboties gaisam. Gaisa sauss —

gaissauss. Brīvā gaisā — ārpus telpām. Vaja-

dzīgs (arī nepieciešams) kā gaiss — ļoti vaja-

dzīgs, nepieciešams. Gaisa vads — elpvads,
traheja. Smags gaiss sar. — a. Saka, ja gai-

dāms pērkona negaiss, b. Saka, ja gaiss ir ne-

tīrs, smacīgs. Spiedīgs gaiss sar. — sakc, ja
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gaidāms pērkona negaiss. O Tā kā abiniekiem

krūšu kurvja nav, tad to elpošanas mehānisms

ir savādāks: elpojot tie gaisu it kā norij: Sloka

1, 13. Pārmērīgs mitrums ir kaitīgs tāpēc, ka

tas izspiež no augsnes gaisu, bet gaiss vaja-

dzīgs labo stiebrzāļu un tauriņziežu sakņu el-

pošanai. Tērauds 1, 160. Gaiss smaržoja pec sa-

degušas gāzes, ceptas cūkas gaļas un sīpoliem.

Grīva 9, 180. Pilnu krūti viņš dzēra dzidro pa-

vasara gaisu kopā ar zemes elpu.. Rozītis 3,

106. pārn. . . dzimtenes gaiss ir spēcīgs kā vīns,

Kas aizmirst liek pagātnes bēdas. Sudrabkalns

1, 34. pārn. «Tomēr, tikai tagad es īsti izjūtu,

cik riebīga tāda mietpilsonības atmosfēra,» sa-

viebās Elza. «Kad visus šos gadus elpots tīrs

gaiss, tad ir tā, ka krūtis saraujas, sastingst.»

Sakse 7, 123. Pirms uzsākt saules peldes, dažas

dienas iepriekš bērns jāpieradina pie gaisa

peldēm. Ves 62, 5, 12. Atpūtas korpusa jumta

plakni varēs izmantot saules un gaisa vannām.

Zin T 65, 7, 10. Koka virsmām, kuras pārklāj ar

neplastificētu polivinilhlorīdu, jābūt gaisa sau-

sām, bez sveķiem. Alksnis 1, 39. Brīvā gaisā,
gaismas un vēja ietekmē [kartupeļu] bumbuļi
izgaro lieko mitrumu. . Cīņa 57, 226, 3. .. uz-

vara [sacensībās] bija vajadzīga kā gaiss, citādi

ceturtdaļfinālu neredzēt. Sports 62, 66, 3. Gaiss

plaušās nokļūst pa gaisa vadu — traheju .. Gai-

lis i, 33. Kāds smags gaiss te istabā, piepīpots!
Jauno v 58, 220. Nakts nebūs viegla. Pievakarē

gaiss kļuvis spiedīgs, un uguns krāsnīs tvīks

pati savā karstumā. Preilis 1, 105. <v* Celt (retāk
būvēt) gaisa pilis — fantazēt, sapņot par to,

kas nav realizējams. O Necelsim gaisa pilis
un nedomāsim, ka tuvākajos mēnešos mums

būs pāri par trīsdesmit scenāriju. Lit M 57, 4, 3.

. . Paceplis domāja .. Te tu, cilvēks, dzīvo, plē-
sies un traucies, būvē gaisa pilis un nezin ko

dari . . Lācis 12, 478. \> Tīrs gaiss sar. — saka,

ja ir novērsts kas traucējošs. □ «. .visus

dumpīgos puikas sabāzīšu cietumā, lai Val-

mierā atkal ir tīrs gaiss!» viņš [policijas priekš-
nieks] saniknots kliedza. Rozītis 2, 96. s> Nav

(nekāda) gaisa sar. — saka, ja no kāda nav

gaidāma saprātīga rīcība, izturēšanās; saka, ja
nav piemērotu apstākļu. □ «Ar sieviešiem

jau nekad nav gaisa,» Raimonds īgni novēr-

šas. Zigmonte 1, 239. . . pilsētā nebija nekāda

gaisa — dzīves apstākļi kļuva aizvien smagāki,
bet politiskā atmosfēra saspringtāka. Kar 58, 9,

49. v Trūkst gaisa sar. — saka, ja nav piemē-

rotu, labvēlīgu apstākļu. □ Draugiem sen pie
tevis trūka gaisa, Piepildīts nu pacietības mērs.

Sirmbārdis 3, 86. «0" Biezs gaiss sar. — a. Ne-

rīrs, smacīgs, arī necaurredzams gaiss. O Vē-

lāk gaiss kļuva tik biezs, ka, pa durvīm ienā-

kot, nevarēja saredzēt pat tēva seju istabas

vidū. Sakse 1, 58. b. Nedrošs, bīstams, nepatī-
kams stāvoklis, ļn Silenieks turpināja:
«Draugi, mēs pēdējo reizi tiekamies šajā vietā.

Gaiss ar katru dienu kļūst biezāks. Pēdējā
laikā sāku manīt, ka man noteikti seko.» Lācis

VI, 327. <> Ostīt gaisu sar. — izzināt apstākļus,
situāciju. O Jaukt gaisu sar. — tīši radīt sa-

jukumu, neskaidrību. □. . cilvēki čukst pa
kaktiem. Nāk no kantora katru reizi ar jau-

nām tenkām, bet darbs stāv uz vietas. Kaut tu

vienu reizi būtu pateicis, lai nejauc gaisu! In-

drāne 2, 502. <> Dzīvot (arī pārtikt) no zila (arī

svaiga) gaisa (arī no zila gaisa un mīlestības)
sar. — dzīvot, pārtikt ar ļoti niecīgiem līdzek-

ļiem. □ Dzīvo no zila gaisa. LSP(N) 65. OUz
zila gaisa sar. —a. Nezinot, kas sagaida, kas

būs. 0.. savu adresi. . nevaru uzdot, jo pats

nezinu, kur palikšu un ko man nesīs nākamā

diena. Es braucu, tā sakot, uz zila gaisa! A Deg-

lavs 1, 811. b. Bez pierādījuma; bez pamata.
\E3 «Bet vai jums ir vekselis, parāda zīme vai

liecinieki?»
— «Nē, to man nav.» —

«Nu re-

dziet! Ko tad jūs gribat? Uz zila gaisa es ne-

vienam nekā nemaksāju.» Upīts XIII, 296.

Gaisa grābslis (retāk grābeklis) sar. — gai-

sagrābslis. □ «Vai tad šoslaikus vairs ir mei-

tenes? Gaisa grābšļi. Es jau tev teicu, naudu

un dāvanas viņām vajag ..» Lit M 67, 7, 7. //
ģen.; gaisa, adj. nozīmē. Tāds, kurā ir šāds gāzu

maisījums; tāds, ko veido šāds gāzu maisījums.
Gaisa burbulis. Gaisa plaisas — plaisas, kas

rodas, koksnei ātri žūstot. Gaisa balons —

a. Rotaļlieta —■ ar gāzi pildīts plāns apvalks.
b. Sfērisks aerostats. □.. betonā bija palikuši
lieli gaisa pūšļi, jo betons bija slikti noblie-

tēts. Rīgas B 66, 95, 3. Rīgas vagonu būvētāji

jaunajā vilcienā pirmo reizi metāla atsperes

aizstājuši ar gaisa spilveniem. . Rīgas B 66,

254, 4. Saules vai gaisa plaisas.. iet virzienā

no stumbra ārpuses uz tā centru, pakāpeniski
sašaurinoties. Sterns 2, 63. . . visos ielu stūros

pārdeva spilgtkrāsainos gaisa balonus, kas sau-

les vizmā zaigoja kā kārdinoši āboli. Rozītis

111, 31. .. gaisa balons deva cilvēkam iespēju
atrauties no zemes, atklāt lidošanas laikmetu.

Rīgas B 63, 166, 3.

3. parasti vsk. Telpa ap zemeslodi, izplatī-

jums, kas aptver zemeslodi (pretstatā zemei,

ūdenim). Aizsviest akmeni pa gaisu. Lidināties

gaisā. Pūst dūmus gaisā. Gaisa līnijā — taisna

līnijā (no vienas vietas līdz otrai). Gaisa cil-

pa — īpaši veidots valdziņš tamborēšanā. Kā

putns gaisā (arī kokā, zara galā) — bez pie-

nākumiem, saistībām, rūpēm. O Arā aiz mo-

liem bangoja jūra, augstu gaisā zem saraus-

tītajiem mākoņiem svaidījās kaijas, bet še,

apakšā, valdīja miers .. Kalndruva 2, 39. No krū-

miem pacēlās gaisā un aizlidoja kalnos neliels

zvirbuļu bariņš .. Grīva 9, 80. Dažas tropu var-

des spēj ne vien lēkāt, bet arī īslaicīgi planēt
gaisā. Sloka 1, 12. Gaisā drūmi padebeši klejo..
A Bārda 1, 164. Tai pašā laikā Sarkanā Armija

jau bija sasniegusi Oderu un gaisa līnijā atra-

dās no Berlīnes ne tālāk par 80 kilometriem.

A Grigulis 13, 279. Ziediņus . . tamborē šādi: ar

tumšākās krāsas diegu uzmet 5 gaisa cilpas,
adatu dur iepriekšējā gaisa cilpā un, iztambo-

rējot vienkāršo valdziņu, noslēdz aplīti. PL Siev

64, 4, 2. <> Gaisa gabals sar. — ļoti liels attā-

lums. O.. izrādījās, ka tuvākā vidusskola

esot Saujā. Un Sauja no Noriešiem četrpadsmit
kilometru. Kas nu iešot tādu gaisa gabalu dzī-

ties, bija teikusi Ilma. Ezera 1, 154. <> Karāties

gaisā — būt neskaidram, neatrisinātam.

□ «Viņi saka: vadonis lai ejot. Personīga
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uzstāšanās vajadzīga. Nu, eļ, ej, Ādolf!»

Ādolfs pretojās . . Jautājums par sarunam_pa-

lika gaisā karājoties. Grīziņš_l, 180. O Izkūpēt

gaisā— iet zudumā; tikt izšķērdētam. □ Daudz

cauruļusabojā arī, tās transportējot un izkrau-

jot.. . Izkūp gaisā strādnieku darbs un milzīgi

līdzekļi. Pad J 64, 178, 2. O Tukšs (arī zils) gaiss

sar. — nekas, pavisam nekas; tas, kas ir pavi-
sam nenozīmīgs. O Es laikam . . nepratu pie-

saistīt Oša uzmanību, un viņš pagrieza man

muguru kā tukšam gaisam. Dzene 1, 29. «Cīnī-

ties pret ko? Pret zilu gaisu?» Vilks 5, 101. Auto-

mātiski ver un aizver durvis. Skatās platām
acīm, bet tikai tukšu gaisu redz sev priekšā.
Upīts 18, 143. O Tukšā (arī zilā) gaisā sar. —

bez jēgas, bez mērķa, arī bez rezultāta (piemē-
ram, ko darīt). □ Dūšīga sieviete. Tikai žēl,

ka enerģiju izsviež tukšā gaisā. Brodele 4, 18.

. . viņš pats ar kāda attālāka radinieka starp-
niecību bija piedalījies arī ar saviem «ietaupī-

jumiem» mežu spekulācijās, kaut gan šos

«ietaupījumus» bija iesējis tukšā gaisā, jo radi-

nieks nobankrotēja. A Grigulis 9, 264. Tukšā

gaisā viņš bij runājis. Vīri noklausījās klusē-

dami, viens otrs noņurdēja zem sevis, tad cits

pēc cita slējās kājās un aizšļūca pie zirgiem.
Upīts X, 494. O Gaisa skūpsts — žests — mā-

jiens ar roku no savām lūpām virzienā uz

kādu cilvēku. O.. cilvēki vagonos skaisti

dzied un spēlē, gaisa skūpstus meitenēm met.

Lisovska 3, 57. \> Krist (retāk birt) no gaisa (arī
no debesīm) — rasties, tikt iegūtam ļoti viegli,
bez darba, bez pūliņiem. □. . nekas mums

nekrīt no gaisa, un katrs darbs prasa pūliņus.
Cīņa 60, 25, 1. Vaivars: Vakar es jau iedevu

rubli — un šodien atkal pusrubli? Jūs domājat,
ka man tā nauda no gaisa birst! Upīts XIV, 240.

"v" Kā no gaisa — a. Ļoti viegli, bez darba,
bez pūliņiem. O «Jā, kas tev, nauda birs kā

no gaisa. Es arī brauktu, bet kur es varu tikt,
sējas laiks nāk virsū.» Sakse 2, 36. b. Lielā dau-

dzumā. □ Sapulcē atskanēja smiekli, un zob-

galīgas piezīmes krita kā no gaisa. Rīgas B 58,

42, 3. <> Runāt (kā) pa gaisu (retāk gaisiem)
sar. — runāt ko nepamatotu, muļķīgu. □ Ve-

cais vīrs tic. Lai nu kā, bet kausētāji pa

gaisiem nerunā. Cīņa 67, 139, 2. <> Kā no

gaisa (arī no debesīm) nokritis —■ a. Saka

par tādu, kas negaidīti ieradies, b. Saka

par tādu, kas nevar orientēties kādos apstāk-
ļos. <> let (kā) pa gaisu sar. ■— saka par cil-

vēku, kas rīkojas aušīgi, vieglprātīgi. O . . un

pati vēl gāju pa gaisu. Brodele 10, 29. <> Ej
(tu) pa gaisu (arī ratā, arī pie velna)! vienk. —

saka, raidot kādu prom, noraidot kāda piedā-
vājumu, padomu v. tml. □ «Ej tu pa gaisu
ar saviem amatiem!» Pakalns vicināja abas ro-

kas. «. . kas tad pļaus, ja es skraidīšu apkārt?»
Sakse 7, 20. O Pa gaisu gaisiem sar. — uz vi-

sam pusēm. □ Tad pelnus izkaisiet pa gaisu
gaisiem. ME I, 587. Tik pa svētdienām tādas

[kurpītes] auj, kājas skrien kā pa gaisu gai-
siem, It ka_ spārni uz priekšu tās rauj. Elksne

3, 36. \> Grābt no (zila) gaisa sar. —runāt, teikt
ko nepamatotu. □ «Runas par Daivānu šķir-
šanos bijušas pilnīgi no gaisa grābtas. Un,' ja

arī bijušas kādas nesaskaņas, tad tagad . . tās

ir laimīgi likvidētas.» Zālīte 5, 320. <> (Uz)laist
(arī (uz)spert) gaisā sar. — a. (Uz)spridzināt.

O . . viņš [pagrīdnieks] vadīja dzelzceļnieku
grupu, kas apkalpoja hitleriešu militāros trans-

portus un gribēja tos laist gaisā. Jauneklim

šovakar vajadzēja saņemt mīnas Maskavas

ielas dzīvoklī un nogādāt tās uz depo. Kar 58,

8, 13. . . Tur ilgas spiežas kā katlā tvaiks, Kas

kalnus gaisā spertu.. Rainis I, 106. b. Sabojāt

(piemēram, ieceri, pasākumu). O Ansis Lei-

nasars vēlreiz pārbaudīja, vai motora detaļas
ievietotas somās. Visniecīgākās detaļas trū-

kums varēja visu pasākumu uzspert gaisā.
A Grigulis 13, 30. \> (Uz)iet (arī (uz)lidot, (uz)-

sprāgt) gaisā sar. —
tikt (uz)spridzinātam.

□ . . no hitleriešu galvenās mītnes šurp jo-

ņoja steidzīgas pavēles —

. . graut un spridzi-
nāt

..
, lai. . viss tas uzietu gaisā. Bērn 49,

10, l. s> Spert zemes gaisā sar. — būt ļoti sa-

niknotam,- bārties. □ «Kad Ingām [vakariņas]
nav uz galda laikā, viņš sper zemes gaisā.»
Brigadere 2, 63. <> (Uz)sist (arī (uz)spert) gaisā
vienk. — pārdot. %> Gaisa galā sar. — ļoti

tālu. H ģen.: gaisa, adj. nozīmē. Tāds, kas

ir pacelts virs zemes-, tāds, kas atrodas

virs zemes. Gaisa tilts —
tilts pāri, piemē-

ram, ceļam, gravai. Gaisa saknes —
tādas

saknes, kas augiem papildus attīstās virszemes

daļā. n .. vadu sakaros elektromagnētiskās
svārstības izplatās pa gaisa vadiem vai sakaru

kabeļiem (gaisa, apakšzemes, zemūdens). Zin T

66, 9, 25. Abos [upes] krastos slejas kilometru

garā gaisa ceļa balsti. Ar vagonetēm pa to

pārvadā būvmateriālus un darba rīkus. Cīrulis

1, 99. Projekts paredz savienot ērtā sistēmā

svarīgākās Pārdaugavas maģistrāles ar. . Ļe-

ņina ielu, uzbūvējot dzelzceļam gaisa tiltu..

Māksla 61, 2, 42.
..

kukurūzas stiebra apakšējos

mezglos attīstās gaisa saknes. Zv 55, 9, 9.// ģen.:

gaisa, adj. nozīmē. Tāds, kas tiek veikts, darbo-

jas samērā augstu virs zemes. Gaisa akrobā-

tika. Gaisa akrobāts. □ Dzeltenraibos triko

tērpos viegli un daiļi sarežģītos vingrojumus

veic gaisa vingrotājas. Zv 68, 1, _25. // ģen.:

gaisa, adj. nozīmē. Saistīts ar aviāciju. Gaisa

satiksme. Gaisa pasts. Gaisa desants. Gaisa

uzbrukums. Gaisa parāde. Gaisa transports.
Gaisa flote — kādas valsts (kara vai civilo)

lidaparātu kopums. Gaisa līnija — aviolīnija.

Gaisa osta — lidosta. Gaisa kuģis — gaisakuģis.
Gaisa karaspēks — bruņoto speķu veids (sa-

stāvdaļa), kura apbruņojumā ir lidaparāti.
Gaisa kauja — lidaparātu bruņota sadursme.

Gaisa trauksme — trauksme, ko izsludina, kad

tuvojas pretinieka lidaparāti; signāls, ar kuru

brīdina, ka tuvojas pretinieka lidaparāti.

□ Mūsu gaisa flote veic apmēram vienu

trešdaļu no visiem pasažieru pārvadājumiem

pasaulē. Pad J 73, 27, l. Varena aviācijas liel-

valsts ir mūsu Dzimtene. Biezs gaisa trašu

tīkls to pārklāj . . Polārie lidotāji šīs gaisa līni-

jas vēl pagarinājuši . . Cīņa 55, 122, 4. Aero-

dromu bija iekārtojuši kopīgiem spēkiem balt-

krievu un latvju partizāni. Tumšajās bezmē-

ness
0 naktīs te valdīja tāda rosme kā īstā
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gaisa ostā. Lācis VII, 466. Tātad — lidojam!

Ar ko? Ar gigantisko gaisa kuģi «Tu-114».

Zv 58, 1, 4. Es tās [telegrammas] atšifrēju un

nodevu koordinātes gaisa karaspēku štābam.

Cīņa 70, 39, 3. Tiem [hitleriešu bumbvedējiem]
izdevās veikt tikai dažus uzlidojumus, kad no

mākoņiem iznira iznīcinātāji ar sarkano zvaig-
zni . . un sākās gaisa kauja. Kā vārnu baru tie

iztrenkāja. . vācu lidmašīnas un nodibināja
kārtību gaisā.. Lācis VII, 487. Pilsētā izziņoja

gaisa trauksmi. Grants 5, 42.

4. Debess1 (1). Apmācies g. O . . ap brokast-

laiku gaiss noskaidrojās un saule nebija pat

spiedīga kā pirms lietus. Birznieks-Upītis 6, 162.

Tad Baumanis . . lūkojās gaisos, no kuras pu-

ses nāk vējš. Birznieks-Upītis 6, 344. . . tagad,
kad varēja un vajadzēja, tagad viņš nelīs.

Vanags īgni pavērās gaisā — neviena paša
mākonīša vairs nebij .. Upīts XI, 113.

5. lok.: gaisā, retāk gaisos, apst. nozīmē. Uz

augšu, augšā,- arī augšup. Turēt rokas gaisā.
Celt karogu gaisā. Dūmi kāpj gaisā. Liesmas

šaujas gaisā. Putekļi ceļas gaisā. Pamest skatu

gaisā — paskatīties uz augšu, augšup. □ . . pin-

kainais [suns] apvēlās uz muguras un tā pa-

lika ar visām četrām kājām gaisā. Upīts XI,

268. Skaļi zēni smaržojošas spāres Uzslej gaisā.

Vējā mati plīvo... Sirmbārdis 1, 44. Tādi vie-

suļi uzrauj gaisā ūdeni ar visām zivīm . . Tal-

cis 7, 98. . . kad zvejnieki piestāja malā, viņš

[kaķis], klusi ņurdēdams, staigāja tēvam ap-

kārt, uzmeta kupri un turēja asti stāvus gaisā.
Lacis 9, 6. Saules soļi smagāk vilkās kāpjot,
Garā cīņasdienā piekusuši: — Taisni gaisā,

stāvu debessjumā Uzvelt gaismas smago uguns-

lodi! Rainis I, 331. \> Ar kājām gaisā — pre-

tēji parastajam, pieņemtajam; pavisam nepa-

reizi. \> Durt ar pirkstu (arī īkšķi) gaisā —

runājot pacelt pirkstu, lai īpaši pievērstu citu

uzmanību teiktajam. □ . . Blics ar pirkstu dūra

galdam pāri gaisā, taisni pretim Roblapaiņu

Kārļa sejai. Upīts VII, 286. O Celt (ari sliet) de-

gunu (gaisā, arī mākoņos) sar. —
izturēties

augstprātīgi, iedomīgi, uzpūtīgi, arī pašpārlie-
cināti. □ Vajadzēja vēl septiņpadsmitajā

0

gadā viņus no tiem taukiem mazliet atvieglot,
tad neceltu tagad degunus gaisā. Kadiķis-Groz-

nijs 1, 322. O Lēkt gaisā sar. — uztraukties,

skaisties. [O Es jau parasti visu uzņemu his-

tēriski, . . kad kas atgadās, aizvien lecu vai

gaisā. Brodele 17, 163. s> Aste gaisā sar. —

saka par iedomīgu cilvēku, arī par cilvēku,

kas ir apvainojies, sadusmojies. s>> Spuras

gaisā sar. — saka par cilvēku, kas pēkšņi ir

sadusmojies, apvainojies. □ lespējams, ka

viņš izteicās parupji. lespējams, arī par daudz

skaļi. . . Bet Agatei uzreiz spuras gaisā.

«Baznīckungs, es neesmu kurla,» viņa cirta

pretī. «Tādiem vārdiem ar mani nerunājiet!»
Niedre 6, 262. O Būt gaisā sar. — būt sanikno-

tam. □ Nu pamāte bij gaisā. ME I, 587. Tēvs,
to zināt dabūjis, skaidri gaisā. ME I, 587.

gaissauss, -ais; s. -a, -ā. Līdz nemainīgam
svaram izžāvēts. Gaissausi salmi. Gaissausi pa-
kaiši. Gaissauss stāvoklis

— stāvoklis, kas rak-

sturīgs tam, kas izžāvēts līdz nemainīgam sva-

ram. □ Kūdra salīdzinājumā ar smilti ir

viegla, tā ka [sēklu] stratificēšanai jāņem pēc

svara maz gaissausas kūdras smiltnes. Sudrabs

1, 200. Vienkāršāk un lētāk ir žāvēt zaļo masu

uz vietas — dabā līdz gaissausam stāvoklim.

Apsitis 1, 424.

gaist, gaistu, gaisti, gaist, pag. gaisu; intrans.

1. parasti 3. pers. Izkliedēties, izzust apkārtējā
vidē (par dūmiem, putekļiem, miglu v. tml.).

O Melni dūmu kamoli, veldamies no aug-

stiem dūmeņiem, risinās un gaistot izsēj sīkas

kvēpu pārsliņas Daugavas ūdeņos. Sēlis 5, 299.

Pamazām gaist migla pār pļavām, un saules

siltums pilda apkārtni. Kadiķis-Groznijs 1, 316.

pārn. Es dzeru un dzeru šo tumsu . . Un negri-
bas ticēt, ka rītu Tu vari kā smarža gaist. . .
Lasmanis 2, 57. pārn. Aprīlī sniegi kad gaisīs

Un upes bangaini palos, Saule ik zarā mums

raisīs Nemieru pumpuru galos. Kar 56, 9, 82.

<> Gaist (arī izgaist, pagaist, izkūp) kā dūmi

(arī kā migla) — saka par to, kas nepastāv

ilgi, kas ātri (iz)zūd. [□ . . dzīve palikusi
droša, bet reizē arī ļoti grūta. Vecie parādi jā-

maksā, nodokļus piedzen, bet vieglā peļņa iz-

gaisusi kā dūmi. Rozītis 111, 125.

2. parasti 3. pers. Kļūt pamazām neredzamam,

nesaskatāmam (attālinoties, apņemot miglai,
tumsai v. tml.). O Nespēju mierīga būt, dzēr-

ves kad zilgmājā gaist. . Kaldupe 2, 63. Koman-

das īsas
.. . Krēslā gaist Pelēkie strēlnieku

stāvi. M Rudzītis 6, 9. Arā snieg. Krīt lielas un

smagas pārslas . . Sniega ņirboņā gaist tumšās

egles. Ezera 4, 167.

3. parasti 3. pers.; ķīm. Pārvērsties tvaikos

un ieplūst apkārtējā vidē (par vielu). Ēteris

viegli gaist. Gaistošas vielas. 'O . . ir divas

fitoncīdu grupas: gaistošā frakcija, tas ir, vie-

las, kuras augs izdala atmosfērā .. ; negaistošā

frakcija — vielas, kas atrodas šūnsulā . . Ves

63, 6, 7.

4. Zust, beigties (par psihisku vai fiziolo-

ģisku stāvokli). Nemiers gaist. Dusmas gaist.

Nogurums gaist. Mīlestība ir gaisusi. Bēdas

gaist. Atmiņas gaist. Nodomi gaist. Ilūzijas

gaist. □ Ik saules rietā manu ilgu, mana ne-

miera ugunīs gaist visas sēras, žūst visas asa-

ras . . Sudrabkalns 11, 468. Kā viļņi krastmalā pret

klinšu pleciem sadrūp, Tā mani sapņi gaist, —

bet pašam nav, kur bēgt. M Rudzītis 1, 115. Tik

labi un viegli bija viņas tuvumā, ka viss biju-
šais gaisa kā nebijis. Rozītis l, 83. // Zust (par

psihiska stāvokļa izpausmi, piemēram, seja,

acīs). Sejā gaist smaids. O Viņš allaž nāca

viens, bet šodien atnāk abi Ar jauku sie-

vieti . . , Un drūmums acīs gaist: tur maija
zibens kuras. Vējāns 2, 38. // pareti. Pārstāt ek-

sistēt (par cilvēku). [□ Drīz cilvēks gaist, un

pēdas nepaliek. Rainis 11, 457. Indulis: No mā-

jām padzīta gaist mana cilts, Kā pūkas piene-
nēm put rudens laukā. Rainis VIII, 87. pārn.

Dvēsle grib tev liegi tvīkt Raisītajā kvēlē: Iz-

dvašot un gaist, un nīkt — To sev vēlē. Rainis

VII, 273. // Zust, beigties (piemēram, par skais-

tumu, laimi). Daiļums gaist. □ Viņi zināja,

ka šis skaistums pieder nakts pustumsai un

gaisīs reizē ar zvaigznēm rītausmas pirmajos
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staros. Lācis 15, 368. Nevairāms žēlums māc

sirdi: kā kas liels un dārgs, neizsakāmi dārgs
taisītos gaist un nevar nekas to vairs glābt.
Sudrabkalns 11, 467.

5. parasti 3. pers.; pareti. Pārstāt kvēlot, spī-

dēt (par gaismu). 1.0. Var nodzēst liesmu —

un kvēle gaist, Tik kvēlojot vien tā karsti

kaist.. Rainis I, 265. // Zust gaismas ietekmē

(piemēram, par tumsu). Ēnas gaist. O Gaist

krēsla, viegli pieskaras pie rūtīm Šī gada pir-

mā ausma tā kā glāsts. Saulītis 8, 21.

6. parasti 3. pers.
Pamazām apklust, kļūt ne-

dzirdamam (par skaņām). Dziesma gaist tā-

lumā. Gaistoša melodija. □ Klau, tālas skaņas
ieskanas un gaist . . . Kas tie par ļaudīm joņo
mežu pusē? Ziedonis 1, 21. Vēl, sevī notrīsot,
Nodun skaņas. Gaist saucēja balss Bez miņas . .
Rainis I, 202. pārn. . . Pie manas debess

zvaigznes nodzisa, Un manas dvēsles klie-

dziens nospiests gaisa. Rainis 11, 456.

7. parasti 3. pers. Paiet, beigties (par laika

posmu). Dienas ātri gaist. Pagātne gaist.
!0 Ai gadi, kādēļ jūs gaistat

0

, Kādēļ tik ātri

jums skriet? Kar 56, 10, 69. Tālu gaisusi ziema,
Saullēktā strazdi dzied. Vējāns 1, 33. Lūk, de-

bess zilgmi kanāls šūpo ūdeņos, Kur ilgu rei-

dos tūkstoš kuģu laists Mums marta dūmakā

un zelta rudeņos . . . Vai tādi mirkļi aizmirstībā

gaist? Vcjāns 1, 49.

gaistamība, -as, s.; parasti vsk.; ķīm. Spēja
gaist (vielai). Vielu g. Gaistamības pakāpe.

gaišbrūns, -ais; s. -a, -ā; apst. gaišbrūni.
Gaiši brūns. O Pastiepju roku, paglaudukuplo,
gaišbrūno spalvu, viņš [suns] nolaiza man de-

gunu. Ezera 6, 21. Aiz glītā žoga stāvēja gaiš-
brūni nokrāsota māja — kā beciņa. Brīdaka

2, 122.

gaišdzeltens, -ais; s. -a, -ā; apst. gaišdzelteni.
Gaiši dzeltens. G. zieds. O «Mēs brauksim

šurp un turp bez apstāšanās līdz gaišdzelte-
nam kāpām. .» Ādamsons 2, 108. . . koka dīstele

gaišdzeltena . . Upīts 4, 210.

gaišība, -as; kopdz.; neakt. Aristokrāta, pa-
rasti kādas teritorijas valdnieka, tituls. Jūsu g.

Viņa g.

gaišmatains, -ais; s. -a, -ā. Tāds (cilvēks),
kam ir gaiši mati. G. bērns. □ Bija pavasa-
ris, . . kad tēvam līdzi atnāca gaišmatains pui-
sis atvaļināta karavīra apģērbā. Kalndruva 2, 6.

Anitu Ivars ieraudzīja tūlīt. Viņa valsēja ar

garu, gaišmatainu puisi. Bels 1, 95. ..mums

pretim skrēja mazā, gaišmatainā Mārīte. Grīva

8, 11. // Ar gaišiem matiem (par galvu).
□ Kapteiņa roka . . katru reizi trīcēja aiz lai-

mes, noglāstot zēna gaišmataino galvu. . Lācis

15, 377. . . [puisis] dusmīgi izbāza kupli spro-
gaino, gaišmataino galvu no. . segu grēdas

vietā . . Ādamsons 2, 156.

gaišmatis, -ta, v; gaišmate, -es, dsk. ģen.

-tu, s. Cilvēks ar gaišiem matiem. □ .. vaja-
dzēja doties istabiņā, kuras durvīs slaidajam
gaišmatim bija jāpieliecas, lai galva neatsis-
tos pret aplodu. Purs 4, 40. Mazo, tievo gaiš-
mati Jorens iepazina Ļeņingradas frontē. Vina

iemīlēja mazrunīgo, varena spēka apveltīto
puisi ļoti atri. Zigmonte 2, 30. Man garām aiz-

steidzas glīts gaišmatis, nesot lielu kaudzi ķie-

ģeļu. Kroma 3, 25. // Tāds (cilvēks), kam ir

gaiši mati. G. zēns. Gaišmate meitene.

gaišot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.;

reti. Gaišoties. □ Saules vēl neredzēja, bet

tumšās priežu galotnes pret sauli gulošajās
kāpās sāka jau gaišot, un gaišais atsārtums.

laidās aizvien zemāk. . Plūdonis 2, 346.

gaišoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl.; pareti. Kļūt gaišākam,- gaiši spīdēt, mir-

dzēt. !□ . . dienas, nokratīdamas ziemas snau-

du, pamazām gaišojas . .Vīlips 11, 265. Ilgi valda

polārās nakts tumsa, kad saule neparādās pie
debesīm, bet tur gaišojas tikai laiku pa laikam

Ziemeļblāzmas palsie kāvi. Bērn 46, 4, 16. Rīta

pusē debess . . gaišojās. ME pap I, 378. pārn.

Visi šie solījumi gan mani ļoti maz varēja
iepriecēt, bet sakarā ar tiem manas domas

tomēr sāka gaišoties. Jaunsudrabiņš 3, 264.

gaišpelēks, -ais; s. -a, -ā; apst. gaišpelēki.
Gaiši pelēks. Gaišpelēka drēbe. Gaišpelēki
svārki. Gaišpelēki mati. Gaišpelēkas acis.

Lēni un apdomīgi kumpainās kājas cilā-

dami, soļoja gaišpelēkie vēršu pāri, vilkdami

augstas ores.. Talcis 4, 11. Ir noķertas brūnas,

violetas, gaišpelēkas un pat bezkrāsainas

strauta foreles. Rušiņš l, 15. Pār cietumu gul
gaišpelēks dūmu mākonis. Upīts 11, 316.

gaišredzība, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispāri-

nāta īpašība->■ gaišre dzī g s (1), šīs īpašī-

bas konkrēta izpausme.
2. Vispārināta īpašība -> gaišre dzī g s (2),

šīs īpašības konkrēta izpausme. □ Pie citām

labām īpašībām un tikumiem viņai bija brī-

nišķa gaišredzība, un tādēļ viņa redzēja daudz

lietas, kas citiem vienkāršiem ļaudīm palika
paslēptas. Blaumanis 6, 5.

gaišredzīgs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas (māņ-

ticīgo uztverē) spēj pareģot nākotni.

2. Tāds, kas spēj paredzēt, izprast; tālre-

dzīgs. G. cilvēks. □..Un mūs uz pasakai-
nām tālēm vada, Kam gaišredzīgais Ļeņins
bija draugs. Sudrabkalns 1, 40. // Tāds, kurā iz-

paužas šādas īpašības. G. prāts. O Gaišre-

dzīgas tavas acis, redz to, kā nav. Rainis

111, 509.

/ gaišreģis, -ģa, v.; gaišreģe, -ģes, dsk. ģen.

-ģu, s. 1. Cilvēks, kas (māņticīgo uztverē) spēj

pareģot nākotni; pareģis. O. . kāršu licējas

gluži labi zina, ka viņas neko nevar pareģot.

Tādēļ ikviena gaišreģe operē tikai ar vispā-

rējām . . frāzēm. Rīgas B 58, 26, 6. Baldiņiete. .

sāka stāstīt, ka te atbraukusi viena gaišreģe,
kas visiem parādot, ko vien vēloties, un vēl

kārtis izliekot. Sakse 7, 428.

2. Cilvēks, kas spēj paredzēt, izprast. □ La-

bais, gudrais tēvs! Viņš taču bija īsts gaiš-

reģis. Visu redzējis un izzinājis ■— visus Doņu

mātes noslēpumus! Kalndruva 5, 48. Vai viņš
[Gēte] arī nav bijis gaišreģis, saukdams gaismu

savai tautai, ko vēlāk Hitlers noveda vismel-

nākajā naktī? Sakse 7, 430.

gaišrozā, nelok.; sar. Gaiši sārts, rožains.

G. kleita. G. jaka. □ Andrs Lieni ar acīm

pavadīja, kamēr pelēkie brunči, tumšrozā jaka
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un beigās gaišrozā lakatiņš aiz kalna bij no-

zuduši. Blaumanis 11, 228.

gaišs, -ais; s. -a, -ā; apst. gaiši. 1. Tāds,

kas dod stipru apgaismojumu (par gaismas

avotu); stiprs (par gaismu). Gaiša spuldze.
Gaiša liesma. Gaiša uguns. G. zibens uzliesmo-

jums. G. ugunskurs. Gaiši degt. Gaiši mirdzēt.

Gaiši liesmot. □ Vakara saule jau aizgrimusi
aiz pelēku mākoņu vāliem. . Šķiet, ka tā ne-

kad vairs.. neparādīsies gaiša un spoža. Kar

58, 3, 41. Aiz vecām, līkām ābelēm spīdēja gaiša
mēnesnīca. Austriņš 2, 171. . . papirosi iekvēlo-

jās gaišāk, un ēnainajās sejās krita sārtas

atblāzmas. Kar 57, 9, 56.

2. Tāds, kas ir labi apgaismots, izgaismots

(par vietu, telpu, priekšmetu v. tml.). Gaiša

istaba. Gaiša iela. □ Pagalms bij gaišs, sniegs
dzirkstīja mēneša [mēness] spožumā. X Skalbe

1, 183. Meža taka kļuva gaišāka, pamazām at-

sedzās klajums un balti vizoša zeme. A Grigu-

lis 11, 9. . . debesis kļuva aizvien gaišākas un

gaišākas. Nakts bija pagājusi. Skujiņš 5, 125.

Paskatos — rīts. Viss apvārsnis jau gaišs. Rih-

ters 1, 448. // Tāds (parasti diennakts posms),
kad ir labs dabiskais apgaismojums. □ Diena

bija gaiša un zeltaina kā dzintara grauds. Klī-

vers 2, 139. Nakts bija kļuvusi.. gaiša un zaļa.
Es varēju saskatīt arī savus līdzās gulētājus,
ja labi ieplētu acis. Jaunsudrabiņš 3, 195. Lietus

vairs nelija nepārtraukti, bet joņiem. Kādā

gaišākā starplaikā pār Salu atkal pāršalca mī-

nas. A Grigulis 9, 122. \> Gaišā dienas laikā —

klaji, atklāti, neslēpjoties. [□ «..gaišā dienas

laikā visiem taisni acu priekšā kokā un šķin
[ķiršus].» Ezera 1, 331. Viņš bija apzagts. Ap-
zagts un apmuļķots gaišā dienas laikā. Skujiņš

4, 14. // Savienojumā ar «būt», «tikt», «tapt»,

«kļūt» formām apzīmē tādu stāvokli (parasti
kādā vietā, diennakts posmā), kas ir saistīts

ar labu apgaismojumu. Šodien ir g. No rīta

jau kļūst g. O Gaišs te nebij, bet pavi-
sam tumšs arī nē . . Upīts 3, 84. Laukā bija gai-
šāks, nekā izskatījās pa logu. Skujiņš 6, 91.

Viņš piegāja pie krāsniņas un tajā iemeta og-
les. Uzliesmoja uguns, kļuva gaišāks. Lukjan-

skis 1, 30. // Tāds, kas laiž cauri, neaiztur gais-
mu. '□ Jaunās mājas ceļ ar gaišiem, platiem
logiem. Rīgas B 58, 236, 2. . . eikaliptu meži

vienmēr gaiši un nekad nedod ēnu. Bērn 49,

6, 17.

3. Balts vai ar lielu baltās krāsas piejau-

kumu,- tāds, kam nav tumšas krāsas piejau-
kuma. G. tērps. Gaiša drāna. Gaiša apkaklīte.
Gaiši tapešu raksti. Gaiši ziedi. Gaiši mati.

Gaišas skropstas. Gaišas ūsas. □ Mazuļi [sila
ķirzakām] parasti pelēcīgi brūni ar gaišiem
plankumiņiem uz sāniem un gaišu apakšpusi
bez plankumiem. Sloka l, 48. Viņam ir atklāta

seja un gaišas, it kā izbalējušas uzacis. Preilis

1, 68. Izsvērtie tumšo un gaišo laukumu pret-

nostatījumi [gleznā] piesātināti krāsu nian-

sēm . . Zv 59, 13, 17. // Nepiesātināts, arī dzid-

rāks vai blāvāks nekā attiecīgā pamatkrāsa,
tonis. Gaiši zilas debesis. Gaiši pelēks uzvalks.

<□ .. apģērba piederumi ir arī gaišās krāsās:

smilšu krasā, pelēkzilā un pelēcīgi rozā. Zv

56, 13, 3. Vienmēr atceries, ka gaišie toņi telpu
it kā palielina, tumšie pamazina. PL Siev 52,

12, 8. Pietūkušie pumpuri bērzu galotnēs jau
laistījās gaišajā, viegli dzeltenīgajā zaļumā,
kāds bērziem ir tikai agrā pavasarī. Spāre 1,

136. Alkšņi un bērzi upes krastā bija svaigi,
gaiši zaļi, it kā no rīta tai pašā upītē nomaz-

gājuši lapas. Birze 5, 26. // Tāds, kas nav tumšā

kiāsā, tāds, kas ir samērā caurspīdīgs. Gaišais

alus. □ . . rokā viņš turēja cieši sažņaugtu

degvīna pudeli, kurai pāri pusē vēl zaigoja
gaišais šķidrums. Fimbers 1, 224. Tēvs: lelej nu

tēju. — Zelmiņa: Vai jau būs ievilkusies
0

?

Vēl gan tāda gaiša. Blaumanis 6, 417. // Bālgans,

tāds, kas izdalās uz tumšāka fona. □ Saule

bija noslīdējusi aiz dārza žoga eglēm. Dārza

zaļums kļuva tumšs. Istabas krēslā gaišas bija
sejas, rokas un Egles baltais krekls. Birze 5,

115. . . Jurkam likās, ka pašķirtos klona strād-

nieču telts audekls un gaišs stāvs būtu izlie-

cies laukā . . Talcis 4, 101.

4. Skaidrs, nepārprotams. Skaidri un gaiši —

tieši, nepārprotami. □ Visa latviešu tautas

daiļrade, it sevišķi dziesmas un pasakas, dod

gaišu liecību par darbaļaužu optimistisko dzī-

ves skatījumu. . J A Jansons 1, 65. Tagad gaiši
redzamas kalpu ēkas apkvēpušās, pelējumiem
pārklātās . . sienas . . Upīts 18, 29. . . viņa gaiši

manīja, ka dzīves izpratnes apvārsnis .. plešas

plašāks .. Upīts XII, 189. Neaizmirsti, ka mums

arvien jārāda skaidri un gaiši, ko īsti mēs

gribam. . Kurcijs 3, 63.

5. Gudrs, attīstīts; arī tikumisks; arī izglī-
tots. [□ Revolūcijas viļņi saplaka pret klin-

tīm
.. .. tauta tika izmisumā grūsta un viņas

gaišākie dēli pie krustu stabiem sisti. Rozītis

3, 85. Tautas dziesmu stilā veidoti . . operas

gaišo, pozitīvo tēlu — Vecā vīriņa, mirušās

māmiņas, vecāsmātes — raksturojumi. Lit M

56, 24, 3. // Augsti attīstīts (par prātu, spējām).
□ leva diendienā redz šo zēnu, tas ir gudrs
un attīstīts, un gaišā prāta dēļ tam droši va-

rētu piedot kaut pusi viņa nedarbu. Zigmonte

2, 110. Vems nešaubīgi tic cilvēka gaišā gara

uzvarai, zinātnes spēkam. Bērn 55, 3, 22. pārn.

Dzīvību jaunu dveš pagātnē senā Padomju
gaišais prāts. Sudrabkalns 1, 20. <v> Gaiša (arī

gudra) galva — a. Attīstīts, vērīgs prāts, arī

spēja ātri uztvert, saprast, iegaumēt. □ Līz-

betei allaž bij gaiša galva, viņa redzēja visu

vienkārši un sprieda taisnīgi. Upīts XI, 595.

. . Paps [saimnieks] noprasīja mehāniķim: «Cik

ilgi traktora lieta jāmācās?» ■—■ «Ja gaiša
galva,» atteica mehāniķis, «tad trīs dienas.»

A Grigulis 12, 11. b. Cilvēks, kam ir šāds prāts,

spēja. □ . . [Cehovs] patiesīgi parādījis krievu

cilvēkus un drūmajā carisma laikmetā saskatī-

jis arī gaišas galvas un karstas sirdis . . Zv 54,

14, 11.

6. Psihiski līdzsvarots; arī labsirdīgs; arī

priecīgs. □ . . viņa ir tāds gaišs, allaž priecīgs
cilvēkbērns. Bendrupe 1, 256. . . viņa acu priekšā
stāvēja Zentas tēls, jauns, gaišs, priecīgs. Sakse

7, 154. Mariju sāpes padarījušas gaišāku un

mierīgāku. Indrāne 2, 459. // Pozitīvs, bez nega-

tīvām iezīmēm (parasti par psihisku stāvokli).
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Gaišas cerības. Gaiši sapņi. Gaiša laime. Gai-

šas atmiņas. □ Kā jau teicu, mans tevs bija
gaiša rakstura, nekad nerājas, nesūdzējās.

Ķempe 9, 51. Kad cīnos es par Latviju, man ju-

tas Kā saule gaišas tiek, nav kaujas grūtas.

Sudrabkalns 1, 99. Māte guļ un doma. Nakts ir

tumša, bet domas gaišas. Domas par delu.

Liesma 66, 1, 30. // Savienojumā ar «but», «tikt»,

«tapt», «kļūt» iormām apzīmē tādu psihisku

stāvokli, kas ir saistīts ar priecīgām izjūtām,

optimistisku noskaņu. □ Bet viņa redzes

Ēriku, un no tā vien visu vakaru būs viegli

un gaiši . . Sakse 7, 133. Izrādē kļūst tā gaiši ap

sirdi par to, ka uzvarējusi jaunā patiesība ..
Lit M 64, 26, 4. Un tiklīdz tramvajs sakustē-

jās, kļuva it kā vieglāk un gaišāk. Purs 4,

179. // Tāds, kurā izpaužas psihiska līdzsvaro-

tība, arī labsirdība, prieks. G. skatiens. G.

smaids. G. vaigs. □ «Tu vari raut viņu līdzi,

iekvēlināt sabiedriskiem mērķiem. Tā ja, Mir-

dza, norunāts?» —
«Es mēģināšu,» Mirdza

gaiši pavērās tēvam acīs. Sakse 7, 275. . . Tiem

gaišas un priecīgas sejas. Un cik bezbēdīgi tie

smejas! Osmanis 1, 13. // Tāds, kura saturs at-

spoguļo optimismu, prieku, pacilātību. Gaiša

runa. O . . sarunas bija gaišas, dzīves priecī-

gas, un tajās varēja manīt stipru ticību uzva-

rai. Vilks 1, 127. Saulē iznāca Rainis. Labsirdīgs,

saules pielijis. Skaists. Mīļš. Cilvēcīgs. Tādus

un citus gaišus vārdus gribas veltīt dzejnie-
kam. Liesma 66, l, 25. Ik pavasari Maskavā bij

maijs, Ar purpurkarogiem un gaišām dzies-

mām . . Sudrabkalns 1, 153.

7. Taisnīgs, cildens, brīvs (parasti par parā-

dībām sabiedrībā). Gaiša nākotnes valsts. Ti-

cība gaišai rītdienai. □ . . To sajūtam, cik

dziļi mīli jauno, Visbrīnišķo un gaišo pasauli,
Par kuru cīņā gāja varoņi No drošā Spartaka
līdz mūsu dienām. Sudrabkalns 3, 339. Lai lielo

slāvu tautu sadraudzība Mums paraugs cildens,

gaišais likums svēts! Zv 54, l, l. // Laimīgs,
bezrūpīgs (parasti par dzīvi, mūža posmiem).
Gaiša bērnība. Gaiši brīži. O Gaišas vecum-

dienas ir arī maniem agrākajiem darba bied-

riem. Pion 53, 49, 1. . . cerējām dzīvot gaišas un

saulainas dienas. Arājs-Bērce 1, 138.

8. Augsts, skanīgs (par skaņu). Gaišas vijo-

ļu skaņas. O Viens cirtiens bija smagāks un

dobjāks, otrs bija viegls, gaišs. Jaunsudrabiņš
7, 6. pārn. Krājumā cauri rūgtai smeldzei iz-

laužas gaiša skaņa: reakcijas ziema nevaldīs

mūžam! Kar 63, 3, 131. // Ar tīru skaņu (par
balsi, mūzikas instrumentu). G. zvans. □ Ka-

mēr bērni ar savām gaišajām balstiņām šo to

jautāja un stāstīja, vecā Jāņa māte ienesa

vakariņas. Blaumanis 6, 56. Gaiši un augsti
kliedz līdumā sējputns. Kurcijs 4, 67.

O Gaišs kā dienā — ļoti gaišs. Metas

jau krēsla, bet šeit vēl gaišs kā dienā. Bērn

56, 1, 26. Gaišie burti poligr. — burti, ko veido

smalkas līnijas <> Gaišs kā diena (arī kā

dienā) — ļoti skaidrs, pilnīgi saprotams.
□ Velti meklē

— gaišs kā diena. Te vairs zēna

nav neviena. Osmanis 2, 60. Visu viņš redzēja
kā dienā, Kas viņa mīļajiem Dzīvē bij

gaidāms. . Rainis I, 47. <> Gaišas acis — a. Laba

redze. □ Tad bij ko skatīties pāri Braslai

otrā pusē. . . Andrs . . savām gaišajām acīm

skaidri varēja salasīt melno uzrakstu . . Upīts

XI, 629. ..vecais [vīrs] turējās vēl tīri žirgts.
Galva gan balta, bet acis gaišas un ausis dzir-

dīgas. Rozītis 3, 269. b. Pareiza izpratne, pieeja
(kādā jautājumā). □ Cilvēki, kam dārga sa-

biedrības attīstība, kas gaišām acīm vērtē noti-

kumus pasaulē, nevar būt buržuāzijas neti-

kumu . . vienaldzīgi reģistrētāji. PL Siev 54, 9, 6.

Tie mūsu zemes dēli možākie, Kas gaišām
acīm dzīvi pētī.. Sudrabkalns 1, 135. \> Gaiša

sirds (arī dvēsele) — saka, ja cilvēks ir psi-

hiski līdzsvarots, arī labsirdīgs, priecīgs.
□ Tumsa, — ne zvaigznes, Kas vientuļimirdz,
Krūtīs tev gaiša Un degoša sirds. Rainis I, 114.

"O- Gaiša piemiņa — atmiņas par ko labu, kas

parasti saistīts ar mirušu cilvēku. O Komjau-
nieši, visa padomju jaunatne, vienmēr sagla-
bās Semjonu Budjoniju gaišā piemiņā.. Pad J

73, 214, 2.

gaišums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība gaiš s (1), šīs īpašības konkrēta iz-

pausme; gaisma, gaismas atspīdums. Zvaigžņu
g. Spuldzes g. Sveces g. Ugunskura g. Lies-

mas g. O.. saule lēja neparastu gaišumu,
kaut ko līdzīgu tikko jaušamai, zeltotai lās-

mai . . Kalndruva 2, 88. Mēness vēl nebija uzlē-

cis, bet vājš gaišums aiz lielceļa papeļu galot-
nēm vēstīja viņa tuvošanos. Blaumanis 6, 210.

Vakara blāzmas gaišums apspīd sakrunkotu,

kalsnu seju .. Dripe 1, 37.

2. Vispārināta īpašība gaiš s (2), šīs īpa-

šības konkrēta izpausme. Istabas g. lelas g.

Dienas g. Rīta g. O Stāvam un apbrīnojam
[cehā] kārtību, tīrību, gaišumu, gaisa svaigumu,
ar puķēm rotātās ejas. Cīņa 64, 140, 1. . . tur

[pamalē] debesis . . ilgāk saglabā gaišumu. In-

drāne 2, 254.. . agrāk aiz ēkām to [klajumiņu
un mežmali] nemaz neredzēja; ēku vietā nepa-

rasts gaišums un tukšums. Birznieks-Upītis 6, 143.

3. Vispārināta īpašība-> g a iš s (3), šīs īpa-
šības konkrēta izpausme. Drānas g. Matu g.

Krāsas g. □ .. [mežā] sajūtama koku lapotņu

šalka un brūkleņu ziedu vieglais gaišums . .
Kar 59, 8, 142. Mirdz tevī [papīrā] stepju saules

goze Un ziemeļsniegu gaišums bāls . . Ķempe 4,

119. Dimanta gaišumā varena staros Padomju

pasaules pils. Sudrabkalns 1, 20.

4. Vispārināta īpašība-*- ga i š s (5), šis īpa-

šības konkrēta izpausme. Prāta g.

5. Vispārināta īpašība gaišs (6), šīs īpa-
šības konkrēta izpausme. Mākslinieka personī-
bas g. No acīm staro g. iO Ir tādi cilvēki,

kuri savu gaišumu un optimismu prot citiem

dāvāt. Bagāta ir pasaule, kur tādi cilvēki

dzīvo. Salnāja 1, 104. Iva aizvien skaidrāk sa-

prata, cik jauki cilvēki ir vecie Griķi un kāpēc

Arvīdā mīt tāds gaišums. Purs 4, 378. Bet Oska-

ram šajā naktī, aizejot no dzimtā ciema, tumsa

nebūt nelikās tik drūma. Krūtīs viņš nesa līdzi

savas jaunās laimes gaišumu. Viņš pat svil-

poja un dudināja dziesmiņu.. Lācis 4, 111.

6. Vispārināta īpašība gaiš s (7), šīs īpa-

šības konkrēta izpausme. iO Meitenei vēl tikai

astoņpadsmit gadu, bet tās dzīvē tik daudz
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gaišuma, ka viņai brīžam liekas — saule iespīd

pa viņas jaunās ģimenes mājas visiem logiem
uzreiz. Pad J 59, 238, 2.

7. Vispārināta īpašība g a i š s (8), šīs īpa-

šības konkrēta izpausme. Balss g.

O O Acu gaišums — a. Redzes spēja.

'O «Tad nāca vēl trešais pārbaudījums: zau-

dēju acu gaišumu.» Birznieks-Upītis I, 162. Laiku

īsinādams, es, kaut arī acīm vairs nav agrākā

gaišuma, lasu grāmatas, kas laiku tecējumā sa-

rakstītas dažādās zemēs. J Kalniņš 4, 318. b. Tas,

kas ir ļoti mīļš, tuvs; acuraugs; acu prieks.

O Dzīves gaišums — tas, kas ir ļoti mīļš, tuvs,

kas dara laimīgu. □ Pagalam! Vienīgais dēls,

dzīves gaišums un prieks. Kas viņam [tēvam]

vairs dzīve? Sakse 4, 18.

gaišzajš, -ais; s. -a, -ā; apst. gaišzaļi. Gaiši

zaļš. Gaišzaļas tapetes. □ Tā [pasaule] .. te

atspulga varena un mirdzoša, izceldama kā

viļņa galā baltas mājas, gaišzaļas birzes, tālus,
tālus kalnus . . Brigadere 2, 21. Starp bruģa ak-

meņiem Magdalēna pamanīja trīs gaišzaļus
zāļu stiebriņus naga garumā. Birze 4, 58.

gaišzils, -ais; s. -a, -ā; apst. gaišzili. Gaiši

zils. G. zieds. Gaišzilas bikses. Tāda pati

bija arī viņas bērnišķīgā sejiņa, no kuras iz-

brīnā vērās te brigadierī, te svešajā ciemiņā

gaišzilas acis. Takis 4, 41. Pie gaišzilajiem sal-

dējuma kioskiem ar baltajiem marles aizka-

riem rēgojās izēstu [saldējuma] kublu kalni.

Skujiņš 6, 274. . . gaišzils man aizvien atgādina
pavasari unvasaru. Brodele 13, 82.

gaita, -as, s. 1. Pārvietošanās, ejot uz ku-

rieni (cilvēkiem vai dzīvniekiem). Turēt

gaitu novec. — iet. Pēdējā (arī beidzamā) gaita
poēt. — bēru gājiens un mirušā apbedīšana.
O Tajā vietā, kur izbeidzās banānu audze,..
Ako vajadzēja turpināt savu gaitu bez ceļa.
Lācis 10, 8. Es lieku soli miljonsoļu dimdā, No

gaitas šīs ir tālēm jānoskan.. Osmanis 1, 82.

Pat vissīkākais olis Te strādnieka gaitu ir

jutis.. Sirmbārdis 1, 62. pārn. ..sēkļi nevarēs

apturēt vai atgriezt atpakaļ Āfrikas tautas, kas

iesākušas savu gaitu uz nākotni. Grīva 8, 318.

Taču no sava nodoma [viņš] neatteicās, bet

turēja gaitu pa aleju tā, lai pie dejotājiem
nokļūtu it kā nejauši. Vilks 5, 117. Svētdienā

bija noliktas bēres. Visi pagasta darbaļaudis
gatavojās izvadīt pēdējā gaitā savu partorgu.
Brodele 14, 19. // Kustība, pārvietošanās (parasti
transportlīdzekļiem, priekšmetiem). '□ . . šofe-

ris iedarbināja starteri. Autobuss mazliet sa-

lēcās, tad izlīdzināja gaitu un izbrauca pa rūp-
nīcas vārtiem uz ielas. Saulītis 12, 323. . . kuģis
jau atstājis Daugavu, šķērsojis jūras vārtus,

pagājis garām Bolderājai. Kā nemaz nejutu
gaitu? Talcis 7, 14. Klāja komanda un mašīnu

apkalpe strādā tik saskaņoti, darbs [tīklu iz-

mešana] tiek veikts gaitā. Pad J 63, 62, 2. //
Reāla vai šķietama kustība (parādībām dabā).

Mākoņu g. n Lai redzētu bērnu, Pirms rieta

pļavā Pati saule apstājās Gaitā savā. Ziedonis

1, 17. // Plūšana (ūdenim, straumei); virzīšanās

(ugunij). □ Migla bija pārklājusi plašo Vol-

gas straumi, un upe tecējusi savu gaitu nere-

dzama un klusa. Vilks 5, 77. . . ilgu laiku . . ska-

tījās viļņu nerimstošā gaitā.. Blaumanis 111, 15.

Atri uguns gaitas žiglumu apsvēris, viņš visus

ieveda vēl dziļāk silā un nu norādīja rokamo

grāvi.. Blaumanis 11, 325. // pārn. Ceļš, ceļo-

jums. O Taču ceļot var dažādi. Ne visiem

darba, ģimenes un citi apstākļi ļauj doties tā-

lās gaitās: aplūkot kā savas republikas, tā arī

citu republiku skaistākās vietas un zemes aiz

mūsu valsts robežām. Jaun Gr 68, 4, 6. Tie ir

tālu gaitu kuģi, nākuši pa Daugavu no pašas
Krāslavas, bet tagad drīz dosies pa Zemgales
ūdeņiemuz jūru! Vanags 8, 144.

2. Ritums (laikam). Dienu gaitā. Gadsimtu g.

O Vaicāju skrejošiem gadiem: «Kur jūsu gai-
tai būs gals?» Lasmanis 1, 66. Laiks nemitīgi

joņo savā gaitā Un, zūdot mūžībā, pēc ainas

aina mainās. Arājs-Bērce 1, 292. Salīdzinot ar

zivīm, abinieku ķermeņa uzbūvē laika gaitā
notika arī citas izmaiņas, kas galu galā sek-

mēja to pāreju no dzīves ūdenī uz sauszemi.

Sloka 1, 23. // Ritums (mūžam, tā posmam). Dzī-

ves g. □ Pagātne aizvijas atpakaļ kā bezga-

līga teka, pa kuru kādreiz gribas pastaigāt ar

atmiņu kurpēm — cauri jaunībai, pusmūžam
un vecumam, cauri gadiem, kas sadala mūža

gaitu kā versts stabi tālu ceļu. Purs 2, 27. Lūg-
ties, lai dzīvību Brīdi vēl vilktu, Nabaga gaita
Par sprīdi vēl ilgtu! Rainis I, 27. Mazmuižiņas
nomnieka un biedrības pīlāra telīte bija pār-
dzirdīta un savu īsā mūža gaitu beigusi . . Zei-

boltu J IV, 202.

3. Pārvietošanās, iešanas veids, maniere, arī

ātrums (cilvēkam vai dzīvniekiem). Stalta g.

Smaga g. Nosvērta g. Steidzīga g. Ātra g.

Lēna g. Veikla g. ''UD . . ik vakaru simtiem acu

ieskatās viņa [aktiera] dvēselē, lasa viņa do-

mas, vēro viņa gaitu, kustības, žestus. PL Siev

66, 8, 20. Saules apspīdēts Un vieglā gaitā Cil-

vēks iet uz darbu. A Grigulis 16, 37. Govis no

laidara cita aiz citas vienmērīgā gaitā līgojās . .
uz ganību pusi. Rīgas B 57, 64, 2. Tritonu gaita
zināmā mērā atgādina rāpuļu (ķirzaku) pārvie-
tošanos. Ar pakaļkājām tie virza savuķermeni

galvenokārt uz priekšu, bet priekškājas izpilda
it kā stūres lomu. Sloka 1, 11. pārn. Jaunā zā-

līte jau spēcīgi spraucās gar . . sētas stabiem,

rādīdama, ka pavasaris nāk steidzīgā gaitā.

Fimbers 1, 123. // Braukšanas, pārvietošanās
veids, arī ātrums (piemēram, transportlīdzek-

ļiem). 0.. tai [laivai] bija sekla pelde un

viegla gaita. Rozītis 2, 63. Liels, bet vieglu

gaitu, kluss Aši aizslīd trolejbuss. Sils 7, 7.

Kombains vienmērīgā gaitā slīdēja gar labības

sloksni. . Talcis 4, 75. // Darbības, kustības

veids (piemēram, darba rīkiem, mehānismiem).

Pulksteņa precīzā g. O Zāģim ir vienmērīga

gaita un mazas vibrācijas (20—25 mikroni).
Indāns 1, 225.

4. Norise (piemēram, notikumam, pasāku-
mam, darbībai, procesam). Mašīnas remonta g.

Plāna izpildes g. Notikumu g. Semināra g. Lie-

tas izmeklēšanas g. Lopbarības sagādes g. Sē-

jas g. Darba g. Apspriedes g. Svētku g. Kau-

jas g. □ Ja urāna gabals ir neliels un satur

dažādus piejaukumus, ķēdes reakcijas gaita

ir lēna .. Atomr 10. Jāseko būvdarbu gaitai un
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kvalitātei, jāorganizē talcinieki. Liesma 59, 10,

25. Laboratorijas vadītājs uzmanīgi. . izsekoja
visai eksperimenta gaitai. . Purs 4, 246. Viss te

aug, attīstās un nobriest īstajā laikā, un nekas

neietekmē rāmo brieduma gaitu . . Zigmonte 2,

255. // Norise (piemēram, parādībām sabied-

rībā). Revolūcijas g. O Droša ir cīņa, jā gan!
Mēs zinām nuvēstures gaitu. Rainis I, 384. Visa

lugas norise ir gaužām tuva Ļeņina apgaismo-
tās šķiru cīņas nenovēršamās norises sāku-

mam, gaitai un beigām. Upīts 14, 541. // Norise

(piemēram, psihiskām vai fizioloģiskām parā-

dībām). □ Katram laikmetam ir sava atšķi-

rīga pieeja dzīvei, kas izpaužas cilvēku domu

gaitā, viņu īstenības uztverē, spriedumos, pa-

ražās utt. J Kalniņš 1, 143. Daudzkārt vieglāka
slimības gaita ir vīrusu infekcijas izraisītajam

nebakteriālajam. . meningītam. Ves 64, 8, 11.

// Risinājums (piemēram, izrādei, daiļdarba si-

žetam). □ Rakstnieks un režisors tiecas pa-

nākt, lai skatītājs izrādes gaitā ne tikai sekotu

līdzi darbībai,. . bet arī domātu. . Lit M 58,

6, 3. Aktrise pratusi lugas gaitā arvien pilnīgāk
atklāt. . tās [sievietes] iekšējo būtību, kāri pēc

bagātības, pēc varas. Zv 58, 2, 4. Galvenā cīņas

līnija lugā neizvēršas, neattīstās vienmērīgā
gaitā. Valeinis 1, 120. // Pakāpeniska norise (pa-
rasti ilgākā laika posmā). Evolūcijas g. Sabied-

rības attīstības g.

5. parasti dsk. Darbošanās, dzīve. Darba gai-
tas — darbs. Bēgļu gaitas — ilgāka prombūtne
no pastāvīgās dzīvesvietas, lai izvairītos no

kara darbības, dabas katastrofas, epidēmijas.
Kara gaitas —

karavīra pienākumu pildīšana
kara laikā, a Sekojot Māra Grīna gaitām,
mēs diezgan spilgti redzam raksturīgu to gadu
padomju dzīves procesu. J Kalniņš 1, 161. Un

labi, ka tiem, kas izšķīra Borisa turpmākās
gaitas,.. nepietrūka drosmes viņā saredzēt vis-

pirms cilvēku. Talcis 7, 37. . . visas cilvēku gai-
tas romānā rādītas ciešā saistībā ar to ģeogrā-
fisko vidi un dabas apstākļiem, kur norit viņu
dzīve un darbs. Valeinis 1, 124. Es toreiz, bei-

gusi vidusskolu, sāku savas darba gaitas. Zv

57, 7, 10. Pirmā pasaules kara laikā. . daudzi

latvieši devās bēgļu gaitās . . Rīgas B 58, 63, 5.

Tēvs stāstīja par tālajām pilsētām, par stepi,
kur bija gājis kara gaitās, aizstāvot jauno pa-

domju valsti. . Talcis 4, 132. // Darbība, darbs,
kas saistīts parasti ar noteiktu profesiju, amatu,

nodarbošanos, arī ar kādu uzņēmumu, iestādi.

Skolotāja gaitas. Zvejnieka gaitas. Jūrnieka

gaitas. Rakstnieka gaitas. Mākslinieka gaitas.
.Aktiera gaitas. Partizānu gaitas. Radošo gaitu
sākums. Literārās gaitas. !□ Fricim vajadzēja
atstāt skolu un sākt gana un kalpa puiša gai-
tas . . Zv 53, 2, 25. Un ko gan citu sirotāju gai-
tas mēs postījām visbiežāk, ja ne zemnieku

mājas. J Kalniņš 4, 205. Skatuves gaitas.. [Berta
Rūmniece] sākusi astoņpadsmit gadu vecumā ..
Zv 53, 5, 7. Tās [atmiņu ainas] rāda Mirdzu un

Kārlēnu,. . viņu pirmās skolas gaitas . . Sakse

7, 17. // Darbs, pienākumi, darīšanas, kas sais-

tītas ar iešanu, pārvietošanos. Saimniecības

gaitas. Ikdienas gaitas. □ Drīz vien dziedāja
gaiļi, un bija par jaunu jāceļas un jāsāk visas

dienas gaitas . . Sakse 2, 29. . . let vīri gaitās
veiksmīgās un grūtās Celt mājas, rūpnīcas un

gaišas skolas. Vīlips 1, 86. Pa dienu Vilma reti

kad uzturējās mājās. Vienmēr viņai bija vi-

sādas gaitas ■— gan uz bodi [veikalu], gan pie
mātes, gan pie vīra vecākiem . . Lācis 13, 154.

Suns jutās pārsteigts, kad Helēna ieslodzīja to

klētī. Šai naktī rējējs viņas gaitās nebija va-

jadzīgs. Birze 3, 10. // Darbošanās (dzīvnie-

kiem). O . . bites bij savu vasaras gaitu no-

beigušas un nogājušas uz ziemas dusu. Kaudzī-

tes la, 309. .. sarunājām kopīgi novērot vēžus

viņu nakts gaitās, kad tie mēdz iziet meklēt

sev barību. . Birznieks-Upītis VI, 165. Pēc ne-

gaisa saules stari liekas vēl spožāki un siltāki,

un visi dzīvnieki var atkal netraucēti turpināt
savas gaitas. Sloka 1, 5.

O let savās gaitās (arī savas gaitas) — pil-
dīt savus pienākumus. let gaitās vēst. — pildīt
klaušas. □ Uzaugdama gaitās gāju. ME I, 589.

Klaušu (arī muižas, kungu) gaitas vēst. —

klaušu pildīšana. □ . . viņus [zemniekus] spie-
da piedalīties arī muižu klaušu gaitās. . V Kal-

niņš 1, 119. Viņš stāstīja senas teikas, ko bija

dzirdējis, gan muižas gaitās iedams, gan no

sava tēva un mātes. J Kalniņš 4, 261. Bezsaulī-

tes vakarā bāri tur dzied, Tie bargu kungu

gaitās iet... Rainis I, 39. let savu gaitu (re-
tāk gājumu) ■— noritēt neatkarīgi (no kā).

D . . nakts gāja savu gaitu, jūra šņāca, ledus

krakšķēja . . Blaumanis 6, 32. . . pretdabiski, ka

jaunībā var rasties šāda attieksme pret
dzīvi. . . «Bet dzīve taču iet pati savu gaitu,»
es aizstāvos. Brodele 17, 70. Uzņemt (retāk uz-

sākt) gaitu — sākt kustību, virzību. O .. vil-

ciens sāk gluži nemanot slīdēt uz priekšu, tad

arvien straujāk uzņem gaitu — un pēc dažām

desmit sekundēm jau iet pilnā ātrumā. Vanags

8, 266. . . virs meža zilgmes līda augšup jauni
mākoņi, un nevarēja zināt, uz kuru pusi tie

uzņems gaitu. Sakse 7 , 394. «Sātana ēna» [mo-
torlaiva] izkustējās no bezmērķīgās šūpošanās
un uzsāka strauju gaitu uz Priežusila ciema

pusi. A Grigulis 13, 366. Samazināt (arī palē-

nināt) gaitu — samazināt kustības ātrumu.

O Kuģis samazināja gaitu un apstājās. Vilks

2, 73. Man pretī nāca anglis un palēnināja

gaitu. Zālīte 5, 220, Paātrināt gaitu — palieli-
nāt kustības ātrumu. '.□ «Tie [braucēji] nevar

būt mūsējie,» Augusts satraukti ierunājās un

paātrināja gaitu. Branks 1, 58. \> Gliemeža (arī

vēža) gaitā, ari kā gliemezis (ari vēzis) —

ļoti lēni, gausi. O . . sīkums — nieka četri

kilometri līdz kartupeļu stirpām. Bet vi-

ņai bija jāsēž ratos un, aiz nepacietības vai

degot, jāvelkas gliemeža gaitā. Kalndruva 2, 72.

. . dažā vietā remontdarbi velkas vēža gaitā.
Cīņa 64, 220, 1. O Pilnā gaitā, retāk ar pilnu
gaitu — ar iespējami lielāko ātrumu, jaudu.
O Pilnā gaitā elektriskais vilciens trauc pāri
Lielupes tiltam. Rīgas B 58, 94, 6.

gaitenis, -ņa, v. Telpa, parasti gara, kustībai,

piemēram, celtnes, kuģa, vagona iekšienē vai

kustībai starp celtnēm. Garš g. Vagona g.

O Cauri kinostudijas korpusiem aizstīdz garš

un plats gaitenis . . Darba dienas vidū tas at-
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gādina viaduktu pilsētas centrā, un abos vir-

zienos plūst steigas pārņemtu ļaužu straume.

Māksla 60, 1, 48. Viņa [kuģī] dzīvo .. netālu no

stūres mājas durvīm, no kurienes uz abām pu-

sēm ved gari gaiteņi ar veselu virkni lielāku

un mazāku kajīšu. . Talcis 7, 28. pārn. Simt-

gadīgo liepualeju miklajos gaiteņos jau gulēja
sarkanas strēles . . Jaun Gr 68, 12, 14. // Telpa,

parasti garena (piemēram, dzīvoklī), no kuras

ir pieejamas citas telpas. □ .. Ēvalds atslēdza

dzīvokli, izgāja cauri gaitenim un nokļuva lie-

lajā istabā. Saulītis 12, 118. Gaitenī galvu pa-

bāza Teodors. Sasveicinājās. .. aizgāja uz vir-

tuvi. Vilks 5, 127. . . gaiteņa durvis atveras, un

istabā kāds ienāk. Grīva 9, 111.

gaitīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gaifīgi; pareti.

Tāds, kam ir ātra, veikla gaita; raits. □ Jaunā

mēnesī zirgs jāiebrauc, tad gaitīgāks. ME pap

I, 379. Zirgs iet gaitīgi. ME I, 589. pārn. Labāk . .
dzīve lai rit strauji un gaitīgi, ne tā kā glie-
mezim . . Talcis 5, 163. // Rosīgs, darbīgs, veikls,

arī izveicīgs. □ Jūlijs Kaucis purinājās [saim-
niekoja] jaunajā pusmuižā gaitīgi. Kontrakts

vēl uz divpadsmit gadiem, rente mērena. Per-

sietis 1, 321. Gaitīgi pabeidza., darbu. ME pap

1, 379.

gaitnieks, -a, v.; gaitniece, -es, dsk. ģen. -ču,

s. 1. reti. Dežurants (skolā, karaspēka apakš-
vienībā v. tml). □ Gribētos ar sarkano lentu

ap roku gausi soļot pa gaiteni un pasmaidīt

par to, ka mazie knīpas bīstas un cienī skolas

gaitniekus. Indrāne 1, 153.

2. vest. Klaušinieks. □ Viss istabas iekārto-

jums vēl uzglabājies no gaitnieku un kārt-

nieku laikiem . . Upīts 18, 29. Man, gaitās ejot,

labi, ja atlika dienvidus brītiņš, kamēr citi

gaitnieki gulēja. ME I, 589. sal. . . [saimnieks]

jau izdzina Pičtēvu kā īstu gaitnieku un, kad

nu beidzot tam acis palika gandrīz aklas, tad

sūtīja uz ganiem.Austriņš l, 180.

3. novec. Gājējs (2). O Viņš bija tas, kam

pirmajam lemts atstāt pavarda dūmos nomel-

nējušo dzimto pajumti, lai sāktu gaitnieka ce-

ļus . .Jaun Gr 61, 10, 23.

gājējs, -a, v.; gājēja, -as, s. 1. Cilvēks, kas

iet kājām. Vientuļš g. Steidzīgs g. Gājēja pē-
das sniegā. Sastapt daudzus gājējus. Kājām
gājējs — cilvēks, kas iet kājām. Pie jaunās
kūts meitene saskrienas krūtīs ar kādu vēlīnu

gājēju. Tas kāpj no ezera puses un smagi

elpo . . Indrāne 2, 365. Gājēju [ielās] bija maz.

Pilsēta devās pie miera .. Skujiņš 6, 257. Kājām
gājējs un rāmais autobusā sēdētājs nekad ne-

jutīs šo pretvēju, kas satver un šūpo.. riteņ-
braucēju. Indrāne 2, 13. // Tas (tāds), kas spēj
iet (par cilvēku). □ Lika atbraukt zirgu, jo
Valdis [pēc kritiena] nekāds gājējs nebija.
Sakse 7, 166. «Čāpo nu uz krastu!» viņš teica.

Bet Vija vēl nebija nekāda gājēja. Šļaugana
un mīksta viņa karājās Ģirtam kaklā, sīki kla-

binādama zobus aiz zilganajām lūpām. Dripe

2. 105. Māra pati nebija gājēja, un es paņēmu
Viņu klēpī. J Kalniņš 4, 188. // savienojumā ar

lietv., retāk ar apst. Cilvēks, kas iet, virzās (pa
kādu vietu); cilvēks, kas iet, virzās (uz no-

teiktu mērķi). Ceļa g. Ciemā gājēji. Skolā g.

Tālu gaitu g. Jūrā gājējs — jūrnieks; jūras

zvejnieks. O Tirgus gājējiem [ēdot] taču jā-

taupās, lai kādam Klidziņas kliņģerim arī pa-
liek vieta. Upīts XI, 302. Neredzēja ne brau-

cēju, ne kājām nācēju — pats sējas laiks, un

pēcpusdienā vispār reti gadījās kāds Klidziņas
gājējs. Upīts 4, 13. Vēlāk ezera zvejniekiem
pievienojās arī jūrā gājēji. Un arteli pārorga-
nizēja. Zv 68, 7, 4. \> Pasaules gājējs niev. —

cilvēks, kas bieži maina darba, dzīves vietu.

□ Man likās, ka viņš visās lietās grib tikai

plātīties un rādīt, cik viņš drošs un varens un

ka dzīvo te jau otru gadu un nav nekāds pa-

saules gājējs. Jaunsudrabiņš 111, 25. Kas tādam

pasaules gājējam: šodien viņš te, bet rītu ne-

zin kur
.. . Upīts XIII, 55. // s.; pārn. Sieviete,

kas ir ar mieru precēties ar kādu. '□ Lība

esot gājēja pie viņa. Vēl šorīt viņš to uzru-

nājis. Birznieks-Upītis I, 114. Esot uzskatījis šā

levu, un leva arī labprāt esot gājēja. Tātad

izgadoties gluži nevaļas laikā gluži negaidītas
kāzas. Blaumanis 6, 58. Brālis meitu uzrunā par

brūti. Šī tūliņ gājēja. ME I, 616.

2. vēst. Kalps, vaļinieks, laukstrādnieks. Gā-

jēju ļaudis. Gājēju istaba. □ Netaisnību va-

rēja redzēt visur uz katra soļa starp saimnie-

kiem un gājējiem, starp kungiem un kalpiem.
Birznieks-Upītis VI, 67. Jau otro gadu tevī no-

skatos un redzu, tu neesi tāda kā citas gājējas.
Tevī ir saimnieces gars. Blaumanis 6, 263. Gā-

jēji ar katru gadu prasīja lielākas algas, un

tad vēl bija jāmanās laikā salīgt. Upīts 4 ,655.

gājiens, -a, v. 1. Vienreizēja paveikta dar-

bība-*-i c t (1). G. pa pļavu. G. gar upi. G. no

skolas uz māju. G. pret kalnu. O Bet neat-

ļautais gājiens uz ezeru vai mežu izstiepjas
bezgalīgu sāpju ceļu garumā. . . Indrāne 2, 23.

Elzai patīk agrie gājieni pa klusajām ielām.

Kar 59, 8, 43. . . biju uzņēmies šo gājienu pil-

nīgi brīvprātīgi un, protams, neteicu ne vārda.

Lagzdiņš 3, 140. // Darbība, process iet (1);
iešana. Ilgs g. □ . . puisis cilpoja kājām, pats

brīnīdamies, kur gājiens tik viegls kļuvis.
Sakse I, 144. Gājiens turpinājās bez kavēkļiem.
Priekšā jau paspīda Versaļas ugunis. Upīts 18,

211. Ilga Roga maldījās šai krāšņajā [parka]
vientulībā. Gājiens tomēr sāka nogurdināt. Bri-

gadere 3, 373. // Došanās noteiktā nolūkā (kur,

pie kā). G. pie ārsta. Gājieni ogās. Ko-

lektīvs g. uz teātri. G. uz izstādi. G. uz kino.

Izlūku gājiens — izlūkgājiens. O Ciemos gā-

jiens izrādījās veltīgs. Paziņas māte nelaida

Čāpstinu iekšā. Bels 1, 51. ..tad ģērbos rīta

pastaigai, ko bieži apvienoju ar gājienu pie

šuvējas, cepurnieces un uz veikaliem. Zālīte

5, 237. // Laiks, kas nepieciešams, lai aizietu

(līdz kādai vietai); attālums (līdz kādai vie-

tai). Pusstundas g. līdz darbavietai. O Ceļš
iet pa. . nepazīstamām takām: garām Kalna-

vēveriem . . uz Ciņiem. Tas vesels ziemas die-

nas gājiens, verstis
0 divdesmit no Grauzdām.

Beika 1, 44. Vairāk nekā divu kilometru gā-

jienā no valdes nama uz austrumiem . . atra-

dās kalns .. Bērn 49, 10, 8.

2. lešanas, kustības veids, arī virziens. Atrs

g. Lēns g. Zosu gājienā — pārvietojoties vii-
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knē, rindā. □ . . [izlūks] iet savu parasto vin-

gro, spēcīgo gājienu. Rihters 1, 427. Un, lūk,

beidzot nāk! Straujajā gājienā mētelis attaisīts

vaļā, dzeltenīgās šalles gals plivinās vējā. Kar

59, 5, 57. ledarbinājis motoru, stūres vīrs va-

dīja laivu atpakaļējā gājienā prom no jah-

tas .. Lācis 10, 176. Smieklīgi tas izskatījās, kad

pāris tūkstoši studentu zosu gājienā brida

ezerā. Auziņš l, 6.

3. Daudzu cilvēku organizēta iešana no-

teiktā virzienā ar noteiktu mērķi (piemēram,

svētkos, svinīgos gadījumos, saskaņā ar tradī-

cijām v. tml.). Svinīgs g. Svētku g. Parādes g.

Lāpu g. Kāzu g. Bēru g. Sēru g. □ Pa ielu

soļo pionieri. Skan taure. Gaiši mirdz bērnu

acis. Redzot šādu gājienu, sirdi saviļņo

prieks.. Pion 53, 44, 2. Tūlīt pēc salūta uz

priekšu sāk doties manifestācijas kolonnas. Tās

virzās pa dažādām ielām, lai stacijas laukumā

saplūstu vienā kopējā gājienā.. Saulītis 12, 161.

Dreb lai mūsu soļos iela, Streika gājiens
trauc.. M Rudzītis 5, 117. // Sāda pasā-

kuma dalībnieki, n Nogurušais gājiens
apstājās netālu no baltajiem laukiem krēslainā

egļu biezoknī. . Mūļiem noņēma smagās nas-

tas, un tos palaida ganīties .. Vīri . . aizdedzi-

nāja mazus ugunskurus un nosēdās tiem ap-

kārt. Grīva 1, 211. Bet tad viņa apstājas. Tur

tālu, ielas galam pāri, iet gājiens. Laikam uz

sapulcēšanās vietu. Upīts 18, 77.

4. Figūras, kauliņa pārvietošana saskaņā ar

spēles noteikumiem (piemēram, šahā, dam-

bretē). Mats divos gājienos. □ . . viņš izdo-

māja gājienu ar zirdziņu. Cīņa 63, 154, 2. Iz-

spēlējot pārtrauktās partijas, Hellers 69. gā-

jienā uzvarēja Fišeru. Sports 62, 59, 4.

5. tehn. Kustība no viena galēja stāvokļa
līdz otram (mehānisma, ierīces kustīgai da-

ļai). Preses g. Virzuļa g. Pulksteņa gājiens —

pulksteņa mehānisma darbošanās. O Ja ag-
rāk spiede strādāja, izdarot atsevišķus gājie-
nus, tad tagad tā darbojas nepārtraukti, auto-

mātiski. Zin T 63, 9, 33. .. [bremzēm] jādarbojas
ar vienu pedāļa gājienu. . Zin T 63, 10, 47.

Majors Purvasloka nedzirdēja pulksteņa gā-
jienu. A Grigulis 4a, 49.

6. Rīcība, izturēšanās; paņēmiens (kā sa-

sniegšanai). Izšķirošs g. Viltus g. Negodīgs g.
□ «Volodja aizbraucis strādāt uz Krauklaini,»

sacīja tēvs. . . «Redzi, šai Volodjas gājienā
es jūtos mazliet vainīgs,» viņš piebilda. Sku-

jiņš 6, 104. Es jau teicu, mātei ir savi principi
un savi gājieni . . . kad viņa saka «jā», es arī

vienmēr saku «jā», kaut arī domāju otrādi.

Tā ir vislabākā taktika.. Brodele 17, 141. Te

noticis ierastajam variantam pretējs gājiens —

nevis sieva, bet vīrs vairs nav varējis izturēt

briesmīgos tračus . . , tādēļ jau pirms vairā-

kiem gadiem pacēlis cepuri. Pad J 73, 230, 4.

// Paņēmiens (darbības veikšanai), arī (darbī-
bas) risinājums. O Izmeklētājs atgriezās, un

sakas tads pats pratināšanas gājienskā iepriek-
šējā dienā . . A Grigulis 13, 463. . . stāstu var

ievērojami saīsināt, izmetot atsevišķus siže-
tiskus gājienus. Kar 56, 9, 90. «Es jau ar me-

žiem griežu lielas lietas, un koku fabrika arī

man labi strādā,» Nagainis iesāka savu ielenk-

šanas gājienu. Rozītis 1, 15.

7. Secīga norise (piemēram, psihiskiem pro-

cesiem); secīga pārveidošanās (piemēram, pa-
rādībām sabiedrībā). □ Gundegai patika cil-

vēki . . Gribējās domāt par viņu dzīvi un jū-
tām; klausoties vārdos, izsekot to domu gā-

jienam. Jauno v 59, 43. Un šajā atmiņu gājienā
lasītājam nāk pretī senie gadu desmiti ar sa-

vām rūpēm un raizēm . . Jaun Gr 68, 4, 22. Zei-

boltu Jēkabs . . sāk pievērst lasītāju uzmanību

taisni tiem daudzveidīgajiem ļaužu slāņiem,
kurus attīstības gājiens nostādījis tautas dzī-

ves priekšgalā . . Cīņa 60, 304, 4.

8. Atsevišķs (darbības, procesa) posms. Vē-

lēšanu pirmais gājiens. Dambretes turnīra

otrais g. □ Saskaņā ar konkursa noteikumiem

pirmajā gājienā bija jādejo tikai klasiskās

horeogrāfijas darbi. . Otrajā gājienā līdzās

fragmentiem no klasiskajiem baletiem bija jā-
izpilda arī mūsdienu horeogrāfijas darbi. Māk-

sla 73, 3, 24. . .Rīgā notika . . dramatisko kolek-

tīvu skates pēdējais gājiens. Pad J 59, 81, 2.

9. mūz. Skaņu secība bez īpašas tematiskas

nozīmes (piemēram, melodijā).
O Kara gājiens —■ karagājiens. Soda gā-

jiens novec. — a. Gājiens uz sodīšanas vietu.

b. Cilvēku grupa, kas dodas uz sodīšanas

vietu. □..no pagastmājas jau virzās soda

gājiens. Pa priekšu jāj dragūni, tad kustas

sodāmie, kuriem seko vesels kareivju vads

un virsnieki ragavās. Kurcijs 3, 213. s)" Uzva-

ras gājiens -— a. Došanās uz priekšu, gūstot
uzvaras kaujās, cīņās. b. Strauja attīstība; pa-

nākumu, sekmju gūšana. O Apmeklētāju uz-

manības centrā paviljoni «Ķīmija» un «Ķīmijas

rūpniecība». Stendi un eksponāti tajos stāsta

par ķīmijas straujo uzvaras gājienu mūsu

zemē. Cīņa 64, 140, 2.

gājputni, -v, vsk. gājputns, -a, v. Putni, kas

rudeņos ceļo no ligzdošanas vietām uz pār-

ziemošanas vietām siltās zemēs, bet pavasaros

atgriežas atpakaļ. Gājputnu ceļošana. Gājputnu
bars. ■□ Visi tārtiņveidīgie ir gājputni. Dažas

sugas ligzdo pie mums, bet lielākā daļa ir

caurceļotāji, kas perē tālāk ziemeļos. A Kal-

niņš l, 190. Sasniegusi Kuršu kāpas, gājputnu
straume novirzās uz dienvidrietumiem. Zin T

73, 9, 18. Neskan vēl gājputnu klaigas, un

sniegi sedz tīreļus palsus.. Lisovska 1, 8.

gāju, ģen., nelok. Savienojumā ar «putni»:

gājputni. O Gāju putni laidās uz dzimteni.

Meža zosis, dzērves, kuras dzen sals un izsal-

kums. Lēmanis 10, 57. . . sastopam . . gāju put-

nus: cīruļus, cielaviņas, čakstes, mušķērājus,

svīres, bezdelīgas, dzeguzes. Birznieks-Upītis 2, 32.

Pienāca pavasaris. Tīrumos nozuda sniegs, un

pirmie gāju putni atgriezās ziemeļu tēvijā.

Liesma 59, 1, 4. // reti. Saistīts ar gājputnu ce-

ļošanu. □ Putnu pavasara un rudens gāju

lidojumi ir arī atkarīgi no laika apstākļiem.
. . Siltos rudeņos putni aizlido uz dienvidiem

vēlāk nekā aukstos. A Kalniņš 1, 235.

gājums, -a, v. 1. Gājiens (1). Pēdējais (arī

beidzamais) gājums poēt. — pēdējā gaita.

□ Tad notika neizdevīgais gājums pie pa-



galanfurns43

gasta tiesas . . Blaumanis 6, 10. . . Laucis pirmo

reizi mūžā gāja tādu gājumu, tik daudz sargu

pavadīts. Rozītis 2, 120. Tikai nesenmilzīgs

ļaužu pūlis izvadīja viņu pēdējā gājuma uz

Raiņa kapiem. . Bērn 47, 7, 25. // Laiks, kas

nepieciešams, lai aizietu (līdz kādai vietai);

attālums (līdz kādai vietai). O Līdz tādam

līcim parasti dienas vai dažu dienu gājuma. .
Talcis 7, 260. Divas ielas tālāk, tikai triju četru

minūšu gājumā no Dziesmu mājas, dzīvo Jo-

rena Akmeņkalna sieva un bērns. Zigmonte

2, 23. . . Aldim vajadzēja piepalīdzēt viņai par-

kļūt pāri grāvim, kurš nemaz nebija tik plats

un dziļš un pie tam diezgan iestaigāts, jo te

vistaisnākais gājums uz kolhoza valdi. . Purs

5, 56.

2. Secīga norise (piemēram, psihiskiem pro-

cesiem); secīga pārveidošanās (piemēram, pa-

rādībām sabiedrībā); gājiens (7). □

nieka garīgās attīstības gājums nav ritējis pa

taisni, tas ir sarežģīts . . Kar 63, 3, 130. // Gai-

ta (2). □ Diena bija savu gājumu gandrīz

pabeigusi un atdeva vietu naktij . . Kar 59, 8, 68.

Viss viņas dzīves gājums nāk tai garā acu

priekšā. Birznieks-Upītis I, 84. Tauta ļoti reā-

listiski apdzejojusi cilvēka mūža gājumu..

Kar 54, 1, 109.

3. novec. Tas, kas radīts, iegūts, nopelnīts,-
arī raža. □ ..vagars viņa [kalpa] gājumu sa-

ber kunga apcirkņos. Rozītis 1, 324. Netrūkst

[apkūlībās] arī baznīcas pērmindera, kurš lab-

prāt iebauda no šārudens gājuma . . Austriņš

2, 177. Bitinieks dod pa reizei no sava rudens

gājuma, t. i., medu. ME I, 617. // Darbs. Darba

gājums ■—
darba gaitas. □ Tur [maizē] tavu

brāļu cietās, stiprās rokas, Tur tēva agro rītu

gājums grūts.. Kaldupe 1, 11. Tas ir pamatvil-
ciens Doku Ata likteņa stāstā, ar ko saistās

viņa rakstnieka darba gājums. Lit M 61, 3, 2.

4. novec. Kārta, dzimums; izcelšanās, cilme.

O Pats savās acīs sajūties tāds kā cienīgāks,
kā augstāks vai no kungu gājuma. Lācis 1, 206.

Un . .Pūpoliene, kas izģērbjas kā princese . . ,
vai tā no saimnieku gājuma? Upīts 4, 154. Pie

kapsētas kambara vecais Upmalis, visos radu

gājumos kā cilts galva, uzlūdza dažus . . radus

līdzi nākt uz tuvējo baznīcas krogu . . Apsīšu J

3, 68.

O let savu gājumu (biežāk gaitu) — noritēt

neatkarīgi (no kā). Gada gājums — a. Gada-

gājums (1). O Aizbrauca arī Pakalns, sāka

izklīst vecākie gada gājumi . . Sakse 7, 349.

b. Gadagājums (2). □ Lejassmeltēnu Laura

abonēja «Baltijas Vēstnesi» un «Austrumu»,
visu pagājušo gada gājumu viņš no tās bij

dabūjis izlasīt. Upīts 4, 691.

galā [galā], nelok.; novec. Ļoti svinīgs, ļoti

grezns. Galā izrāde. Galā balle. Galā tērps.
□ Pirmizrādē ieradās galā publika, un tur va-

rēja noskatīties divas izrādes: to, kas uz ska-

tuves, un to, kas zālē. Zālīte 5, 243.

galaktika, -as, s.; astr. Sistēma, kurā ietilpst

zvaigznes, planētas un to pavadoņi, gāzu un

putekļu miglāji. Spirālveida (arī spirāliska) g.

Galaktikas centrs. Galaktikas ass. Galaktikas

plakne. Galaktikas rotācija. Galaktiku sistēma.

□ Mūsu zvaigžņu sistēmai tuvākās galaktikas
ir pazīstamie Magelāna Mākoņi . . Zin T 63,

10, 36. // īpašvārda nozīmē. Sāda sistēma, kurā

ietilpst Saules sistēma; Piena Ceļš, Putnu

Ceļš. O Visas pie debesīm redzamās zvaig-
znes ietilpst milzīgā zvaigžņu sistēmā

.., un

to mēs parasti saucam par Galaktiku jeb
Piena Ceļu. Zin T 62, i, 38. Tāpat kā Zeme ir

parasta planēta, Saule ir parasta zvaigzne, tā

arī mūsu Galaktika ir parasta zvaigžņu sis-

tēma. Ikaunieks 2, 37.

galaktisks, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ai galaktiku,
tai raksturīgs. O . . čehoslovaku astronomi ir

atklājuši apmēram 180 planetāros miglājus un

175 galaktiskās zvaigžņu kopas.. Zin T6B, 2, 7.

galalīts, -a, v.; parasti vsk. Ragveida plast-
masa, ko iegūst, apstrādājot kazeīnu ar forma-

līnu. Galalīta pogas. Galalīta ķemme. □ Gala-

lītu iegūst no piena olbaltuma, to izgulsnējot
ar sērskābi, sālsskābi. . legūto olbaltumu filtrē,

mazgā, presē un žāvē. Alksnis 1, 13.

galamērķis, -a, v. 1. Vieta, kur jānokļūst,-

objekts, kas jāsasniedz. O Rita soļoja mun-

dri, kā jau cilvēks, kam apkārtne pazīs-
tama un kas iet uz noteiktu galamērķi. Jauno v

55, 78. . . tepat bija velobrauciena galamērķis ..
Sports 66, 91, 1.

2. Tas, ko cenšas panākt, grib sasniegt.
O KSDSP programmas projekta pirmā daļa,
maksimālā programma, kurā bija norādīts par-

tijas galamērķis •—■ sociālistiskās sabiedrības

uzcelšana — . . latviešu sociāldemokrātos ne-

kādus iebildumus neradīja. Vēstis 73, 6, 38.

galance, -es, s.; parasti vsk. Galantums.

galantērija, -as, s.; parasti vsk. Tirdzniecībā

vai rūpniecībā — sīku apģērba priekšmetu un

tualetes piederumu kopums. Sieviešu g. Vī-

riešu g. Galantērijas veikals. ;n Četrus miljo-
nus metru rāvējslēdzēju gadā ražos jaunceļa-
mais galantērijas kombināts. Rīgas B 69, 62, 5.

galants, -ais; s. -a, -ā; apst. galanti. Izmeklēti

pieklājīgs, ļoti laipns. G. cilvēks. Būt galan-
tam. 0.. cik galants prata būt Oļģerts —

pie katra pakāpiena viņš satvēra savas pazi-

ņas elkoni un pabīdīja uz augšu, it kā palī-
dzēdams viņai kāpt. Sakse 111, 46. Kapteinis
Jordans šorīt likās galantāks un asprātīgāks
nekā jebkad . . Lācis 15, 369. // Tāds, kurā iz-

paužas šādas īpašības. Galanta vēstule. Ga-

lanta uzruna. Galanti paklanīties. Galantais

stils
— Eiropas mūzikas stils (18. gadsimta sā-

kumā un vidū), kam raksturīga sevišķi izsmal-

cināta mūzikas valoda. □ Bokseris galantā
uzmanībā pasteidzās atvērt durvis. Skujiņš

6, 178. . . Bērsons galanti noskūpstīja laborato-

rijas ārstei roku . . Birze 5, 214. Viņš mani ga-

lanti aizvadīja pie Ķikuļa kunga. Zālīte 5, 192.

Otrajā [simfonijas] daļā autors liek klausītā-

jiem pārcelties klasicisma laikmetā, saskarties

ar galantā stila iezīmētiem tēliem. Māksla 73,

3, 23.

galantums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. O.. Inguna. . izjuta sava pavadoņa
vīrišķo galantumu. Viņš mācēja bez uzaicinā-
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juma pieturēt lietussargu, kad viņai vajadzēja
atvērt rokassomiņu .. Lubējs 1, 184.

galaprodukts, -a, v. 1. Produkts, kas rodas

kāda procesa nobeigumā. O Nieres atbrīvo

organismu no vielmaiņas galaproduktiem. Ves

64, 11, 11.

2. ekon. Sabiedriskās ražošanas apjoma ra-

dītājs —■ materiālās ražošanas nozaru produk-

cijas daļa, kuru izlieto personīgā patēriņa un

sabiedriskā neražojošā patēriņa vajadzībām,
pamata un apgrozāmo iondu veidošanai, kā

arī eksporta un importa saldo segšanai.

galapunkts, -a, v. Sākuma vai beigu punkts

(satiksmes, sakaru v. tml. līnijā). Autobusa g.

□ Nu tu soļo no tramvaja galapunkta pa

līkumoto asfalta celiņu.. Liesma 71, 12, 4. Sa-

karu darbinieki sākuši pārbaudīt Maskavas—

Vladivostokas tiešo fototelegrāfa līniju, pašu

garāko Padomju Savienībā. Tās galapunkti —

PSRS Sakaru ministrijas centrālais telegrāfs un

Vladivostokas telegrāfs — apgādāti ar pirm-
šķirīgiem fototelegrāfa aparātiem . . Cīņa 65,

4, 1. // Nobeigums (piemēram, sporta sacīkšu

distancē).

gaiasiena, -as, s. Siena, kas norobežo (celtni,

telpu) garenvirzienā. O Galasienas bija ielais-

tas starp sānsienām, baļķu galos iecirstos ro-

bus cieši uzsēdinot kārtīm. Zin T 68, 7, 29.

galastacija, -as, s. Sākuma vai beigu stacija

(satiksmes līnijā). O ..nogādāja galastacijā
30 smagsvara vilcienus. Cīņa 66, 156, 1.

galavārds, -a, v. Rezumējoša runa, uzstāša-

nās (sapulces, konferences v. tml.) nobeigumā.

□ Sapulce iet uz beigām. Galavārds referen-

tam. Bērce 3, 107. Tad es dzirdu saucam sevi —

man dod galavārdu, un pieceļos ar skaļi puk-
stošu sirdi. Brodele 13, 207. // Tas, ko (kāds)
saka (pārrunu, strīdu v. tml. nobeigumā).

galdabiedrs, -a, v.; gaidabiedre, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Cilvēks, kas (viesībās, sarīkojumā) sēž

blakus pie galda. □ Nikolajs Purvājs veltīgi
gaidīja savu galdabiedru. Saulītis 12, 206.

galdains, -ais; s. -a, -ā; apst. galdaini; novec.

Rūtains. □ Galdains dvielis, palags, audekls.

ME I, 589.

galdauts, -a, v. Galda pārklājs (parasti no

auduma). Aust galdautu. Bārkstains g. Balts g.

Apliet galdautu. Noņemt galdautu. Izmazgāt
galdautu. □ Tad viņš izņēma galdautu. Tas

bija_ smalkas linu drānas, izšūts zilām rudzu-

puķem. Lēmanis 4, 30. Uz apaļā galda, kas bija
pārklāts ar apdilušu, bet tīru galdautu, stā-

vēja brokastis . . Jauno v 58, 210. sal. Aiz upes
bija pļava — ziemās kā balts, liels galdauts
un vasaras zaļš, viļņojošs ezers. Laicens I, 33.

galddrāna, -as
L

s. Galdauts. □ Turpat zālē

baltam galddrānām klāti galdi. Cīņa 57, 208, 4.

Oša krēsli, ozola galdi rakstītām galddrānām.
ME I, 589.

galdiņš, -a, v. i. Dem.g a 1 d s. Linu kul-

stāmais galdiņš — ierīce linu kulstīšanai.

□ . . viņš. . kavējās rijas stūrī, kur saslietas

paisiklas, linu kulstāmie galdiņi. . Upīts 4, 259.

\> Plānā galdiņa urbējs iron. — cilvēks, kas

veic nenozīmīgu darbu; arī sliņķis. □ Upīšu
Mārtiņš Tupeņvilku nevarēja ciest — no tā

laika, kad tas bij nosaucis viņu par lielībnieku

un plānā galdiņa urbēju. Upīts 4, 91. Tā Ārija
jau, zināms, ir vējagrābsle un Dižbitu Andris

arī pēc plānā galdiņa urbēja . . Kalndruva 2, 35.

Zeme nepiedod paviršību, zeme iemīl stiprus
cilvēkus, un, jo ātrāk tiek vaļā no plānā gal-
diņa urbējiem, jo labāk. Pad J 70, 91, 2. \> Gal-

diņ, klājies! ■— saka, ja kas rodas ātri, viegli.
2. Plāksne, kas izveidota īpašam nolūkam

(parasti galda spēlēm); mazs galds, kura

virsmā izveidota šāda plāksne. Dambretes g.

□ Vagoniņā un teltīs iedegas ugunis. Tur. .
pār šaha galdiņu domīgi noliekušies šahisti.

Talcis 4, 79.

galdkalns, -a, v. Plakankalns.

galdniecība, -as, s. 1. parasti vsk. Amatnie-

cības nozare — koksnes apstrādāšana un

priekšmetu izgatavošana no tās. Nodarboties

ar galdniecību. □ Galdniecība — Leona sap-

nis jau no bērnības. Cīņa 63, 299, l. Nepār-
traukto trīsstūrzobu zāģi vairāk piemēroti
galdniecības vajadzībām . . Indāns 1, 31.

2. Galdnieka darbnīca. .□ No palīguzņēmu-
miem pašreiz darbojas ķieģeļu ceplis . . , kok-

zāģētava .. , galdniecība...
Zv 73, 17, 3.

galdniekmeistars, -a, v. Galdnieka amata

meistars. □ Skolotājs [tēvam] ieteicis, lai

mani pēc iesvētīšanas nododot pie laba gald-
niekmeistara iemācīties amatu. Sēlis 4a, 6.

galdnieks, -a, v. Amatnieks, kas apstrādā
koksni un izgatavo priekšmetus no tās. Pras-

mīgs g. Galdnieka amats. Galdnieka darbs.

Galdnieka darbnīca. Galdnieka darba rīki.

Galdnieku līme
— līme, ko iegūst, vārot kau-

lus, un ko lieto koka priekšmetu salīmēšanai.

□ Katrai strādnieku profesijai (mūrniekiem,

stiegrotājiem, . . galdniekiem utt.) ir izstrādāti

savi īpaši drošības tehnikas noteikumi . . Sterns

2, 348. Tagad . . strādāja tikai galdnieks, kurš

galīgi nobeidza būvi. Viņš uztaisīja masīvas

durvis, ierīkoja ventilatoru lodziņus un pa-

graba iekšienē izbūvēja vairākus iecirkņus.

Lācis 4, 140. Jānis pēc pagastskolas beigšanas
sāka mācīties par galdnieku. Sakse 2, 140.

galds, -a, v. 1. Mēbele, kas sastāv no hori-

zontālas plaknes, kura balstās uz vienas vai

vairākām kājām, un ir paredzēta dažādu

priekšmetu novietošanai (piemēram, ēdot, strā-

dājot). Apaļš g. Garš g. Liels g. Četrstūrainsg.

Pulēts g. Krāsots g. Riekstkoka g. Oša g.

Tēstu dēļu g. Darba g. Virtuves g. Ēdam-

istabas g. Kantora g. Tualetes g. Izvelkamais

g. Galda atvilktne. Galda stūris. Mazgāt

galdu. Pārklāt galdu. Sasēsties ap galdu. Sēdēt

galda galā. Palīst zem galda. Kā galds —

ļoti līdzens, gluds. Barības galds — iekārta,

kur ēdināšanas laikā novieto dzīvniekiem pa-

redzēto barību. Operācijas galds — šai mē-

belei līdzīga ierīce, uz kuras operē slimnieku.

Galda lampa■— lampa (parasti ar kupolu), ko

novieto uz galda. Galda pulkstenis — pulk-
stenis, ko parasti novieto uz galda. Galda

sega
— galdsega. Galda drāna — galddrāna.

Galda teniss fizk. — sporta spēle ar bumbiņu

uz speciāla galda, kam pāri nostiepts tīkls.

Atlēciena galds fizk. — tramplīna daļa, no ku-
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ras izdara atlēcienu. Galda kalns —

Palikt uz galda sar. — nomirt operācijas laika

(par operējamo). O . .mēs vēlamies, lai galdi,
krēsli, skapji, dīvāni un citi priekšmeti būtu

ne tikai ļoti mērķtiecīgi un ērti lietošanai, bet

arī skaisti . . Zin T 65, 5, 34. Tēva vezumam

pašā augšā uzsiets galds kājām pret māko-

ņiem. Brigadere 2, 38. Galdu iznesa āra, saime

ēda zem kļavām . . Upīts 4, 216. Līdz janvāra

beigām jūra bija gluda, līdzena kā galds. .
Grants 7, 301. Pār operācijas galdu pārliecies

spēcīgais ķirurga Avota augums . . Lukjanskis

1, 79. leteicams.. darba vietā izvietot papildus

vietējo apgaismojumu — galda lampu. Ves 63,

2, 6. Mūsu priekšā pienbalts plastmasas kor-

puss, ar oriģināliem reljefveida cipariem ro-

tāta melna ciparnīca, zeltījumā vizošas rādī-

tāju bultiņas — īsi sakot, parastais galda pulk-
stenis. PL Skola 62, 1, 50. Logus rotā tautiski

aizkari, uz galdiem skaistas galda segas. .
Rīgas B 58, 3, 5. . . notiks II Tautu spartakiādes
finālsacensības 22 sporta veidos: airēšanā,. .

tenisā, galda tenisā, vieglatlētikā .. Liesma 59,

6, 26. «v* Pie apaļā galda — saka par sanāksmi,

sarunām v. tml, kuru dalībniekiem ir vienādas

tiesības. O Par šīm problēmām, kas jārisina,

pretrunām, kas jāpārvar, par spēkiem, kas

sekmē, un šķēršļiem, kas kavē pilsētas būvnie-

cību, mēs lūdzām pie redakcijas «apaļā galda»
pastāstīt Rīgas pilsētas galveno arhitektu.
Zv 73, 14, 1. // lok.: galdā, apst. nozīmē. Uz šā-

das mēbeles. Būt galdā — būt gatavam, pa-

beigtam (piemēram, par ziņojumu, pārskatu).
Likt (arī celt) galdā — pasniegt ēšanai, dzerša-

nai. Nākt galdā — tikt pasniegtam (par ēdienu,

dzērienu). Sist (arī triekt) dūri galdā — sist,

triekt ar dūri pa galdu. □ . . Dziesma beigusi
staigāšanu starp istabu un virtuvi; tagad galdā
visa diezgan un viņa var mierīgi pasēdēt un

patērzēt ar viesiem. Zigmonte 2, 82. Atspiedies
ar rokām galdā, Drēģis smagi pieceļas .. Līvs

l, 30. Šoreiz galdā smaržo šašliks. Grīva 9, 186.

«Parīt pat lai visi pārskati man būtu galdā!»

stingri noteica Vanags.. Sakse 11, 252. Tajā
vakarā Ošu Anna līdz pat tumsai. . nebij
skaidrībā, ko lai ceļ vīriešiem galdā. Tikai

pusgroziņa kartupeļu vēl pieliekamajā. Upīts

XII, 227. . . pusdienās visbiežāk nāca galdā put-
raimu putra.. Laicens 11, 10. Sedlinieks trieca

dūri galdā tā, ka niedres iemute tikko neno-

lēca zemē. Upīts 4, 165. s> (No)skaitīt (arī
(no)likt) galdā sar. — (sa)maksāt uzreiz (visu
naudas summu). :0 . . par sēnēm un ogām
Lazdaines konservu cehs maksāja skaidru

naudu, tūlīt noskaitīja galdā kapeiku uz kapei-
kas. Indrāne 2, 102. \> Mest (arī sviest, likt)
trumpi galdā sar. — darīt zināmu ko ļoti sva-

rīgu, lai mainītu sarunas, norises v. tml. gaitu.
O «Bet vai tu, piemēram, uzklāj gultu bez

aizrādīšanas?» viens meta trumpi galdā. —

«Jā». — «Un tev patīk?» — «Nepatīk.» Sk Ģ

66, 7, 25. Beidzot lieku galdā savu trumpi;
skaidri un gaiši saku: «Lūdzu, vai jūs ne-

varētu pārdot?» Zvejnieks pabola baltas

acis..: «Ko tu domā, puis!» J Plotnieks 2, 94.

// Šādas mēbeles atvilktne, skapītis. lelikt

rakstāmpiederumus galdā. Izņemt grāmatu no

galda. Noglabāt dokumentus galdā. leslēgt
naudu galdā. Aizslēgt gaidu. Atvērt galdu.
Sameklēt galdā papīru.

2. Šāda mēbele kopā ar ēdieniem un dzērie-

niem, kas atrodas uz tās,- ēdienu, dzērienu ko-

pums, kas paredzēts kādam īpašam gadīju-

mam. Lūgt pie galda. Bagātīgs dzīru g. Vie-

sību g. Lepns kāzu g. Sagādāt produktus
svētku galdam. Goda galds — viesību galds.
Klāt (arī uzklāt, retāk saklāt) galdu — (sa)likt

galda piederumus, arī ēdienus, dzērienus uz

galda. Novākt (arī nokopt) galdu —• noņemt no

galda galda piederumus, ēdienus, dzērienus.

Kārtot (arī sakārtot) galdu — rūpēties, lai uz

galda būtu viss maltītei vajadzīgais. Galda

piederumi — naži, dakšiņas, karotes, trauki,

salvetes. Pilns galds — galds, uz kura ir daudz

ēdienu, dzērienu. Tukšs galds — galds, uz

kura ir maz. ēdienu, dzērienu. □ Kolīdz visi

bija ieradušies, viņa aicināja pie galda. Viesi

ēda ar labu apetīti . . Lācis VI, 277. . . viņa

[saimniece] tos abus [radus] nosēdināja piegara

goda galda, . . kur jau saliktas kapijas [kafijas]

krūziņas [krūzītes] divās rindās, baltie ogu plā-
ceņi un galertā bļodiņas. Upīts 4, 228. Austra . .
aši uzklāja galdu, un mēs mielojāmies ar gardu
kviešu maizi, sviestu, paštaisītu sieru un ābo-

liem. Zālīte 5, 331. Nadīna . . jau apsējusi caur-

spīdīgu priekšautu un palīdz Annai Zarēnai

saklāt galdu. Preilis 1, 49. Alise novāca galdu.

. .Kalpone sāka skalot traukus. Birze 4, 17.

Sietnieka Emma kārtoja galdu vakariņām. .
Sakse 7, 298. Beidzot viņa nāca ar paplati ro-

kās, sakārtoja galdu un lūdza viesi panašķēties

pie medus.. Sakse 11, 290. Tāpat nepieciešami

galda piederumi ēdienu paņemšanai: zupas

kausi, salātu karotes
.. , kūku lāpstiņas, cit-

rona, siļķu dakšiņas v. c. Mājtur 354. Pie pilna

galda gribu sēst; man riebīgs Viss negatavs

kā neizmiegti māli. Aspazija 3, 313. «Vai tad tu

nemaz nesaproti, ka no tukša galda vēl ne-

viens nav paēdis piecēlies?» — «Tas tiesa,

māt! Bet es arī to zinu, ka no pilna galda
dažs piecēlies ar nelabumu pakrūtē ..» J Kal-

niņš 3, 89. <> Galds (vai) lūst — saka par ļoti

bagātīgu maltīti. O Nereti viesībās . . galds
vai lūst no dažādā veidā sagatavotu gaļas
ēdienu pārpilnības . . Mājtur 352. Klāt gal-
du — pacienāt, mielot. □ Viņiem klāja ba-

gātīgu galdu. Fimbers 1, 350. \> Pie gatava

galda — saka, ja pašam nav jārūpējas par

ēdiena sagādi un gatavošanu. // Ēdienu veids.

Siltais galds — siltie ēdieni. Aukstais galds —

aukstie ēdieni. Kafijas galds — kālija kopā ar,

piemēram, dažādām maizītēm, cepumiem, kū-

kām, saldumiem. □ Aukstajā galdā liek vienu

vai vairākus ēdienus no šādām auksto ēdienu

grupām: gaļas ēdieni
.., zivju ēdieni. . , olu

ēdieni.., dārzeņu ēdieni.. Mājtur 359. // Sa-

vienojumā ar ēdienreizes nosaukumu: maltīte,

arī šai maltītē pasniegtais ēdiens. Pusdienu g.

Galda runa — runa, ko saka kāds no maltītes

dalībniekiem maltītes laikā. Galda dziesma —

dziesma, ko dzied maltītes dalībnieki maltītes

laikā. !□ .. jaunieši dodas uz rīta rosmi, lai
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pēc stundas spirgti un modri pie bro-

kastu galda .. Rīgas B 58, 167, 4. Māte uzklā-

jusi vakariņu galdu. Baltmaize aicinoši smaržo,

karstā ķimeņu tēja arī. Zigmonte 2, 24. Pie ko-

pīgā azaida galda mūsu jauniešiem izraisījās

sarunas ar citu tautu pārstāvjiem.. Zv 53,

18, 16. . . izrunāta jau kurā galda runa par

godu Klāvai. Preilis 1, 77. «Vai tev, Pēter, arī

nevajag vārdus galda dziesmai? Lai būtu ko

dziedāt, kad sanāk draugi?» J Kalniņš 3, 217.

// Ēdēju grupa, kas sēž vai mēdz sēdēt pie

viena galda un kam pasniedz vienādu ēdienu;

galds, pie kura sēž vai mēdz sēdēt šādi ēdēji.

Saimnieku g. Kalpu g. Galda biedrs — galda-
biedrs. Galda karte — uz galda nolikta

neliela karte, kas norāda viesa vietu.

O Vectēvs, ne vārda neteicis, apsēdās pie

saimes galda un no tās reizes kambarī ne-

iegāja. Birznieks-Upītis 6, 96. Pa celiņu čirkst

soļi. Viņš pazīst. Tā ir Marina, augstāko pils

ierēdņu galda pārzine. Upīts 18, 131.

pārn. . . [Vismaņa kungs] neapmierinājās ar tām

druskām vien, kas tautskolotājam nokrita no

sabiedrības galda. Austriņš 2, 25. . . Alfredo at-

sāka valodot: «Mīļie draugi un galda biedri!»

Skujiņš 6, 7. Jautru un nepiespiestu atmosfēru

[viesībās] palīdz radīt arī asprātīgas galda kar-

tes. Liesma 64, 11, 23. // novec. Ēdiens, uzturs.

Pa mazam strādāt, ēst un dzert papilnam,
Kā talkā, visiem līdzi darbs un galds. Rainis

I, 58. Mums jāizšķir graudniekuun kalpu sie-

vas, kurām pašām sava saimniecība un galds,
no meitām, kuras dzīvo saimnieka maizē.

ME I, 591.

3. ģen.: galda, adj. nozīmē. Tāds, kas lieto-

jams, noderīgs uzturam (parasti par dārzeņiem,

augļiem). Galda bietes. Galda burkāni. □ Kol-

rābji .. pēc garšas atgādina galda kāļus. Veis-

teris 1, 27.

4. lestādes nodaļa vai atsevišķa iestāde, kas

nodarbojas ar speciāliem jautājumiem. Atra-

dumu g. Grāmatu galds — grāmatgalds.
O . . Māra Vilde kādu dienu adrešu galdā
paprasīja Kārļa Žubura adresi. Lācis VI, 396.

. . milicijas nodaļas laipnā pasu galda vadī-

tāja pasniedza pilnīgi svaigu manas personas
dokumentu . . Grīva 5, 13. . . nākampavasar grā-
matu galds tiks atvērts arī Tautas saimniecī-

bas izstādē Mežaparkā. Zv 72, 22, 17.

5. Dēlis, kas īpaši apstrādāts, lai izgatavotu

attiecīgu priekšmetu. Ecēšu galdi. Gultas galdi.
Mucas galdi. Laivas galdi. Galdu rati — rati,
kuru dēļu grīda balstās uz nekustīga rāmja

un kuru sānus veido piestiprināti vai brīvi

iekārti dēļi. !.□ Divi dēļi gandrīz, gandrīz
ta kā noderētu galdiem, bet katram bija pa

zaram, un, kad tādi atmirkst un atkal saulē

sakalst, tad izkrīt laukā un ratiem sānos pa-
liek caurums. Upīts 4, 145. Dzelzasu rati vēl

tikko pirms divām nedēļām krāsoti, gludiem,
brūniem galdiem.. Upīts 4, 683. . . var minēt

ap 1750. gadu darinātās . . kamanas, Vidzemes

un Latgales . . galda ratus un Piebalgas zem-

nieku izbraucamos ratus. Zin T 68, 9, 32. // Īpa-
šam nolūkam izveidota plāksne, arī platforma
(kādai ierīcei). Kuļmašīnas g. Pļaujmašīnas g.

// novec. Dēlis. O Plēsti, šķelti galdi: kam,

tautieti, galdus plēsi? ME I, 590. Kur osītim
0

tādi galdi, kādi galdi ozolam. ME I, 590.

O Tiesas (arī sarkanais) galds novec. —

galds, pie kura atrodas tiesneši tiesas sēdes

laikā; arī tiesa. .O Tagad viņš [pulkvedis] at-

rieba savu negodu [bēgšanu no prūšiem], aiz

tiesas galda tēvijai uzcītīgi kalpodams . . Upīts

18, 229. Kaukēns. Es tādu laiciņu pie sarkanā

galda esmu sēdējis. Es zinu, kā mājas atdod.

Blaumanis V, 125.

galdsega, -as, s. Galdauts. O Pusdienu un

vakariņu galda klāšanai parasti lieto baltas

vai nebalinātas galdsegas. . Mājtur 354. Ka-

rote Andra rokās sašķiebjas, mērce uzpil
uz galdsegas. Jauno v 55, 142. Mājīgumu [ista-

bai] piešķir., linu galdsega.. Cīrulis 1, 237.

gāle, -es, dsk. ģen. -ļu, s. 1. Ledus kārta,

parasti plāna (piemēram, upē, ezerā). O.. upē

gāle vien skan, kad āliņģus cērt. Austriņš 2,114.

Lietus bija sniegu samērcējis, un tagad tas ap-

sala ar nepatīkamu gāli.. _X Grigulis 3, 89.

Kādā naktī atgriezās sals . . Ūdeņu pietūkušie
sniegi pārvilkās ar ledus gāli, peļķes nozuda . .
Liesma 64, 2, 11.

2. poēt. Virsotne, krauja (kalnam), kas pa-

rasti klāta ar sniegu, ledu. Klinšu g. !□ Glauž

citiem vēji sakarsušās pieres, Un citiem pretī
kalnu gāles viz... Sirmbārdis 1, 59. ..Lēnām

paceļas sudraba gārnis .. Pāri Kaukāza snieg-

sirmām gālēm, Ukrainas stepju zaigajām tā-

lēm. Ķempe 2, 13. pārn. Tāpat kā mākoņi skrien

Pār zilajām debesu gālēm — Tāpat pie tevis

arvien Es steidzos pār zemes tālēm. Krūklis

3, 61.

galējība, -as, s. Galēja (kāda stāvokļa, pa-

zīmes) pakāpe,- ļoti spilgts pretstats. Nonākt

savos uzskatos līdz galējībai. Mesties no vie-

nas galējības otrā — pāriet no kāda viedokļa

uz citu, pilnīgi pretēju viedokli. □.. [diri-
ģents] diez kāpēc . . tik kaisli iemīlējis dina-

miskās galējības. Klausītājs tiek pārsteigts vai

nu ar pērkonīgu fortissimo, vai ar tikko sa-

dzirdamu piano. Lit M 64, 25, 7. Viņa raksturā

bija galējības: vai nu nodevās jūsmošanai, aiz-

stāvēja uzskatu ar pilnu krūti, nepielaižot ne-

kādu kritiku, vai arī noliedza visu. Niedre

2a, 148. .. zem katras cepures pastaigājās vis-

maz viena dāma. Cita vijīga un asa kā vijoles

stīga, bet cita apaļa un mīksta kā ar vati

pildīta. Tās ir galējības, starp kurām vēl brī-

num plaša formu dažādība . . Rozītis 3, 224. Seš-

padsmit gadu vecumā nevajag daudz, lai mes-

tos no vienas galējības otrā. Bels 1, 118.

galējs, -ais; s. -a, -ā; apst. galēji. 1. parasti

ar not. gal.: galējais. Tāds, kas atrodas kādas

rindas, virknes galā, pēdējais,- tāds, kas atro-

das vistālāk (no kādas vietas) —

par telpu,

teritoriju, tās daļu. Galējie ziemeļi. O Okeāna

kuģiem starpība starp vislielāko un visma-

zāko iegrimi sasniedz 3 līdz 4 metrus. Tas arī

ir atstatums starp divām galējām ūdenslīnijām,
kuras no augšas un no apakšas ierobežo tā

saukto mainīgo ūdenslīniju joslu. Zin T 68,

1, 23. Kas tur rīb, kas tur klaudz Galējā kam-

barī? ME I, 591.
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2. Tāds, kas ļoti skaidri izpaužas-, tāds, kas

sasniedzis visaugstāko pakāpi; arī krass.

legrūst galējā postā. Galējais individuālisms.

Galēji reakcionārs žurnāls. [□ Bet kā ir cil-

vēkam, ja . . pēc galēja sasprindzinājuma ne-

nāk atvieglojums — nevar atvilkt elpu, nevar

pakliegt, pat ne pakustēties? Sakse 11, 189. Bet

vai tad visi viņas [aktrises] dāsnie gadi, skais-

tās lomās pārvērsti, nav izdzīvoti tajā galējā
atklātībā, kāda piemīt tikai aktiera profesijai?
Cīņa 73, 165, 4. Par noziegumu nav uzskatāma

darbība, kas . . izdarīta galējās nepieciešamības
stāvoklī, tas ir, lai novērstu briesmas, kas

draud Padomju valsts interesēm, sabiedrības

interesēm, konkrētajai personai vai citiem pil-
soņiem un viņu tiesībām . . Krim k 10.

galenisks, -ais; s. -a, -ā; apst. galeniski.
1. Ar galu uz leju-, ar galu perpendikulāri (kā)

virsmai. □ Pludiņš, kas visu laiku bija

mierīgi peldējis virs ūdens, piepeši sakustējās,

pagriezās galeniski un ienira. Kar 56, 6, 13.

. . [muca ūdenī] vēlās riņķī vai arī pacēlās

galeniski. . Grīva 7, 14. . . koka grebumam jeb
dzēlumam lieto speciāli sagatavotu un slīpētu
koka plati, kurā šķiedra novietota galeniski,
perpendikulāri virsmai, lai netraucētu greb-
šanu. PL, Siev 64, 6, 20. // Tāds, kurā kas no-

vietots ar galiem kopā (parasti par savieno-

jumu). G. dēļu salaidums. Sastiprināt kokus

galeniski. ļO Vertikāli liekamo koku gale-
nisku savienošanu sauc par potēšanu. Sterns

2, 86. // Tāds, kas vērsts pret (kā) galu.T3 Vējš
bija iegriezies no rietumiem un pūta galeniski
pār garajām taisnēm. Saulītis 12, 251.

2. Tāds, kas noris šķērsām (kā) galam. Ga-

leniski apstrādāt kluci. O Parastais ēveles

griešanas leņķis ir 45°, koka galeniskai ēve-

lēšanai
— 35° . . Sterns 2, 29. Daudz labāks

rokas paņēmiens reprodukcijai augstspiedumā
ir galeniskais grebums. Šajā paņēmienā greb-
šanai lieto galeniskas, tas ir, koka stumbram

šķērsām nozāģētas plāksnes. Poligr 207.

galēnisks, -ais; s. -a, -ā. Tāds, ko iegūst,

apstrādājot ārstnieciskas izejvielas, kuras at-

rodamas augu, arī dzīvnieku valstī. Galēniski

preparāti.

galenīts, -a, v.; parasti vsk. Suhīdu grupas

pelēks minerāls ar metālisku spīdumu,- svina

rūda.

galera, -as, s.; vēst. Airējams kara kuģis.
O Jūra .. stāsta par galeru vergiem un pirātu
pēkšņajiem uzbrukumiem spāņu, franču un

angļu tirdzniecības kuģiem.. Liesma 70, 2, 13.

galerija, -as, s. 1. Gara, šaura, segta telpa,
kas savieno celtnes atsevišķas daļas. [O Cehi

savā starpā būs savienoti ar speciālu gale-
riju . . Zv 63, 3, 3. Pirmā un otrā stāva dzīvoja-
mās telpas savienoja greznākā priekšnama —

halles
— detaļa — kāpnes ar galeriju. . . Ga-

lerija . . stiepās gar divām halles sienām. Māk-

sla 73, 3, 20. // Garš, šaurs balkons gar celtnes

fasādi. □ Lielās . . ēkas apakšējo stāvu apjož
ar baltu marmoru apšūtu kolonnu rinda.

Starp kolonnām un sienu izveidojas plaša ga-

lerija, pa kuru var apiet apkārt visai sta-

cijai. Bērn 49, 11, 15. // Gara, šaura apakš-

zemes eja (piemēram, kalnraktuvēs, aizsardzī-

bas būvēs). '□ Alas acīmredzot izmantotas

kulta ceremonijām un kā paslēptuves svešu

cilšu uzbrukumu laikā. Tagad apakšzemes ga-

lerijas iecienījuši tūristi. Lielais 1, 18.

2. neakt. Augšējais balkons skatītāju zālē.

Sēdēt galerijā. □ Kam tas [maks] bija
pavisam plāns, tos gaidīja stāvvietas galerijā.
Māksla 60, l, 21. Un, lūk, šai galerijā bija ga-

diem mana vieta, kur, apķēries ķeta pīlāram
un galvu pāri balkonam noliecis, es karstu

sirdi vēroju [skatuvi] . . Kurcijs 2, 160. // pārn.;

sar. Pēdējie soli, sēdvietas (klasē, zālē).

O . . [skolotāja] acis meklē sev upuri tur,

pašā viņā galā zēnu galerijā, meklē atbildē-

tāju starp tiem, kuri slepus lasa Old Vaverliju
un nekad neko nezina. Zigmonte l, 116.

3. Telpa pastāvīgai mākslas darbu izstādei.

□ Izcilā Padomju zemes mākslas vērtību gla-
bātava Tretjakova galerija atkal kļuvusi ba-

gātāka ar jauniem ļoti vērtīgiem darbiem . .
Cīņa 63, 19, 4. // Šādā telpā izstādīto mākslas

darbu kopums. □ . . dziļu interesi [izstādē]
rosina rūpniecības un lauksaimniecības pirm-
rindnieku portretu galerija. . Māksla 61, 4, 42.

Mēs ieejam Cvingera muzejā iepazīties ar pa-

saulslaveno Drēzdenes gleznu galeriju. Zv 64,

4, 18.

4. Tēlu grupa, virkne (piemēram, daiļlite-

ratūrā, tēlotājā mākslā). Sociālo tipu g. Rakst-

nieka personāžu g. Aktiera radīto tipu g.

O Viena lielā krustmāte, viena mazā, Jānis,

Liena, Kristiņa, čigāni, kungi četrjūga ratos —

vārdu sakot, bagātīga tēlu galerija [Doku Ata

grāmatā]. Lit M 61, 3, 2. Patiesi un iejūtīgi
meistars atveido tautas tipu galeriju — no-

skrandušus nabagus, dzīves nastas saliektus

zemniekus, amatniekus, dziļās pārdomās iegri-
mušus zinātniekus . . Kar 56, 7, 113. Veselu pus-

gadsimtu, uzticīgi kalpojot skatuvei, ~ [aktie-

ris] radījis varenu, daudzkrāsainu tēlu galeriju.
Māksla 62, 2, 29.

galerts, -a, v. Savā novārījumā sarecināta

gaļa vai zivs. Teļa g. Sivēna g. Līdakas g.

Vārīt galertu. O «Lūdzu, ēd,» teica Andra

un pabīdīja galerta bļodiņuuz viņa pusi. Ezera

5, 50. Lielajā istabā vīri.. cilāja alus glāzes un

ar dakšiņām durstīja galerta gabalus. Birze

4, 194. Pirms pasniegšanas zivju galertu no

veidnītēm izgāž uz . . lēzena trauka . . Māj-

tur 287.

galēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; novec.

1. savienojumā ar «nost». Ļoti mocīt, tā ka ii

tuvu nāvei (parasti par sāpēm, slimību).

O . . viņa tausta savu pakrūti un sūrojas par

dūrēju, kas viņu galējot vai nost. Rihters 1, 235.

Bet patlaban viņa baidījās uzsākt [sarunu], jo

sajuta, ka kuru katru brīdi var uznākt lielais

klepus, kas galēja vai nost. Kalndruva 5, 110.

Tās domas mani galē nost. ME I, 591.

2. Veikt, padarīt, arī izlietot. !□ Ko citi

nespēja pa ilgiem gadiem galēt, to veikla roka

paspēja divu gadu laikā. ME I, 591. Maizes

sanests tik daudz, ka nezin paši, kā galēt.
ME I, 591.
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gaietes, -šu, vsk. gaiete, -es, s. Plāni, nesal-

dināti sausiņveida cepumi no neraudzētas

mīklas.

galēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.;

novec. 1. Ļoti mocīt sevi (parasti, daudz un

smagi strādājot); beigties nost. !□ «Zini,» es

teicu, «draugs, izbeidz jel ālēties, Negribu..
arumos galēties.» Kalnājs 1, 53.

2. parasti savienojumā ar «kur». Rast patvē-

rumu, glābties, palikt. [□ «Ko nu, māt, uz

radiem sirdīties! Pateic vēl dievam, ka tie

paši radi tev nabagu māju izgādāja. Nebūtu

tādu radu, diezin kur tagad galētos ..
.» Ap-

sīšu J 3, 40. Kur nu galēsies, tik agri aizgājis.
ME I, 591. Aiz odiem nekur nevar galēties.

ME I, 591.

galgt, parasti 3. pers., galdz, pag. galdza; in-

trans.; apv.
Plīstot radīt spalgu troksni (par

ledu). □ Kad naktis bija klusas un spalgas,
tad tālumā tumši un dobji īdēja un galdza
ledus.. Saulietis VI, 247. Ledus upē plīsdams

galdz. ME pap I, 380.

galifē [galrfē], nelok., v. Parasti savienojumā
ar «bikses»: īpaša piegriezuma apģērba ga-

bals, kas cieši pieguļ apakšstilbiem un ceļiem,
bet augšpus ceļiem sānos ir paplatināts.
□ Svešais panākas vairāk telpas vidū, un

puiku acis tūlīt pat pielīp viņa spodrajiem,

garajiem zābakiem un galifē biksēm. Zigmonte

1, 255.

galifejas, -v, s.; tikai dsk.; sar. Galiiē bikses.

d Pienāca melioratoru direktors — plecīgs
vīrs galifejās un šofera cepurē. Birze 5, 88.

galīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. galīgi. 1. Tāds,

kas sasniedzis visaugstāko pakāpi, kvalitāti;

pilnīgs. Galīga uzvara. G. bads. Nonākt galīgā
trūkumā. G. klusums. Galīgi saplīst. Galīgi

pārtaisīt. !□ . . nevarēja Lejas krodzinieks tikt

pie galīgas skaidrības šinī sarežģītā precību
lietā. Sen jau viņam daudzināja Kalna Mariju,
bet nevarēja vīrs dabūt tā svarīgā gala vārda.

Austriņš 1, 306. Visus pierakstus un zīmējumus
skolēniem jāmācās izpildīt uzreiz, bez to ga-

līgās noformēšanas mājās ..
PL Skola 62, 5, 33.

. . viņš triec ķeblīti pret grīdu tā, ka tas

galīgi izjūk. Sēlis 4a, 31. Līdz astoņiem, līdz.,

pusdeviņiem [var gulēt], bet tad tā arī ir ga-

līgā robeža. Zigmonte 2, 196. // Tāds, kas nav

maināms, atceļams. Galīgais rezultāts. Galīgie
secinājumi. Galīgais lēmums. Galīgais slē-

dziens. □ Revolucionārajiem tribunāliem ka-

sācijas instances nebija. To spriedumi bija
galīgi un nepārsūdzami. Birziņa 1, 76. ..Krūms

piecēlās, lai rādītu, ka viņa atbilde ir galīga
un negrozāma. . Zv 54, 14, 22. Beidzot tomēr

kaut kā sakabināja galus kopā [zirgu pērkot],
lai gan abas puses likās pavisam neapmieri-

nātas. Bēra galīgā cena palika trīsdesmit divi.

Upīts XI, 369. // Tāds (psihisks vai fizioloģisks
stāvoklis), ko ļoti spēcīgi pārdzīvo, izjūt. Ga-

līga vienaldzība. Būt galīgā sajūsmā. Nonākt

galīgā izmisumā. □ Kad viņa vakarā pār-
vilkās mājā, nokususi līdz galīgam nespēkam,
Babulis to no sirds izlamāja. Sakse 9, 116.

Skrēju apkārt dārzam līdz galīgam paguru-

mam. Purs 4, 370. // Tāds (cilvēks), kurā, parasti

negatīvās, īpašības sasniegušas visaugstāko pa-

kāpi. G. nejēga. G. muļķis. G. idiots. // parasti

apst. Pilnīgi, pavisam (parasti par krāsu). Ga-

līgi balts. Galīgi melns. Galīgi tumšs.

2. Tāds, kam ir noteikta robeža, sākums un

beigas; ierobežots (piemēram, laikā, telpā). Ga-

līgs lielums mat. — lielums, kas atrodas no-

teiktās robežās. Ja kopai ir tikai galīgs
elementu skaits (tas ir, kopas elementus var

saskaitīt), tad to sauc par galīgu kopu, ja
turpretī elementu ir bezgalīgi daudz, tad saka,
ka kopa ir bezgalīga. Zin T 66, 9, 13.

galīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība-*-g a 1ī g s (2), šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. ļO Telpas un laika galīguma un bez-

galīguma vienības dēļ izvirzās jautājums par

telpas un laika dalāmību. Karpovics 1, 60. . . ga-

līgums un bezgalīgums ir tikai relatīvas tel-

pas un laika īpašības. Zin T 67, 8, 14.

galināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. 1. Nāvēt. □ Es šo indi pazīstu. Skolā

cik reižu ar to trusīšus galinājām. Divi pi-

lieni — un izstiepjas. Grīziņš l, 211.

2. Ļoti mocīt; arī badināt. O Lopus visu

dienu uz vienas vietas galināt. ME I, 591.

galisks, -ais; s. -a, -ā; apst. galiski. 1. Gale-

nisks (1). Galisks kāršu sastiprinājums. □ Me-

tinājums pretojas galiskai spiedei, stiepei, lie-

cei un sānu bīdei. Sterns 2, 91.

2. Galenisks (2). □ ..meistars Kristu rāj:

«Cik reižu neesmu teicis —■ galiski koku līmē-

jot, krietni sadot līmi, bet jūs dodat tikai pa-

ostīt.» Sclis 4a, 39.

gaili, -v, v.; gaSls, -a, v; galliete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v.; vēst. Ķeltu ciltis, kas

no 5. līdz 1. gadsimtam pirms mūsu ēras ap-

dzīvoja Galliju (tagadējo Franciju, Beļģiju, Zie-

meļitāliju). Gailu kari. .□ Jau 53. gadā pirms

mūsu ēras . . notika . . Jūlija Cēzara sasauktā

visu gailu cilšu apspriede. Zv 67, 23, 25.

2. ari vsk.; vēst. Šo cilšu piederīgais. iO Gla-

diatoru cietumā .. dzīvoja visdažādāko tau-

tību pārstāvji: traķieši, sīrieši, maķedonieši, . .

gaili. Skujiņš 7, 147.

3. poēt. Franči.

gallicisms, -a, v.; vai. Aizguvums no iranču

valodas.

gallieši, -v, v.; gallietis, -ša, v.; galliete, -es,

dsk. ģen. -šu, s.; novec. Gaili. .O ..viņš pa-

meta savu ganāmo un aizbēga pie Enomaja

galliešiem, bet vēlāk pievienojās sava tau-

tieša Spartaka kara pulkam. Upīts 18, 259.

gallijs, -a, v.; parasti vsk. Ķīmiskais ele-

ments — mīksts, valkans, sudrabaini balts

metāls ar ļoti zemu kušanas temperatūru.

□ Ja izkusušu galliju izlej uz ledus, tas ļoti

ilgi nesastingst un nekristalizējas. Zin T 66.

7, 14. .. te [alumīnija rūpnīcā] iegūst arī. .

metālu, kas dārgāks par zeltu, — galliju. Tas

kūst jau cilvēka miesas temperatūrā.. Zv 57.

18, 3. . . pie tipiskiem izkliedētiem elementiem

pieskaitāmi cēzijs, gallijs, indijs, tallijs, ger-

mānijs . . Zin T 62, 6, 6.

galminieks, -a, v.; galminiece, -es, dsk. ģen.

-ču, s.; neakt. Pie galma piederīgs dižciltīgais.
'□ Galma teātra izrādēs kopā ar profesiona-
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lajiem māksliniekiem piedalījās arī galminieki.
Vītoliņš, Krasinska 1. 107.

galms, -a, v.; neakt. Valdnieka dzīvesvieta,-

dižciltīgu cilvēku grupa, kas dzīvo šādā vietā.

Cara g. Karaļa g. Kņaza g. Pieņemšana galmā.
Doties uz galmu. lerasties galmā. Dzīvot galmā.
□ .. autors raksturo atmosfēru cara galmā
un sinodē . . Jaun Gr 68, 8, 5. // ģen.: galma,
adj. nozīmē. Tāds, kas attiecas uz šādu vietu,
cilvēku grupu, ir saistīts ar šādu vietu, cil-

vēku grupu. Galma teātris. Galma mūziķis.
Galma dzejnieks. Galma ārsts. Galma ceremo-

nijas. Galma balle. Galma aristokrātija. No

renesanses laika nelielās Saksijas kūrfirsta

galma kapelas gadsimtu gaitā izaudzis viens

no izcilākajiem Vācijas Demokrātiskās Repub-
likas simfoniskajiem kolektīviem. Lit M 63, 5, 4.

galoda, -as, s. Rīks, kas pagatavots no cie-

tas, blīvas vielas un ko lieto asināšanai, mate-

riālu virsmas slīpēšanai. Trīt nazi uz galodas.
□. .viņš . .trin uz galodas sievas neasās šķē-
res . . Bendrupe 1, 210. Dabisko akmeņu slīpēja-
mās galodas ir sīkgraudainas, un tās lieto as-

meņu nogludināšanai. Sterns 2, 47. sal. Ļaužu
mēles trinās ap Jūli un Simku kā galodas gar

izkapti. Sakse 2, 132. pārn. Viņš iecirta lāpstu
melnajā zemes galodā. . Lēmanis 17, 232.

pārn. Maize bij skāba, galodā sakritusi. . Bri-

gadere XVIII, 180. <> Sirds smaga kā galoda
(biežāk akmens) — saka, ja pārņēmusi grūtsir-
dība. <> Mēle smaga (arī stīva) kā galoda
reti — saka, ja negrib vai nespēj runāt (pie-
mēram, aiz lielām bēdām). □ Bet mēle gan
stīva kā galoda, Miku

— mē! tā tava [āža]
valoda. Bērn 50, 4, 27.

galons, -a, v. Tilpuma mērvienība — aptu-
veni 4,55 litri (angļu mērvienību sistēmā),

3,79 litri vai 4,41 litrs (amerikāņu mērvienību

sistēmā). □ Caur Dienvidāfrikas Republiku

uz Rodēziju pa šosejām un dzelzceļu katru

dienu sūta no 140 līdz 160 tūkstošiem galonu
naftas.. Rīgas B 66, 91, 8. Katru dienu no.,

destilācijas rūpnīcas . . aizved ap 25 tūkstoši

galonu. . atsāļota ūdens. Cīņa 64, 87, 3.

galops, -a, v.; parasti vsk. 1. Zirga lēkši. Dzīt

zirgu galopā.
2. Strauja 19. gadsimta sadzīves deja divu

ceturtdaļu taktsmērā. Spēlēt galopu. '.□ Arī

sabiedrībā viņš izturējās. . kā debešķīgs ka-

valieris, kas smalki uzvedas
.. un.. dejo valsi

un galopu.Mākonis 1, 74.

galošas, -v, vsk. galoša, -as, s. Gumijas

apavi, ko valkā, piemēram, virs kurpēm, vel-

teņiem, lai aizsargātu tos no slapjuma, dub-

ļiem. Jaunas galošas. Cauras galošas. Galošu

pāris. □ Kadiķis.. bija uzvilcis mēteli un

pašlaik vilka kājās galošas. Skujiņš 3, 127. Viņa
kājas grima ielas dubļos, bet tās sargāja
ūdensdrošas galošas. A Grigulis 10, 175. Viņai
nebija galošu. Seklās novalkātās kurpes mirka

dubļainajā ūdenī. Lācis 5, 487.

galotne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Vainaga
virsotne, augšējie zari (kokam); stumbra tur-

pinājuma, vadošā zara gals; augšējā, virsējā
daļa (augam). Bērza g. Egļu galotnes. Krūma g.

Aplauzt biešu sēklinieku galotnes. □ . . pāris

cirtieniem nolaida divus bērziņus, nocirta ga-
lotnes un liekos zarus. Sakse 2, 50. .. pupas . .

taisījās jau ziedos, galotnes aplipušas aizdo-

mīgiem melniem putekļiem.. Upīts 4, 213.

Tiesa, tie [sējumi] izskatījās bēdīgi — asni . .
noliekuši agrāk tik spirgti izslietās galotnes.
Fimbers 1, 200. pārn. Viņa [Rembranta] mākslas

saknes sākas tur, kur beidzas lielo renesanses

meistaru sasniegumi, un tās galotnes balsta

mūsdienu reālistiskās glezniecības attīstības

vēsturi un metodi kopš 19. gadsimta sākuma.

Lit M 56, 29, 2. // Tievais gals (zaram), kur at-

rodas augšanas pumpuri. Galotnes pumpurs —

augšanas pumpurs, kas atrodas zara vai stum-
bra galā. ļO Stumbrs un katrs zars aug ar ga-
lotni, švinka 1, 89. Pēc novietojuma [augam]
izšķir galotnes pumpurus un sānpumpurus.
Sudrabs 1, 40. // Tievais gals (saknei). □ . . dēs-

tam piķējot nokniebj saknes galotni. . PL Skola

62, 10, 23.

2. Visaugstākā vieta, visaugstākā daļa (pie-
mēram, kalnam); virsotne. Klinšu galotnes.
□ Visu augstieņu galotnes pie apvāršņa iz-

skatījās tumši violetas. Talcis 4, 117. Pabriduši

pa dūksti, sasniedzām pauguru, kura pakājē
auga apses, bet galotnē, lazdu krūmu vidū,

bija neliels laukumiņš . . Birze 3, 9.// Visaug-
stākā daļa (vilnim). O Aizvien smagāk iegau-
dojās vējš, aizvien asāk šķēlās bangu galotnes,
un jūra vaidēja.. Lācis 1, 72. // Plaušu daļa,
kas atrodas krūškurvja augšdaļā; sirds daļa,

kas atrodas vistālāk no ķermeņa viduslīnijas.
O Sirds augšdaļu, no kuras atiet asinsvadi,

sauc par pamatu, bet apakšdaļu —■ par galotni.
Anat 52. // Visaugstākā, visizvirzītākā vai vis-

smailākā daļa (priekšmetam). □ Asināšanu

sāk no [motorzāģa važas] zoba pamata, pakā-
peniski pārejot uz galotni. Indāns 1, 238. ..tre-

šais [jūrnieks] veikli rāpjas pa fokmasta van-

tīm pašā galotnē. Talcis 7, 233. Masti kā šūpuļu
līkstis savās galotnēs sijā Melnu dienvidu

nakti, melnus dienvidu vējus. J Plotnieks 1, 94.

3. Beigu posms (šaha, dambretes partijā).
□ Partijai bija ļoti plašs un interesants dia-

pazons; pēc lielmeistaru labākajiemparaugiem

nospēlēta atklātne, visi vidusspēles nepārska-
tāmie elementi un torņu galotnes viltīgie akači.

Sports 65, 146, 1. Viņš labi pārzina šaha spēles
stratēģiju un ir visai izveicīgs galotnē. Cīņa

44, 22, 4.

4. vai. Vārda daļa, kas atrodas aiz celma

un, vārdu lokot, mainās. Norīt (retāk aprīt) ga-

lotnes (arī vārdus) sar. — neizrunāt vai ne-

skaidri izrunāt vārdu beigu daļas. O . . uzrak-

stīju atsevišķus vārdus uz tāfeles, lai skolēni

izdarītu secinājumus par galotņu maiņu lokot.

PL Skola 62, 5, 55. . . Ilze . . čukst . . ārkārtīgā

steigā, aprīdama vārdu galotnes: «Ņem mani

līdzi! Aizved! Ātri!» Kar 56, 4, 63.

gatofņot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; lauks.

Griezt vai lauzt (augiem) stublāja vai zaru

galotnes, lai pārtrauktu augšanu garumā. G. to-

mātus. G. lopbarības pupas.

gals, -a, v. 1. Nobeigums vai sākums (pa-

rasti garenam priekšmetam, veidojumam);

daļa (priekšmetam, veidojumam), kas veido
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šādu nobeigumu,sākumu. Caurules g. Mieta g.

Baļķa gali. Šķēpa g. Stobra g. Auklas g.

Vagas g. Atspiesties pret galda galu. Attaisīt

maisam galu. Naža gals — vielas daudzums,

ko var paņemt ar naža galu. Kā putns zara

galā (arī kokā, gaisā) ■— bez pienākumiem,

saistībām, rūpēm. □ Sviru apgludinādams un

resno galu slīpi notēsdams, priekšstrādnieks
vairāk reižu pablenza uz istabas durvīm. Upīts

4, 103. . . viņas brūnā, kuplā bizīte ar spilgti
sarkanu lentu galā locījās pār sārto muguru.

Laicens I, 21. «Sen nebiji redzēts,» viņš teica,
sakodis papirosa galu zobos .. Ezera 2, 43. Dažs

atvāza arī cibu un, uzlicis uz viena paša mai-

zes kumosa kādu naža galu piena [biezpiena],
to atkal ātri aizsita. Kaudzītes la, 51. «Tāds pus-

graudnieks vai rentnieks ir kā putns zara

galā,» Osis pasmējās. Upīts 4, 94. O Būt kā

diega galā (biežāk kā diegā) pakārtam sar. —

būt, atrasties ļoti nedrošā, nenoteiktā stāvoklī.

& Karāties diega galā sar. —
saka par ne-

drošu, nenoteiktu, šaubīgu stāvokli, pasākumu.
2. Beigu daļa (cilvēka vai dzīvnieka ķer-

menim, orgānam); visvairāk izvirzītā (ķer-

meņa) daļa. Mēles g. Ausu gali. Astes g. Ragu

gali. Apsārtušie vaigu gali. Deguna gals —

degungals. □ Kājas [ķirzakām] četras, katra

ar pieciem pirkstiem, kuru galos asi nadziņi.
Sloka 1, 47. ..skaņu uztver dzirdes orgānu
nervu gali. Ves 64, l, 14. Sasisto labo spārnu

viņš [ērglis] drusciņ jau kustina, kamēr pats

spārna gals vēl velkas gar zemi. Birznieks-Upī-
tis 6, 246. Liels, nopietns puisis, tikai deguna
gals drusku nosmērēts ar zemjainiem

0

pirk-
stiem. Ezera 2, 245. «0* Pa acu galam — pavirši,
nedaudz, neilgi (apskatīt). □ Ziemā viņš re-

dzēja Hortenzi pāra reizes baznīcā pa acu ga-
lam. Brigadere 3, 371. . . kad pa acu galamierauga
māti, viņai iekrīt prātā, ka nav vēl dabūjusi
rīta reizi. Brigadere 2, 131. «> Ne acu galā (retāk
acu galā) (neieredzēt, nevarēt ciest v. tml.) —

nepavisam (neieredzēt, nevarēt ciest v. tml).

□ Turpretī kaimiņa Kraukļa viņš nevarēja
ieredzēt ne acu galā, tādēļ ka šis allaž zobojās
par Ādama piedzīvojumiem. . Apsīšu J 2, 17.

Elza arī zināja, ka Klāra Skudru nevar acu

galā ieredzēt. Viņa jūsmo tikai par savu Juri.

Rozītis 3, 203. <> Nosarkt (arī piesarkt, sasarkt,
retāk pietvīkt) līdz ausu galiem (arī līdz

ausīm) — ļoti stipri nosarkt. □ lespiedusies
istabas stūrī, sakrampējusi rokas un līdz ausu

galiem sasarkusi, viņa mulsi skatās uz viesiem

un, acīm redzot, nezina, ko iesākt. Kalndruva

130. «C" Pa ausu galam — ļoti pavirši, izklai-

dīgi (klausīties, dzirdēt). □ Par dažām [grā-
matām] Žuburs bija dzirdējis pa ausu galam,
citas viņam bija pilnīgi svešas un nedzirdētas.

Lācis VI, 268. «Viņš arī nesniedza [roku] man,»

Agnese vienaldzīgi atteica, nebeigdama domāt

par Oļģerta pārvēršanos un tikai pa ausu ga-
lam uztverdama pamācības. . Sakse 6, 24. \> Pa

roku galam — pavirši, nevīžīgi. □ Valdis no-

met somu pa roku galam, virtuvē sameklē

maizi un tāpat. . kož lieliem kumosiem. Zig-

monte 1, 133. Asara [bufetniece].. pa roku ga-
lam pasniedza apmeklētājiem pieprasīto alu

un uzkožamos. Grants 7, 40. «O» Deg mēles galā
(arī uz mēles) — saka par ko steidzīgi vai ne-

atliekami jautājamu, sakāmu v. tml. O «..tu

gribi, lai tev to izstāstu, kas man deg mēles

galā . .?» Blaumanis I, 330. . . gribot, negribot

vajadzēja apspriesties par to, kas pēdējā laikā

jau sen dega mēles galā — ko darīt ar Lieko

[sivēnu]. Ezera 1, 137. <> (Pašā) mēles galā —

saka, ja nevar uzreiz atcerēties ko labi zināmu;

saka par to, ko grib pateikt. O . . māte gri-
bēja arī šoreiz pasacīt, ka dēla viņai vairs

neesot. Šie vārdi viņai bija pašā mēles galā,
bet viņa tos nepateica. Lēmanis 13, 15. «Tā,»

viņa turpināja, «nu esmu reiz īsumā izrunā-

jusi, kas man jau mēnešiem stāvēja mēles

galā.» Blaumanis 5, 15. \> (Būt, arī notikt)
(pašā) deguna galā (arī degungalā, retāk deguna
priekšā) sar. — (būt, notikt) ļoti tuvu.

□ . . mūsu debesis ir tepat acu priekšā, tā sa-

kot, pašā deguna galā. X Skalbe 1, 19. O No

(paša) deguna gala (arī degungala, deguna,
(pašas) deguna priekšas) sar.

— no tuvienes;

ļoti veikli, negaidīti. □
..

tā bija nejēdzība,
ka laikā nepiegādāja javu [būvei], ka «sān-

cenši» to aizrāva no paša degungala. Pad J

62, 158, 2. \> Nāve deguna (arī zobu) galā, arī

nāve degungalā sar. — saka, ja paredzama
drīza nāve. □ «Pat tagad, kad viņam nāve

deguna galā, viņš domā tikai par to, ka mēs

esam dabūjuši zināt viņa slepkavas darbus.»

Upīts XIV, 427. . . vecam zaldātam kādā Jāņu
sestdienā nāve bija jau zobu galā. Saēdies

labi krietni karstu plāceni, . . un uzreiz saņem

sānos tāda dūrēja [tāds dūrējs], ka turpat vai

jāmirst nost. Austriņš l. 272. 0» Otrs (arī lejas,

resnais) gals vienk. — ķermeņa pakaļējā daļa

(cilvēkam, dzīvniekam). □ «G-galva . . .» cie-

nīgtēvs nošņāca. «Pa otru galu vajag dzīt

iekšā [pātarus], rīkstes netaupīt!» Upīts XI,

334. // Nobeigums, beigu daļa (matam, apmato-

jumam v. tml.). Mata g. □ Viņa gaišo ūsu

gali labsajūtā noraustījās uz augšu. Sakse 7,

153. O Līdz matu galiem — pavisam, ļoti.
O Marta jutās līdz matu galiem pilna šī ne-

jēdzīgā, bezprātīgā naida. Upīts 11, 162. <> Ka-

rāties mata galā sar. — būt briesmās, bezce-

rīgā stāvoklī. □ Tās bija baiļu pilnas dienas

un naktis, kad viņa dzīvība karājās mata

galā . . Cīņa 65, 246, 4. «Neuztraucieties! Tagad
tas jau garām un mēs varam runāt mierīgi.
Bet nesen jūsu nākotne karājās, tā sakot, mata

galā.» Kurcijs 2, 254. Mēs atcerējāmies dienas

un stundas, kad miers karājās mata galā. .
Cīņa 63, 105, 3.

3. Nobeigums vai sākums (ēkai, telpai, teri-

torijai); daļa (ēkai, telpai, teritorijai), kas

veido šādu nobeigumu vai sākumu. Apstāties
gaiteņa galā. Aiziet līdz vagona galam. Gala

siena — galasiena. □ Jā, tur, vēl gan patālu,
aiz lielā vītola varēja redzēt «Ezerlīču» klēti-

ņas galu. Birze 3, 140. . . bodītei [veikalam] pie-
būvēta kleķa mūra celtne ar galu pie ceļa.
Upīts 4, 719. Puiši drūzmējās abos zāles galos . .
Bels 1, 94. // Nobeigums, beigu daļa (ceļam,

upei, grāvim v. tml.). Ceļa g. Alejas g.

□ Viņa nonākusi pie Ventas ielas. lelas galā



51

nemierīgā Venta, ielas galā ostas apsardzes

māja ar dispečera istabu, kur sēž Jorens Ak-

meņkalns. Zigmonte 2, 24. «Es viņu nošaušu uz

vietas,» Krists domāja un piegāja pavisam klāt

tumšajai figūrai ierakuma galā. A Grigulis 9,

120. Tīrais prieks atskatīties, kur grāvis kā ne-

vainojami izstiepts iesms nostiepās pa piegāzi
un ar smailo galu atdūrās Spilvā. Upīts 4,

120. // ģen.: gala, retāk galu, adj. nozīmē. Tāds,

kas atrodas tuvu šādam nobeigumam vai sā-

kumam,- tāds, kas veido šādu nobeigumu vai

sākumu. O Ilgi viņš ar saimnieci apspriedās

gala istabā. Ko viņi tur runāja, mēs tā arī

neuzzinājām. Preilis l, 35. ..pa gala logu re-

dzēja aiz kalna muguras uzlecam sauli. . Purs

4, 188. Gala istabu laikam gan neviens sen ne-

bija apdzīvojis un vēdinājis: gaiss tajā šķita

drēgns, sastāvējis. Bendrupe 2, 71. Piedarbā

atvērtas abas gala durvis. Birznieks-Upītis Ila,

106. // parasti lok.: galā, apst. nozīmē. Vietā, kas

piekļaujas (telpas, teritorijas, arī priekšmeta)

nobeigumam. Puķu dobes mājas galā. O Pre-

cību māte piesēdās galda galā un izdzēra savu

glāzīti. Sakse 2, 5. Egles mājas galā stāv sma-

gas, tumšas, ūdeņu pierietušas. Indrāne 2, 460.

Stepiņš pašā ezera galā, blakus Priedēm, bija
jau trešdien paguvis ievest divus vezmeļus

siena . . Birznieks-Upītis 6, 163.

4. Beigu daļa, beigas (piemēram, rindai, vir-

knei). □ .. meļņi, pagalam nokusuši, labprāt
jau griezās piestāt [ratu] rindas galā, soļos
mazliet atvilkt elpu. Upīts 4 , 264. .. pa [ceļa]
vidu augšup virzījās trīs vezumi, un patlaban
virknes galā piebrauca Rijnieku Buķis ar sa-

viem spīdošiem ratiem. Upīts 4, 264. . . viņš stā-

vēja ierindas galā kā līdzīgs starp līdzīgiem . .
Vāczemnieks 4, 83. // ģen.: gala, adj. nozīmē. Pēdē-

jais; tāds, kas atrodas (kā) sākumā vai beigās.
Gala pietura. Gala morēna ģeol. — morēnu

grēda, kas izveidojusies kalnu vai kontinen-

tālā apledojuma malā. □ Jaukā laikā, biezā

miglā un negantā vētrā Arhangeļskas peldošā
bāka atrodas savā postenī jūras fārvatera gala
punktā. Cīrulis 1, 209. Kad gala piestātnē pienāk
tramvajs, dispečers pieraksta tā numuru un pie-
nākšanas laiku. Zin T 62, 8, 8. Gar ledāja malu

izveidojās vaļņveidīgas gala morēnas. . Iz-

rakt 40. // Nobeigums, beigu posms, arī mērķis

(ceļojumam, braucienam v. tml.); nobeigums
(maršrutam). □ Visapkārt spindza lodes, un es

līdu ļoti lēni. . . Brīnums, kā toreiz nokļuvu
galā. Lukjanskis 1, 40. Galā Didzis nonāca nogu-

ris un aptašķījies dubļiem. Ezera 2, 32. Autobusā

palika tikai daži pasažieri, kas brauca līdz

galam — rajona centram Laidenei. A Grigulis

8, 27. // ģen.: gala, adj. nozīmē. Pēdējais, beidza-

mais; arī izšķirošais. Gala secinājums. Gala iz-

nākums. Gala vārds — galavārds. Gala eksā-

meni (arī pārbaudījumi) — eksāmeni, ko kārto,
beidzot vidējo mācību iestādi. Gala atzīme —

sekmju kopvērtējums kādā mācību priekšmetā.
Gala produkts — galaprodukts. O Atmiņas
iekārta [skaitļotājos]. . izsniedz uzdevumu iz-

ejas datus, skaitļošanas starprezultātus un gala
rezultātus. Zin T 65, 2, 9. . . nevarēja Lejas kro-

dzinieks tikt pie galīgas skaidrības šinī sarež-

ģītā precību lietā. Sen jau viņam daudzināja
Kalna Mariju, bet nevarēja vīrs dabūt tā sva-

rīgā gala vārda. Austriņš 1, 306. Mūsu skolā

sākušies gala pārbaudījumi. Vispirms — mate-

mātika, algebras rakstdarbs [rakstudarbs]. Kur-

cijs 2, 311. Rita beidza izlikt gala atzīmes.

Skumji Gunārs vēroja skaisto skolotāju: nez,

cik viņš dabūs? Eglons 2, 186. Radioaktīvās sa-

brukšanas gala produkts ir rādijs G jeb svina

izotops . . Upīte 1, 35.

5. Augšējā daļa, augšpuse,- virspuse; vir-

sotne. Siena kaudzes g. Kāpas g. ■□ Dūmi laiski

stiepjas Pāri jumtu galiem, Pavasaras [pava-
sara] gaisa pieguruši. Rainis I, 159. Refrižera-

tors turpināja slīdēt pār viļņu galiem rudenī-

gajā nakts tumsā . . Talcis 7, 215. . . tas arī bija

vienīgais tornis, kuru atradu kāda kalna galā.
Lagzdiņš 3, 84. // Galotne (augam). O Ciekur-

grauzis [vāvere] pasēdēja priedes galā, palū-
kojās, cik šogad būs jaunu čiekuru . . . Birz-

nieks-Upītis IV, 36. .. agrīnie lini jau sāka griezt
galus sprogās. Upīts 4, 88. Pļaviņā es pazinu

Netiklīša pļāvumiņu: Baltajami ābolam Gali

vien nokapāti. DV 87.

6. savienojumā ar apzīmētāju. Noteikta terito-

rija, telpa, tās daļa. □ Rīgas arhibīskapijas
daļu no Gaujas uz ziemeļiem sauca par Lī-

biešu galu, bet uz dienvidiem — par Latviešu

galu. V Kalniņš 1, 55. «Kā — ko darīt? Jāizziņo

[par talku] vēl šovakar,» Mirdzai bija skaidrs.

«Es paņemšu Ērika riteni unapbraukšu, nu, ja

ne puspagastu, tad vismaz šo galu.» Sakse 7,

144. Vairākos gadījumos Vidzemes ziemeļaus-

trumos [19. gadsimtā] dzīvojamais gals [rijā]
bija it kā atsevišķa guļbūve. . Cimermanis 1, 56.

. . saimniecība sastāvēja no vienas vienīgas

milzīgas muižas rijas, kas, vēlāk pārbūvēta,

apvienoja zem viena jumta dzīvojamo galu,
šķūni, laidaru un citas saimniecības telpas.
Purs 5, 62. // Telpa vai telpas, kas kādam pie-

der, ko kāds apdzīvo. □ Ārijas galā (tā mē-

dza dēvēt vecākās meitas dzīvokli) atgriezās
jautrība. Kalndruva 2, 14. Un māte norunāja ar

veckungu [skolotāju], ka, tikko noņemšot kar-

tupeļus, tad mēs ar Kati sākšot iet skolā vec-

kunga galā. Birznieks-Upītis 6, 354. Laura savā

galā bij stipri uzbudināta, iemeta skatienu spo-

gulītī un pakārtoja pleciem apmesto zīda la-

katiņu. Upīts XI, 272. // vēst. Te/pa vai telpas,

arī teritorija, kur dzīvo noteikta cilvēku grupa

(parasti kādas sociālās grupas piederīgie); cil-

vēku grupa, kas dzīvo šādās telpās. Saimes g.

Vācu gals — kroga telpa vai telpas, kur uz-

ņēma turīgākos viesus; turīgākie viesi šādā

telpā. Augstais (arī smalkais) gals sar. — tā

vieta ap dzīru galdu, kur sēž turīgie ļaudis,- tu-

rīgie ļaudis, kas sēž ap šādu dzīru galda galu.
Zemais (arī prastais) gals sar.

— tā vieta ap

dzīru galdu, kur sēž mazturīgie, nabadzīgie

ļaudis; mazturīgie, nabadzīgie ļaudis, kas sēž

ap šādu dzīru galda galu. □ Saimnieka galā

jeb, labāk sakot, «kungu» galā atradās maza

veranda, tās priekšā jauki uzkopts puķu dārzs.

Blaumanis 6, 61. Bet kalpiem., bija jādzīvo
vienā pašā istabā, kam tikko bija divi logi ar

salāpītām rūtīm un izpuvušām palodām. Ak tie
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nolādētie kalpu gali! Laicens 11, 8. Ilgi jau pīpē-

šana neiznāca, ap deviņiem lampiņa jādzēš

nost, divos vienam galam jāceļas uz kulšanu,

otram uz linu kulstīšanu. Upīts XI, 360. Viņš,
dieva kalps un strādnieks tā kunga vīna kalnā

[mācītājs], šodien bij atbraucis dīvajiešu na-

bagu galā. Upīts XI, 331. . . lepnākie viesi saim-

niekistabā un lielajā pie augstā gala dzēra

Ķimeļa un Stricka pildījuma pudeles. . Upīts 4,

664. Ģērda pati bij pamanījusies piesēst [pie

galda] turpat pie durvīm tajā prastajā galā.

Upīts 4, 228. Bet viss prastais gals sajutās pa-

godināts, trīs rokas reizē sniedzās ieliet alu

Brīviņu kunga krūzē. Upīts XI, 224.

7. Nobeigums, beigas (piemēram, norisei,

■darbībai). Cīņai nav gala. □ Reiz ziema klāt

un ņiprs sals, Nu mājās sēdēšanai gals, Nu

iesim skraidīt! Rainis IV, 286. Mākslinieks rādīja
savus darbus citu pēc cita, un likās — tiem

nebūs gala, un tik un tā gribējās vēl un vēl

tos skatīt. Bcrce 5, 11. Novest galā sar. —

pabeigt (darbu); realizēt (piemēram, ieceri,

nodomu). // lerobežojums, sākums un bei-

gas (piemēram, laikā un telpā). □ Zvaig-
znēm nosēto debess velvi vērojot, šķiet,
ka zvaigžņu skaitam nav gala un tās jo
cieši aizpilda pasaules telpu. Patiesībā tas

tā nebūt nav. Ikaunieks 1, 22. Mūžībai laikā un

bezgalībai telpā.. nevar būt gala nekādā vir-

zienā, ne uz priekšu, ne atpakaļ, ne uz augšu,
ne uz leju, ne pa labi, ne pa kreisi. Engelss 4,

57. // Iznākums, rezultāts. Tikt pie kāda gala,
retāk tikt pie gala — gūt vēlamo rezultātu

(kādā darbā, pasākumā); tikt skaidrībā (par
ko). Tas pats gals — tas pats. Nekāda gala —

saka, ja nav vēlamā rezultāta; saka, ja nav ne-

kādas nozīmes ko darīt; saka, ja nav nekādas

jēgas, labuma. □ Teic, kas tik te iznāks?

Kāds būs gan tas gals? Vai panāks ko ziedonis
0
,

Jeb [vai] atkal būs sals? Rainis I, 221. Vien-

mēr un visur tu vērā liec vienu — Dari ko da-

rīdams, apdomā galu! Brička, Saulītis 1, 9. «Dī-

vaini, vai tad kaimiņu republikas nevar saru-

nāties?» — «Par to jau spriež un gudro, kā

sarunāties, bet pagaidām vēl nav tikuši ne pie
kāda gala.» Talcis 7, 68. Trīs stundas mazais

Mārcis dala. Un netiek ne pie kāda gala: Viņš
visus spēkus kopā saliek, Bet divnieks atkal

pāri paliek. Bērn 50, 5, 35. Maisos un muldiņās
netīriem kaļķiem līdzīgs biezpiens. . Ļaudis
nāk, pamēģina . . kripatiņu, aiziet pie citiem,—

tas pats gals. Sudrabu E 3, 468. «Vai jums ne-

palika sarūgtinājums, ka toreiz tā iznāca ar

zemes piešķiršanu?» Ozols jautāja Emmai.

«Jūs varējāt un vēl tagad varat pieprasīt ci-

tur.» — «Vēlāk es pārdomāju, ka nekāda gala
tur uz Gusta zemes tikpat nebūtu,» mierīgi
atbildēja Emma. Sakse 7, 325.

8. Pēdējais (laika) posms,- pēdējais mirklis

vai posms (kadā norisē, darbībā). Mūža g.
Filmas g. Izrādesg. Mūža otrā galā sar. —

mūža beigu posma. Vecuma galā sar. — lielā

vecuma. O Tie abi neredzēja dienas gala: Tos

agri kava negaisi_ un sala [sals]. Rainis I, 313.

Ak, nakts! kad būs tev gals? Rainis I, 415. Cik

nu ilgi, cik nu ilgi! .. Visai ziemai pienāks

gals: pēkšņi sadrups sniegi zilgi, saulē saplaks
marta sals. Lukss 3, 22. . . viņas biedrene, kura

stāvēja mūža otrā galā, izskatījās kā rāms,

silts un mīlīgs pļaujas laika pavakars . .
Kau-

dzītes la, 6. «

9. Bojāeja, sabrukums; arī nāve. Visam

gals — saka, ja viss ir zaudēts; saka, ja nav

iespējas ko turpināt, panākt, ka kas turpinās.
O Simt-simti pamirs — Vēl tas nav gals:
Simttūkstošus jaunus Sauc vietā balss. Rainis

I, 138. Nu, šis domājis, ja jau tas ir velns, tad

gals tā kā tā, — labāk tad parādīt dūšu pirms

nāves. Jaunsudrabiņš la, 54. «Dod uzsmēķēt!»
Aļoška tikko izdveš, «liekas — nupat gals jau
klāt.» Talcis 4, 85. Traktors taču var apvelties, . .
pat nepagūsi izlēkt, un tad nuvisam gals, bojā
eja. Bērn 56, 1, 8. <0> Dabūt (arī atrast) galu
sar. —

iet bojā, mirt (parasti traģiskā nāvē).
□ Šajā mežā Voldis gandrīz dabūja galu:
blakus cirsmā strādājošie latgalieši uzlaida

virsū egli. Lācis 5, 157. . . Andrejam vairs nav

neviena liecinieka, jo Purmaļu Ješka, tīrumā

ar pulveri akmeņus plēšot, bija atradis uz

vietas galu. Apsīšu J l, 58. Meklēt (sev)

galu sar. — izturēties, darīt tā, ka draud nāve,

bojāeja. □ «Saprotu, ka tev jāsteidzas, tak

nevar skriet galu meklēt. Lai nokrītas ūdens,

apskatīsim, varbūt ceļš pavisam izskalots. Kā

tu brauksi, tā uz galvas!» Ezera 2, 275. Zigis,
likās, nācis Meža parka priedēs meklēt sev

galu. Novārtījies balts kā sniega vīrs, viņš

pārgalvīgi laidās no kalniem, biežāk sēdus

nekā kājās stāvot. Jauno v 59, 60. 0* Darīt

galu — panākt, ka izbeidzas; izbeigt. □ Ko-

loniālismam un rasismam jādara un tiks darīts

gals! Tāda ir tautu griba! Cīņa 64, 233, 1. Jādara

reiz gals tādai vecu, krietnu strādnieku slepe-
nai izmešanai no fabrikas vienīgi tāpēc, ka

meistaram ieriebuši. Upīts 9, 588. O (Pa)darīt

(sev) galu sar. —
nonāvēties. !.□ Kad viņa

apprecējās ar citu, es kaucu kā sabraukts suns

un gribēju darīt sev galu. Skujiņš 6, 107. An-

drejs bija uz staļļa augšas nonāvējies . . An-

drejs bij iesācis trakot un trakumā padarījis

sev galu. Apsīšu J 2, 54. «C* Galu darīties no-

vec.
— nonāvēties. □ Es būtu vai galu darī-

jies aiz lielām sirdssāpēm. ME I, 441. O Tīrais

gals (biežāk negals) — saka par ko neciešamu,

nevēlamu. O Tīrais gals ar to elles karstumu.

.. Vecene ravēdama kā pa pelniem līdz acīm

nomūrējusies. Upīts 111, 619. <> Gals_ (vai) klāt

sar. — saka, ja draud briesmas, bojāeja,- saka,

ja rodas kas nevēlams, nepatīkams. □ «Ar

tiem nolādētiem prusakiem gals vai klāt,» viņa

ņemas, kad Lauciņu tēvs pievakarē pārnāk no

darba. «Saviesušies tik daudz, ka nav vairs

nekur glābiņa no viņiem.» Birznieks-Upītis IV,

82. <C> Pie gala novec. — pavisam, ļoti. □ . .iera-

dās ari kāda pusmūža sieva, pie gala norau-

dājusies. .
A Deglavs 1, 199. . . bērns nokliedzies

pie gala, Juze ar viņu noņēmusies un gluži
nokususi. Upīts V, 330. 0" Ka vai gals

apv. — ļoti, ārkārtīgi. □ Katrīnai, lūk, Pēteris

patīk, ka vai galam gals . . Lit M 72, 24, 10. //

Stāvoklis, kad (kas) iet bojā, izbeidzas. Varas

g. □ Atveras plašums un tāles, Senmūžu ver-
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dzībai gals. Rokpelnis 1, 88. Četrdesmit ceturtajā

gadā kļuva skaidrs, ka fašisms tuvu galam.
Bels 1, 27. // Stāvoklis, kad (kas) ir izbeigts,

izbeidzies. Viņa ciešanām ir g. O «Tātad,

sirdsmīļo līgaviņ, pārciet šo īso gada laiku,pēc

kura visām bēdām un visām paļām būs gals.»
Blaumanis 6, 98. . . lai reiz mokām pienāk gals,

Cīņā sauc pret vāciem latvja balss. Sudrab-

kalns l, 120. Tas bija auglīgs pavasara lietus.

Es zināju: nu tagad slāpēm gals. Sils l, 46.

10. lok.: galā, apst. nozīmē. Rezultātā; arī bei-

dzot, beigās. Galu galā — visa rezultātā; bei-

dzot. O Visērtākā nokļūšana Rīgā bija ar

plostiem. Ceļš par brīvu un galā vēl piemaksā
klāt. Sakse 2, 146. Tā galā [klejojot] bij gluži
nobeidzies. Viņa spēki sāka zust. X Skalbe 1, 113.

Tikai ar tiem bērniem, to es gan pelnījusi ne-

esmu. Paliec galā viens kā celms bez atvasītes.

Zigmonte 2, 205. Galu galā — vai tad viņi nav

labi draugi? Vilks 5, 109. .. septiņiem streikotā-

jiem galu galā tomēr piesprieda nedēļu aresta

un pēc tam darbā atpakaļ tos vairs nepieņēma.
Upīts XII, 876.

11. Tas (parasti neliels gabals), kas palicis
pāri pēc apstrādes, lietošanas (piemēram, grie-

žot, dalot ko garenu). Dēļu gali. Dzijas gali.
Diegu gali. Papirosu gali. □ Ugunskurs iz-

dedzis, tikai sprunguļu [sprunguļu] gali vēl

kūpēja. Upīts 4, 86. . . redakcijas sekretārs pat

bija izgudrojis īpatnu zīmuļturi, kurā varēja
iebāzt norakstītos galus un rakstīt ar tiem.

Bērce 5, 32. Frickalna laivā viņš ielika divas

lāpstas, grābekli, vēl kādu striķa galu. Birze

3, 155.

12. Virve, tauva, trose (kuģniecībā).
O . . matroži veikli ievilka «trapu», atraisīja

galus, kuģis pamazām uzņēma gaituun . .
attā-

linājās no., piestātnes. Cīrulis 1, 70. ..traleri

tāpat svaidīja kā rotaļlietiņu, pāri klājam sitās

ūdens šaltis. Ar lielām grūtībām uzņēma galus
un pietauvojās. Talcis 7, 50. Drīz vien katrs no

viņiem zināja, ka . . virves un tauvas uz buri-

nieka sauca par «galiem» .. Bērn 49, 8, 15.

13. lok.: galā; savienojumā ar atkārtotu vienas

un tās pašas saknes lietvārdu. Lielā daudzumā;

ļoti daudz. □ Kad Ilga vēlāk grib atcerēties,
kas īsti bijis kastiņā [kastītē] un kādas izska-

tījušās rotaslietas
— viņa to vairs nevar. At-

miņā palicis tikai mirdzums, etvija etvijas
galā.. Zigmonte 1, 221. «Mūsu pusē ir gluži
tāpat, kungs kunga galā, spēj tik tu, zemnieks,

paklanīties, kad šie garām jāj,» Koļa Juhanu

pārtrauca. J Kalniņš 4, 263. O Darbs darba galā,
arī darba pilnas rokas, arī darbs darbu dzen

(retāk dzenā) — saka, ja ir ļoti daudz steidza-

mu darbu.

14. lok.: galā, apst. nozīmē; savienojumā ar

verba «tikt» formām. Apzīmē tādu stāvokli, kad

tiek paveikts (nepieciešamais, paredzētais, iece-

rētais), tiek atrisināts (kāds jautājums). □ Ilze

(lūgdamās): «Krustiņ — lūdzies gan
— esi

vainīgs. — Krustiņ — es tev palīdzēšu.»
Krustiņš: «Paldies! Ja lūgšos, tad viens pats
tikšu galā.» Blaumanis 6, 293. Tas puika, tas

Oga, viens pats netiek galā: skaidas no gatera,
no ripzāģa, šālīšus uz katlu māju, — meistars

jau sen runā par otru atrausēju. Upīts 9, 160.

Jau tāpat, apkopjot mājas soli vien, māte

vairs netiek galā. Mizo, mizo kartupeļus, pēk-
šņi noliek nazi. . un, nekā neteikusi, tipina

atgulties. Ezera 1, 366. // ar instr. Apzīmē tādu

stāvokli, kad tiek paveikts, padarīts nepiecie-
šamais (kur, kādā darbā, darba veidā, nozarē);

apzīmē tādu stāvokli, kad tiek panākts pozi-

tīvs rezultāts, atrisinājums. Tikt galā ar saim-

niecību. Tikt galā ar būvi. Tikt galā ar darbu.

Tikt galā ar jauno amatu. Tikt galā ar

jauno lomu. Tikt galā ar uzdevumu. Tikt

galā ar kulšanu. Pašam tikt ar visu galā.
Tikt galā ar somām. Tikt galā ar tele-

fonu. Tikt galā ar mantām. Tikt galā (ar
kādu) — pakļaut savai ietekmei, panākt, ka

paklausa; uzveikt. Tikt galā (pašam) ar sevi —

a. Apkopt, arī apgādāt (sevi), b. Apvaldīt, pār-

varēt izjūtas, atgūt pašsavaldīšanos. Tikt galā
ar ēdienu (arī dzērienu) — (spēt) apēst, izēst

(ēdienu), izdzert (dzērienu). O ..vai viņa ar

lielajiem dienestmeitas darbiem jau tika galā.
Upīts 4, 714. . . vēl pirms dažiem gadiem krast-

malā stāvēja nedaudzi autoceltņi, kas viegli
tika galā ar visiem kraušanas darbiem . . Cīru-

lis l, 137. lejūgs bij par sarežģītu, lai Felūns

tik drīz ar viņu tiktu galā. . . Sen, kā pats

zirgu jūdzis, viss nu bij aizmirsies. Berģis 1,

59. Gan viņš nonāks laikus diezgan. Vienīgi

varbūt sargi jau būs priekšā, bet ar tiem viņš
tiks galā vai nu ar labu, vai ar viltu. Birznieks-

Upītis 6, 220. Labi, ka viņš nesolās palīdzēt.
Patiesi, Ilgai tagad jātiek galā ar sevi — vie-

nai. Četrpadsmit gadu. Pareizi, liela meitene,
tādas bojā neaiziet. Galva, rokas un kājas . . .
Dzīvos! Zigmonte 1, 297. Janka pa to laiku bija
ticis galā ar pusdienām, pats iznesa traukus

virtuvē . . Saulītis 12, 89. . . vienā kampienā tika

galā ar pīrāgu. Saulītis 12, 157. // ar instr. Ap-

zīmē tādu stāvokli, kad tiek nopļauts un sa-

vākts (siens, labība), novākti (sakņaugi); ap-

zīmē tādu stāvokli, kad tiek nopļauts un sa-

vākts siens, labība, novākti sakņaugi (kādā

vietā). Tikt galā ar rudziem. Tikt galā ar kar-

tupeļiem. Tikt galā ar cukurbietēm. Tikt galā
ar pļavu. 'O «Tad lielisks laiciņš! Ja tāds pa-

stāvēs, smiedamies tiksim galā ar sienu!» Pa-

egle 3, 233. // ar instr. Apzīmē tādu stāvokli,

kad tiek pārvarēts (piemēram, kas nevēlams).

Tikt galā ar smagu slimību. Tikt galā ar pa-

laidnībām. □ Viņš atgādina kapteini, . . pats

pārņem vadību un tiek galā ar jebkuru starp-

gadījumu, lai cik tas būtu negaidīts vai grūts.
Purs. 4, 217. Viss . . pusceļā — audzināšanas

darbs, raksturs, ar kuru pašai reizēm grūti
tikt galā, un

...
un pat dvēsele

.. . savandīta,

nesadziedēta . . . Brīdaka 2, 114. «Amandus [glez-

notājs], parādiet vēlreiz, kā man jānosēstas,»

leviņa bija tikusi galā ar pirmo nobīli. Saulītis

12, 118. // Apzīmē tādu stāvokli, kad tiek sa-

sniegts ceļamērķis, galapunkts. O Tā pēc lau-

naga izbraucām, lai ar saules rietu tiktu galā.
Austriņš 1, 49.

15. lok.: galā, apst. nozīmē; savienojumā ar

verba «būt» formām. Apzīmē tādu stāvokli, kad

(kas, piemēram, norise, darbība) ir pabeigts,
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beidzies. □ Vajadzēja revolucionārajai tau-

tai parādīt, ka cīņa vēl nebūt nav galā, ka re-

volūcija jānoved līdz galīgai uzvarai. . Bērn

47, 4, 8. Atpūta galā. Nu jāiet kaujās. Sudrab-

kalns 1, 87. // Apzīmē tādu stāvokli, kad (cil-

vēks) ir pabeidzis (ko darīt). Būt galā (ar

ko) — pabeigt (ko). O Komandanta palīgs

bija galā. Nikni nosusināja papīruun pasvieda

pār galdu, uzraugā neskatīdamies.. Upīts 18,

301. «Bet nu ir cauri. Nu mēs esam galā. Un

es tev, vīrs,» viņa saka, «šai brīdī it nekā ne-

pārmetu..» Kalndruva 2, 141. Kad Toms atkal

atgriezās istabā, Pētersone ar savu darbu bija

jau puslīdz galā. A Grigulis 10, 35. Mežsargs ar

savu stāstu bija galā. J Kalniņš 2, 260. // Ap-

zīmē tādu stāvokli, kad (cilvēks) ir sasniedzis

ceļa mērķi; apzīmē tādu stāvokli, kad (ceļš)
ir noiets, nobraukts, □..visas trīs braucējas
ir galā. Vīrs priecīgs, tad apjūk—gaidījis taču

tikai Gaļinu.. . Cīņa 64, 140, 2. «Mēs esam

galā,» sacīja Toms. Viņi apstājās,. A Grigulis

10, 93. Tēvocis tā arī nepaspēj atbildēt uz manu

jautājumu, jo ceļš ir galā. Preilis 1, 73. // Ap-
zīmē tādu stāvokli, kad (laika posms) ir pagā-

jis,- apzīmē tādu stāvokli, kad (mūžs) ir bei-

dzies. O Žilbinošā aprīļa svētdienas pēcpus-

diena ir galā. Pad J 59, 231, l. Jau trešā nedēļa
drīz būs galā, Kopš cīnās bez maiņas batal-

jons . . Sudrabkalns 1, 13. Jāmirst. Dzīve nu ir

galā. Pārtrūks, izirs, pīšļos sabirzis .. Sils 4, 92.

«Tu zini, tavs dzīves ceļš ir galā. Vēl tikai

dažas stundas, un tu stāvēsi tā lielā soģa
priekšā.» Upīts 18, 304. // Apzīmē tādu stāvokli,

kad (piemēram, psihisks vai iizioloģisks stā-

voklis) ir beidzies. □ Viņa brīdi stāvēja ar

muguru pret Egli, jo nu arī viņas drosme bija
galā. Birze 5, 130. Es vairs nevaru izturēt. Es

tev saku, mana pacietība ir galā. Zv 52, 14, 21.

Kad nedēļa bija cauri un spēki galā, Eida pir-

mais ceļš bija uz pirti. Grants 7, 152.

O Gala mērķis — a. Galamērķis (1). □ Jau

otrā rītā viņi sasniedz Bredarida staciju, savu

ceļojuma gala mērķi. A Grigulis 13, 71. Līdz

brauciena gala mērķim, Piejūras zivju ap-

strādāšanas fabrikai, .. atlikuši kilometri seši.

Grants 4, 4. b. Galamērķis (2). □ ..zināt-

niskajai un mākslinieciskajai domai ir viens

kopīgs gala mērķis — dzīves izziņa . . Valeinis

l, ii. Manis dēļ padzīvojieties, kā paši gribat,
bet. . tu nepiemirsti nekad, ka tādas dzīves

gala mērķis ir laulība. Zeiboltu J IV, 108. Sā-

kuma gals sar. — sākums. Beigu gals sar. —

beigas. Ne(dz) gala, ne(dz) malas, retāk nav gala,
nav malas sar. — a. Saka par ko tādu, kas aiz-

ņem lielu platību, kas tālu aizstiepjas, izplešas.
O Laidās, laidās, bet ne gala, ne malas. Dažas

bezdelīgas sāka apgurt un palika iepakaļus
[iepakaļ]. Birznieks-Upītis 6, 382. Gar ātri joņo-
jošā vilciena vagona logu slīd stepe un atkal

stepe, kurai nav gala, nav malas. Zv 53, 22, 26.

b.Saka par to, kas_ ir lielā daudzumā. □ . . aiz-

vēja krājas un krājas sniegs, it kā tam nebūtu

nedz gala, nedz malas. Kar 57, 11, 9. Bez gala (un)
bez malas sar. — a. Ļoti liels, bezgalīgs.
O Visa darba tautas dzīve toreiz bija grūtību
jūra — bez gala, bez malas. J A Jansons 1, 36.

b. Ļoti daudz. □ Darba ir milzīgi daudz —

šķiet, bez gala, bez malas . . L Zin 58, 22, l. Bez

(sava) gala — a. Ļoti ilgi, arī nepārtraukti, ne-

beidzami (ko darīt). CJ Pat kopotu rakstu ko-

mentārus var šķirstīt un šķirstīt bez gala. .
Bērce 5, 82. «Ko tu uz mani tā skaties kā uz

svešu, Ilga?» ierunājās Zelma, jo nevar taču

tā klusēt bez gala. Ezera 2, 232. . . un no zilā

gaisa cīruļi bez sava gala kā sudraba pērļu
virknes bārstīja savus treļļus . . Brigadere 2, 20.

b. sar. Ļoti, ārkārtīgi. ļO Viņš nožēlo, ka pie-
ņēmis tādu puisi, kurš nebēdīgs bez gala..
Poruks 3, 112. c. Lielā skaitā, ļoti daudz.

CJ Kādreiz čigāni ieradās arī braukšus. . . Tad

no ratiem sāka līst ārā sievas un bērni bez

sava gala. Jaunsudrabiņš 3, 54. Bez gala un bez

mēra — a. Ļoti ilgi, arī nepārtraukti, nebei-

dzami (ko darīt). O . . [saimniece] briesmīgā
niknumā strādāja bez gala un bez mēra. Viņa

cirta zarainus bluķus kā siera gabalus, maz-

gāja palagus kā kabatas lakatiņus, cilāja būv-

kokus . . Ādamsons 1, 208. b. sar. Ļoti, ārkārtīgi.

c. Lielā skaitā, ļoti daudz. Līdz (pašam) ga-

lam — pilnīgi; pavisam. CJ Cik labi būtu, ja

viņai varētu ticēt līdz galam. Ticēt bez šau-

bām, bez aizdomām, visu dzīvi, līdz trim sau-

sas smilts saujām . . . Ezera 2, 51. Alsteram ir

laiks atšķetināt līdz galam daudzas smagas do-

mas. Indrāne 2, 304. Līdz galam (atdarīt, atvērt

v. tml.) (vaļā) — cik iespējams plaši, pavisam

plaši (atdarīt, atvērt v. tml). CJ .. [laidara]
durvis stāvēja pa slaukšanas un kopšanas laiku

līdz galam vaļā. Birznieks-Upītis IV, 113. Logs
tiek līdz galam atdarīts, Lai saule austošā

mums sirdī ienāk. Osmanis 1, 7. Dziļš klusums

valda laukos martā. . . Visas klusuma tīnes

atvērtas vaļā līdz galam. Sudrabkalns 5, 91. let

uz galu ■— beigties, tuvoties nobeigumam.

CJ let lēnām mana vasara uz galu. Elksne 2,

41. Uz galu mana dzīve iet, Drīz sirds jau puk-
stēt rims . . Veidenbaums 2, 34. \> Sākums un

gals — sākums un beigas; visa pamats. CJ Par

Alvīni Dzeguzi jāsaka pretējais —
dēls viņai

bija viss — pasaules sākums un gals. Viņa

nepazina savu dzīvi, jo dzīvoja tikai dēlam.

Purs 4, 142. <> Katra vārda galā — ļoti bieži

(teikt). O «Ak — nemaz nemeloju. Ja saku,

ka tu mani katra vārda galā izzobo, tad tas

nozīmē, ka tu to dari ļoti bieži.» Blaumanis la,

121. Gatis to ieklausījās no mūsu tētuka un nu

skandina katra vārda galā. Indrāne 4, 15. Sa-

dzīt (retāk (sa)dabūt) galus rokā_ (arī kopā)

sar. — ar grūtībām izdibināt, izzināt. □ «Pār-

baudīt [Maigu] varbūt vairs ne, bet tagad, kad

esam dabūjuši galus rokā, mums jāliek, lai

Maiga un Melnie norāda tuvāk, kurā meža

sektorā ir tas odžu [bandītu] midzenis.» Sakse

7, 367. Vakarā tēvs sūrodamies saka mātei: «Ir

gan posts, ka mums tās lopu fermas vēl tā iz-

kaisītas. Puspasaules jāapskrien, kamēr galus
sadzen kopā.» Vanags 9, 8. <> Sanāk (arī satek)

(visi) gali (kopā) — a. Saka, ja lakti, ziņas tiek

sakopoti (kur, kādā vietā). CJ Tik liela ļaužu
maiņa še [Rīgā] ilgi nebija redzēta. Jo te ļau
bija tā vieta, kur visi gali satecēja, kur dabūja
ziņas par [dziesmu] svētku kārtību, par gājienu
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un visu tāļāko [tālāko] gaitu. A Deglavs 1, 841.

b. Saka, ja kas izdodas tā, kā paredzēts. Sa-

vilkt galus kopā, retāk savilkt galus ar ga-

liem — a. Saskaņot izdevumus ar ienākumiem,

lai pārvarētu materiālas grūtības. O . . pa sa-

mērā īso laika sprīdi, iekams vadības grožus

pārņēmis jaunais [priekšsēdētājs], gali savilkti

kopā, parādi atmaksāti. . Kar 58, 11, 87. Jā, ir

gan cilvēkiem laime! Kas viņa te būtu, mocī-

tos tāpat, galus ar galiem nesavilktu. Zigmonte

2, 66. b. Paveikt, nokārtot. □ Visā organizē-
šanas darbā daudz palīdzēja Velta. Bez viņas

nez kā būtu izdevies visus galus savilkt kopā.
A Grigulis 13, 568. c. Sarēķināt (ienākumus, iz-

devumus). □ Taču man, atklāti sakot, kāršu

spēlēšana jau sāka apnikt. . Kad Fredis savilka

kopā galus, izrādījās, ka esmu zaudējis septiņ-

desmit divas kapeikas. Ezera 5, 152. O (No)-

---slēpt, ari bāzt (visus) galus ūdenī pareti —

(iz)darīt tā, ka zūd pārkāpuma, nozieguma pē-
das. □ . . par izdotajām [summām] ar grāmat-
veža palīdzību visi gali noslēpti ūdenī. Brldaka

2, 127. «Bet tu, Drēģīt, pastāsti! Nebāz galus
ūdenī!» zālē balsis tagad skan skaļas un uzstā-

jīgas. Līvs l, 32. (Visi) gali ūdenī — saka,

ja ir noslēptas pārkāpuma, nozieguma pēdas.

Visi gali rokā — saka, ja kas ir skaidri

zināms. <> Ņemt galu sar. — a. let bojā, mirt

(parasti traģiskā nāvē). □ Fatalī [zēna] sain-

dētā sirds pilnīgi pārtrauca savu darbību. Tā

viņš ņēma galu. . Rozītis 3, 22. Kad kuļmašīna

ieslīdēja grāvī, tad viņa gandrīz vai galuņēma,
vai apakšā paskrēja. Indrāne 2, 511. b. Beigties.

O «Nudien, nezinu, kādu galu tas ņems! Vai

es tevatļāvu gaļas mašīnu pagalmā nest?» viņa

sāka Ēriku bārt. Bundzeniece 1, 41. Nelabu

galu ņemt, arī labu galu neņemt — a. Mirt tra-

ģiskā nāvē. □ «. .divus Linājus [bandīts] no-

šāva, ir pats nelabu galu ņēma.» — «Jā! Un

Lināji palika bez vīriešiem.» Bels 1, 18. Pats

dabūja vietu laikam vagonu fabrikā, diezin kur

pati° lauza kaklu, laba gala jau laikam neņē-
ma. Austriņš 1, 292. b. Beigties slikti, nevēlami.

□ Ak tu manu sūru dieniņu, te tev nu bij!
Vai es neteicu, ka tas nekādu labu galu ne-

ņems, kad pret augstiem kungiem tā izturas

kā tu? Redzi nu, redzi, ko tu esi izdarījusi.
Aspazija 3, 240. Gan tu redzēsi, labu galu tu

ar to dzeršanu neņemsi. Upīts XIV, 246. •C" No

(retāk kopš) laika (retāk sākta) gala — no paša
sākuma; no seniem laikiem. □ Sirds viņam jau
no laika gala pavārga, bet pēc tās nelaimes

palicis pavisam balts . . Upīts 4, 643. Māte [Krus-
tiņam]: No laika gala tu manus vārdus esi lai-

dis vējā. Blaumanis 6, 324. No sākta gala visve-

cākie lielavieši jūdzēm tālu pa visu liekni nav

manījuši neviena skuju koka kā vien te dzelte-

najā smilšu pakalniņā dažas priedes. Birznieks-

Upītis 6, 156. \> No paša (arī sākta) gala —

no (paša) sākuma (ko darīt). □ Vecīte rādījās
labi runīga, tādēļ tai gribēju izvaicāt par An-

dra tēvu no paša gala. Apsīšu J 3, 63. No

(paša) pirmā gala, retāk pirmā galā novec. —

no sākuma, sākumā. □ No pirmā gala gan tas

tā bija — vecais tēvs pašūpoja savu dēladēlu

tikai, kamēr māte bija aizmigusi. . Birznieks-

Upītis 6, 89. Varu teikt, ka ikkatrs no paša
pirmā gala bija pazaudējis viņa laipnību, kas

nemācēja tā ievērot . . Apsīšu J 2, 18. . . iekš-

zemnieki jeb pašu pagasta puiši pirmā galā
atturējās no piesolīšanās. . Apsīšu J 2, 85.

S> Sākt(ies) (atkal) no gala — sākt, tikt sāk-

tam (atkal) no sākuma, sākt, tikt sāktam vēl-

reiz, no jauna. □ Šūpojās [ciemiņš] līdzi tak-

tij kā viļņos ievelta muca, tālāk vārdus nezina,

tāpēc sāk dziesmu no gala. Preilis 1, 55. Pēc

smiekliem Kārlēns pirmais liek atkal plauksti-
ņas kopā: tepu! tepu! Un cepšana un ēšana,

un smiekli sākas atkal no gala. Birznieks-Upītis

6, 60. "0" No viena gala līdz otram — no sā-

kuma līdz beigām,- pilnīgi; viscaur. □ «Man

jāiet,» leva beidz sarunu, «man šausmīgi maz

laika...» — «..un man nav tāda darba, ar

kuru piepildīt visas dienas no viena gala līdz

otram
...

Un man nekad nav jāsteidzas.» Zig-

monte 2, 175. Es gāju uz labu laimi. Kur gan te

varēja nomaldīties? Salas garums nepārsniedz
piecus kilometrus, platums — trīs, stundas

laikā tā lēniem soļiem bija pārstaigājama no

viena gala līdz otram. Skujiņš 5, 48. «O* Nezi-

nāms gals novec. — liels daudzums. O Viņa. .
izņēma palagu, kreklu, dvieļu, cimdu, zeķu
nezināmu galu. . Blaumanis la, 71. s)" Labais

(ari labs) gals sar. — labi. □ Upīšu Mārtiņš

manīja, ka labais gals te nebūs, piecēlās un

pieslēja Jāni. Upīts XI, 269. Diezin kālab ar tie

vecie tā nu gluži iecirtušies, cilvēki vien tak

tāpat visi ir, bet Ceplītis jau, kad ieskaitās, tad

laba gala vairs nav. Austriņš 1, 96. fy> Gaisa

galā sar. — ļoti tālu.

galfonija, -as, s. Liliju dzimtas augs, parasti

ar pelēki zaļām, lancetiskām lapām, baltu, no-

karenu ziedu ķekariem. Baltā g. Sēt galtonijas.
galva, -as, s. 1. Ķermeņa augšējā daļa (cil-

vēkam) vai priekšējā daļa (dzīvniekam), kurā

atrodas smadzenes. Cilvēka g. Suņa g. Čūskas

g. Bites g. Galvas kauli. Galvas muskuļi. G.

sāp. Kaila g. Apsegta g. Māt ar galvu. Pa-

griezt galvu. Atspiest galvu rokās. Atliekt

galvu atpakaļ. leraut galvu apkaklē. Noliekt

galvu. Atgāzt galvu. Krist ar galvu uz leju.
Sasist galvu. Galvas kauss — galvaskauss. Gal-

vas sāpes — galvassāpes. Galvas nauda —

galvasnauda. Ūdens galva — ūdensgalva.
Koka galva — veidne parūku izgatavošanai,
to Irizēšanai. Galvas rota — galvasrota. Gal-

vas sega — galvassega. Galvas pulveris sar. —

pulveris pret galvassāpēm. Galvas tablete

sar.
— tablete pret galvassāpēm. Atmest (arī

atsviest) galvu — strauji atliekt galvu atpakaļ.
Sasliet galvu — pacelt galvu. Pasliet galvu
sar. — pacelt (parasti mazliet) galvu uz augšu.

Pacirst (retāk pamest) galvu uz augšu (ari aug-

šup) sar. — strauji pacelt galvu uz augšu (arī

augšup). Palocīt (retāk locīt) galvu — ar galvas
kustību (iz)paust pozitīvu atbildi, pievienoša-
nos (kam), (ap)solīt (ko); ar galvas mājienu

(iz)paust paskubinājumu, uzmundrinājumu (kā-
dam ko darīt). Pasviest galvu ■—• strauji pa-

griezt galvu. Šaudīt galvu — grozīt galvu.
lecirst galvu (krūtīs) — strauji noliekt un pie-

spiest galvu pie krūtīm. Sacirst galvu —
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strauji pacelt galvu uz augšu (parasti par

zirgu). Saķert galvu — ar rokām strauji ap-

ņemt galvu. (Pa)kratīt (arī (pa)purināt) galvu—

ar galvas kustību (iz)paust neapmierinātību,

šaubas; noraidīt (ko); nepievienoties (kam).

Nogrozīt (retāk (pa)grozīt, (pa)šūpot) galvu —

ar galvas kustību (iz)paust šaubas, izbrīnu, pār-

metumu,- nepievienoties (kam). Galva (ap)-
reibst — saka, ja cilvēks apreibst. □ Gal-

vas lielums, forma, proporcija, ādas krāsa,

pārmaiņas mutes dobumā. . bieži dod norādī-

jumus par pareizo diagnozi. X Rudzītis 2, 68.

Visgarākā galva — 193—195 mm — ir latvie-

šiem Kurzemē un Zemgales centrālajā daļā.
.. arī pēc šīs pazīmes latvieši kopā ar Igauni-
jas rietumdaļas igauņiem pieder pie iedzīvotā-

jiem ar visgarākajām galvām Padomju Savie-

nībā. Latv etn 49. Viss [Līzes] stāvs, pat biezie

mati bizēs ap galvu likās spēka pilni. Sakse 2,

16. Nervu sistēma [abiniekiem] sastāv no gal-
vas un muguras smadzenēm un perifērajiem
nerviem. Sloka 1, 13. Lūk, viena kaija noliec

galvu, tad nosveras līdzīgi lidmašīnai, kas gra-
sās nolaisties. . Cīrulis 1, 12. sal. Padusē viņam
[milzim] bij zelta gabals, tik liels kā cilvēka

galva. Skalbe 1, 108. pārn. ..purva ciņi pabāza
savas sūnainās galvas no sniega. Birznieks-Upī-
tis 1, 38. pārn. Garās virknēs galvas izslējuši
dzelteni labības statiņi. Lit M 56, 38, l . . [nāve]
izskatās pavisam briesmīga: acis ievilkušās

galvas kausā līdz pusei, vaigi pavisam izzu-

duši, āda viscaur pieglaudušies kauliem . . LTP

308. .. ja vērojamas .. smadzeņu apvalku iekai-

suma pazīmes (galvas sāpes, vemšana, spranda
stīvums), nekavējoties jāaicina ārsts .. Ves 64,

8, 12. Nopērc tabakas paciņu, samaksā galvas
naudu, kaut kas pie apģērba arī jāpieliek..
Sakse 7, 158. .. Almaļ nebij nekāda ūdens

galva . . Upīts 4, 326. Usu izgatavošanai koka

klucim (var lietot ari parasto koka galvu, kas

domāta parūku izgatavošanai) uzlīmē no balta

papīra izgrieztu pamata kontūras formu. .
Strēle 1, 76. Sievietes mati — jauka galvas rota.

Talcis 7, 33. Cepuru fabrika «Fantāzija» šogad
jau izgatavojusi ap 400 tūkstošu dažādu gal-
vas segu. Rīgas B 58, 238, 4. Asām kustībām viņa
izvairījās arī no šīs laipnības un ašā solī,
strauji atmetot galvu, izgāja laukā. A Grigulis

13, 234. Bet sestdien .. nodunēja pirmais pēr-
kons. Pat Bramanis pakrēslī zem kļavas pa-

sleja galvu no zālītes un sāka ausīties. Upīts
127. Viņš sarunājās ar diviem puišiem un

kadu meiteni, enerģiski šad tad pacirzdams
galvu uz augšu. Bērce 5, 22. leva palocīja galvu
un jau tūlīt pasteidzās nožēlot. Bet apsolīts
bija, un galu galā viņa pati tika izteikusi

priekšlikumu. Zigmonte 2, 107. Vanagsvisu laiku

bij klausījies un uzmudinādams tikai galvu
palocījis. Upīts 4, 171. ..viņa [ķēve] pasvieda
galvu sāņus un dusmīgi nošņācās. Upīts 4, 265.

Krančelis smilkst, nemierīgi šaudīdams galvu,
šņaukā, osta tālumu. Brigadere 2, 307. Vija
strauji aizmeta applūkātās pīpenes kātu un,
galvu iecirtuši, pagrieza muguru. Dripe 2, 10i.

Es nesapratu ne vārda, iecirtu galvu krūtīs un

rokas burzīju svārku stūri. Lēmanis 13, 86. Zirgi

sacirta galvas un izstiepās . . Upīts 4, 261.

«Brauksim?» Aina vaicāja Vasarnīcu ielas

stūrī. leva pakratīja galvu. Viņas gāja kājām.
Zigmonte 2, 107. «Bet laisties pa straumi lejup
jāteniski uz viena paša baļķa. . , — vai tu

uzdrīkstētos?» Imants nerimās. «Es? Nē!» Ana-

tols papurināja galvu. Bundzeniece 1, 19. Zem-

nieki aiz stūriem kratīja galvas un braucīja
kuplās bārdas.

— «Izliekas, pagāns, ka nezi-

nātu. Droši vien noslēpies kaut kur — klētī

vai bēniņos .. .» Lācis 15, 65. Trešdienas vakarā

pie akas Osis bij palicis domīgs, pār grodiem
paskatījies, nogrozīja galvu. Upīts 4, 217. Cie-

mīte noraidoši pagrozīja galvu. «Nav laika.

Pie manis ir atnācis kāds jūrnieks.» Vilks 5, 90.

Viņam [tēvocim] vajadzēja būt uzmanīgākam. .
Bet viņš par visu tā uztraucās. Un galva vi-

ņam bieži reiba. Brodele 17, 86. <> Liela (ari

resna) galva — saka, ja cilvēks ir stūrgalvīgs,
nepaklausīgs. □ Jau no mazām dienām tai

bij . . liela galva, kurai nevarēja pretoties ne

tēvs, ne māte, ne māsas. Brigadere 2, 120. . . viņu
[Pabērzu] uztrauca pretestības gars, kas no-

skaidrojās nesenajā strīdā. .. Bet ko tu ar

tādiem iesāksi, lielas galvas. Sakse 1, 219.

%> Karsta galva — saka, ja cilvēks ir straujš,

neapdomīgs. □ «.. jums visiem galvas ir par
karstām. Tā varam ieskriet lielā postā. Uz

priekšu būsim uzmanīgi un apdomīgi.» Rozītis

2, 196. Vēsa galva — saka, ja cilvēks ir

prātīgs, apdomīgs. O Un pati tu arī nekur

neskriesi. Pasēdi, pārdomāsi. Izrunāsimies viens

ar otru, kad galvas būs vēsākas. Niedre 12, 61.

is* Bieza galva sar. — a. Saka par tādu

stāvokli, kad grūti raisās domas. □ Galva

bij bieza kā ar mīkstu velteni izklāta. Neviena

doma tur neraisījās. Upīts VII, 357. b. Saka, ja

cilvēks ir neattapīgs, neapķērīgs. O . . kur

cilvēkam var būt tik bieza galva. Viņš nekā

negrib saprast, it nekā. Brodele 4, 42. c. Saka,

ja cilvēks ir stūrgalvīgs, nepaklausīgs.
O «Viņš cita nekā . . nav rādījis kā savu

lielo sirdi, savu biezo galvu.» Blaumanis 6, 230.

Caura galva sar. — saka, ja cilvēks ir

aizmāršīgs, izklaidīgs. iO Tad devās projām.

Viņu apturēja večuka sauciens: «Kannu aiz-

mirsi, caurā galva!» Ezera 2, 29. Cieta galva
•;ar. — a. Saka, ja kādam ir grūti ko iemācīties,

iegaumēt. O Ingām arī galva nebij no cieta-

jām. Trešo bausli, ceturto lūgšanu, «Kristus

mana dzīvībiņa» — kā no grāmatas, arī lasīšanā

gāja labi. Upīts 4, 360. b. Saka, ja cilvēks ir stūr-

galvīgs. <0* Tukša galva — saka, ja nespēj do-

māt, atcerēties, koncentrēties. □ Galva šķita
pavisam tukša kā pēc slīkšanas vai grūtas sli-

mības. Saulītis 12, 280. <> Veca galva — aiz

vecuma pavājināta atmiņa, saprašanas spēja.

□ Viņa bažījās arī, vai «ar savu veco galvu»
vairs kaut ko sapratīšot. Sakse 7, 426. O Smaga

galva sar. — a. Saka, ja galvā ir jūtams sma-

gums, sāpes. □ Es apsēdos. Galva bija smaga

un mazliet reiba. Sēdēju ļoti ilgi . . . Lukjan-

skis l, 131. Galva [skolēnam] tik smaga, —
Vēl

jāiekaļ formulas . . . Vējāns 3, 9. b. Saka, ja ir

vājas spējas atcerēties vai saprast. <v* Dulla

galva sar. ■— saka, ja galvā jūtams smagums,
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sāpes. □ «Bet tagad jāiet zem dušas. Galva

dulla..» Grīva 9, 171. O Galva kā spainis

sar. — saka, ja galvā jūtams smagums, sapes
:

CJ Citādi nebūtu tik traki sareibis. Galva ka.

spainis, nekādi piecelties. Dripe 2, 99. O Visa

galvā — ļotistipri, skaļi (kliegt, raudat v. tml.).

CJ Anšelis kliedza visā galvā un ar asiņojošu

degunu skrēja meklēt savu māti. Brigadere

XVIII, 204. Ari māte, kas līdz šim savas asaras

klusi bij slaucījusi
0

, tagad iesāka visā galvā
raudāt. Blaumanis 6, 97. K> Pa galvu, pa kaklu,

arī pa kaklu, pa galvu — ļoti ātri, liela steiga,-

mī juceklīgi. CJ Launags pa galvu, pa kaklu

metās palīgā, par abiem ar pūlēm kaut ka sa-

valdīja līdz nāvei nobaidīto zirgu . . Grants 5,

108. Caunes kungs aizskrēja pa galvu, pa kaklu

uz kādām viesībām. Viņš jau tagad nevaļīgs . .
Rozītis 111, 70. Man viss iet pa kaklu, pa gal-

vu.. . Pēdējās dienās esmu galīgi nomocījies.
Meistaram nav viegla dzīve. Bērce 3, 87. s> Gal-

va duras debesīs sar. — saka par ļoti gara

auguma cilvēku. CJ Lieliem, enerģiskiem so-

ļiem, kā tas piederas krietna auguma vīram,

kam galva duras debesīs, viņš staigāja pa

saimniecību.. Cīņa 55, 97, 2. <> Darbs pāri gal-
vai — saka, ja ir ļoti daudz darba. □ . . darba

Drafenai pāri galvai, brīva laika pavisam maz.

PL Siev 59, 1, 5. ..viņiem visiem darbs pāri

galvām, bet vēl jāuzklausa kādas Mirdzas žē-

labas. Sakse 7, 189. <> Augt pāri galvai —

a. Būt pārāk daudz (par darbu, rūpēm v. tml.).

b. Pārspēt. CJ Izrādījās tomēr, ka meitene ne-

daudzos gados sasniegusi to, kam viņš [tēvs]
veltījis visu mūžu, un sāk jau augt pāri gal-
vai . . . PL Siev 54, 12, 18. O (Par) galvas tiesu —

a. Galvas garumu (garāks, īsāks nekā citi).

CJ Hedviga ir galvas tiesu lielāka par Mariju,
kas stāv viņai pretī un cenšas ieskatīties sejā.
Indrāne 2, 176. Pirms četriem gadiem astotajā
klasē tie [puiši] bija mazi, viņai līdz plecam.

Tagad pārauguši viņu par galvas tiesu . . Brl-

daka 2, 158. b. Daudz (labāks, gudrāks v. tml.

nekā citi), Galvu nepacēlis — ļoti centīgi,

uzmanīgi, koncentrēti (ko darīt). .CJ Tēvs,

galvu nepacēlis, lasa grāmatu. Zigmonte 2, 131.

V Paceltu (retāk ar paceltu) galvu — stalti,

cēli, arī lepni. O Tev mieru, draugs, vēlu un

noskūpstu vaigā, Lai paceltu galvu un laimīgs
tu staigā. Sudrabkalns 3, 346. Nāca [Brīviņš] ar

paceltu galvu, starodams, acis no saviem zir-

giem nevarēdams nogriezt. Upīts XI, 243. "0* No

galvas līdz kājām (retāk papēžiem) — vis-

■caur (ķermenī); pilnīgi, pavisam (psihē).
O . . gājējs notrīsēja no galvas līdz kājām.
Sudrabkalns 5, 89. Dienlapiste no galvas līdz

papēžiem, teicās Aspaziju personīgi pazīs-
tam . .Upīts XII, 726. Tāds viņš [dzejnieks] ir —

cīnītājs no galvas līdz kājām — no sabiedriski

politiskās dzejas. . līdz intīmākajām vār-

smām. . Lit M 60, 51, 2. *> (Ar) slapju galvu
(arī pieri, muguru) — a. Nosvīdis. CJ . . Osi

uz brīdi ielaida iekšā [pie nedēļnieces], un no

turienes viņš iznāca slapju galvu, apjucis kā

kāds puika. Upīts 4, 260. b. Ļoti intensīvi, ar

lielu piepūli. <> Galva kūp — a. Saka, ja ko

dara ar ļoti lielu garīgu piepūli. ļfZI Atvērtās

mācību grāmatas un ar diferenciālrēķiniem iz-

raibinātās lapas uz galda skaidrāk par skaidru

stāstīja, ka te galva kūp gan. Pad J 62, 141, 2.

b. Saka, ja (ko darot) kļūst karsti. CJ Ledus . .

bija uzsalis biezs, tāpēc vēl tagad, pavasarī,
nācās [ledus cirtējam] krietni pasvīst. Drīz

vien galva jau sāka kūpēt un ausainā cepure

bija jāatstumj pakausī. Saulītis 5, 81. \> No-

kārt (arī nolaist, retāk nodurt) galvu — a. No-

liekt galvu. i.O Galvu nokāris, pie sienas baļ-

ķiem ar plecu atspiedies, stāvēja Ģirts. Dripe

2, 151. «Es tavā mājā vairs nedrīkstu rādīties,»

galvu nodūrusi, saku. «Nekad.» Brodele 17, 166.

Galvu nodūris līdz zemei un gaisu ostīdams,

viņš [staltbriedis] bez apstājas skraida savam

ganāmpulkam apkārt. A Kalniņš 1, 101. b. Kļūt

grūtsirdīgam, padoties izmisumam; noskumt,

bēdāties. CJ Šis lidotājs zaudēja abas kājas,
bet viņš tomēr nenokāra galvu. Panāca savu,

kļuva atkal lidotājs. Jauno v 56, 19. . . nokārt

galvu nav Helēnas dabā. Gan jau viņa atra-

dīs arī sev interesantu darbu. Vilks 1, 70.

O (No)liekt galvu (kā priekšā) — a. Noliecot

galvu, parādīt cieņu, godu. Mēs klusā cieņā

galvas noliecam un liekam vaiņagu uz jūsu

kapa . . Balodis 7, 95. b. Zemoties, izrādīt paze-

mību. □. . [latviešu tauta] vācu jūgā neno-

lieca galvu. Un sagaidīja austam padomjzvaig-
zni. Sudrabkalns 1, 177. <> Galvu augšā! — uz-

aicinājums nezaudēt drosmi, ticību, nepadoties
vājumam. CJ Vai zini, tu nenokar degunu!
Lai viņš sprediķo, kas tev par daļu! Edis vai

neēdis, galvu augšā! Saulītis 12, 60. 0_ Celt

galvu (augstāk) —

_a. Kļūt pašapzinīgākam,

drosmīgākam, b. Atsākt darboties, sakt aktivi-

zēties (piemēram, par politiskiem spēkiem, or-

ganizācijām), ļd Kaut kas briest, gatavojas,

kaut kas tumšs un draudīgs aizvien drošāk ceļ

galvu. Brodele 13, 190. <> Atkratīt galvu — at-

bildēt ar noraidošu galvas kustību. '.□ «Šķūņa

jumtu tu pabeigsi līdz sestdienai, apmēram

tā.» — «Grūti būs, saimniek,» Sniedze atkra-

tīja galvu. Birze 3, 18. <> (Pa)zaudēt galvu —

a. (Aiz)iet bojā, krist kaujā. b. Apjukt.
CJ Tēvs pavisam galvu pazaudējis no raizēm.

PL Siev 58, 4, 10. ..pēc pirmā pretinieka šā-

viena [Spensers] zaudēja galvu un padevās pa-

nikai . . Lācis 10, 272. c. Tikt savaldzinātam,

iemīlēties. [□. . .vakarā skaistule nonama otr-

pus ielas man uzsmaidīja, es pazaudēju galvu.
Niedre 6, 273. <> Nolikt galvu poēt. —

zaudēt

dzīvību (parasti, aizstāvot ko). [CJ. Viņš nolicis

galvu par padomju zemi, Pār viņa kapu brāž

rudens vēji. Saulītis 3, 27. <> Galva griežas (ap-
kārt, arī riņķī) — a. Saka, ja cilvēkam reibst.

CJ Man griežas galva, dur vēderā. Sāp tik

briesmīgi, ka reizēm elpas pietrūkst. Rihters 1,

45. b. Saka, ja rodas īslaicīgi traucējumi domā-

šanā, uztverē (piemēram, aiz pārslodzes, pār-

dzīvojuma). CJ Veikalā ilgi nevarēju izvēlē-

ties kurpes, jo tur bija tik daudz fasonu, ka

galva sāka griezties. Zālīte 5, 64. Man pašam
tik daudz rūpju, ka galva griežas apkārt! Ro-

zītis 111, 171. Vismaz šoreiz nebūs jādzird līdz

pretīgumam apnikušās sūdzības un žēlošanās,

kurās klausoties galva sāka griezties riņķī.
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Lubējs 1,44. K> Galvā griežas— saka par cilvē-

ku, kam radušies īslaicīgi traucējumidomāšana,

uztverē (piemēram, aiz pārslodzes, pārdzīvo-

juma). <> Galva sajukusi — saka, ja traucēta

sakarīga domāšana. □ Nu man [Ažai] galva
atkal sajukusi

0. Blaumanis 6, 308. <> Galva (arī

galvā, pa galvu) dūc (arī dun) — saka, ja šķie-

tami dzird dobjas skaņas (dažu slimību, nogu-

ruma vai spēcīga pārdzīvojuma ietekmē); saka,

ja ir uztveres traucējumi, ari galvassāpes.
O . . galvā dūca, kauliņi sāpēja. . [Pēc brau-

ciena pārpildītā autobusā.] Skujiņš 6, 119. Ne-

ilgi aizturētas elpas sāka dunēt galvā un it kā

krūtis draudēja pārplīst. Talcis 7, 43. O Galva

plīst pušu, arī galva (vai) pušu plīst — saka, ja

rodas nepatīkamas sajūtas, izjūtas,- saka, ja ir

stipras galvassāpes. □ «Galva plīst pušu no tā

trokšņa. Man jau nav dzelzs nervi. .» Muiž-

nieks 1, 184. Smadzenēm uzgūlies nogurums,

galva vai pušu plīst. . Kar 63, 2, 133. . . likās,

ka galva no rūgtām paģirām gatava plīst pušu,

it kā kāds būtu iekrāvis ar akmeni pa pakausi.
Kadiķis-Groznijs 1, 217. 0» Plēst galvu pušu —

izraisīt nepatīkamas sajūtas (parasti par stipru

troksni, arī galvassāpēm). O Tramvaju zvanu

šķinda un automašīnu nepārtrauktā taurēšana

grieza nervus, plēsa galvu pušu. Lubējs 1, 155.

Asinis sakāpj (arī saskrien) galvā — saka,

ja ļoti stipri uztraucas vai zaudē pašsavaldīša-

nos. \ļZ2. Asinis Lienei kūsādamas sakāpa
galvā. . Blaumanis 2, 78. <> lekāpt galvā —

nonākt apziņā un saglabāties atmiņā. O «Sko-

las maize» [lasāmgrāmata] katru nakti gulēja

pagalvī un it kā pati bija galvā iekāpusi. Dzene

1, 7. <> leiet galvā reti —-
nonākt apziņā un

saglabāties atmiņā. □ Visas dziesmas, kuras

Kristapelis sauca, iegāja arī Anneles galvā.
Brigadere 2, 35. K> leiet (arī (ie)kāpt) galvā
sar. — (ap)reibināt (par alkoholiskiem dzērie-

niem). !□ . . kad galvā bija iekāpis kaut kas

stiprāks un rokas atraisījās žestiem, — viņš

varēja gluži labi [sarunāties] četrās piecās mē-

lēs. Grīva 6, 33. Vīns, ko esmu iedzērusi, jau

paguvis viegli iekāpt man galvā. Kļūst jaut-
rāk un drošāk. Brodele 17, 180. K> lesist(ies)

galvā sar. — pēkšņi apreibināt (par alkoholis-

kiem dzērieniem); izraisīties (par reibumu).

O Roberts dzēra — jau ceturto reizi. . . Galvā

drusku iesita. Visi locekļi kļuva . . vieglāki un

lunkanāki. Uznāca vaļīga un tīksmīga sajūta.
Upīts vil, 135. Alus (no alus) iesities galvā.
ME pap I, 540. "O lesildīt galvu sar. — aprei-
bināt (par alkoholiskiem dzērieniem); arī ap-

reibināties. □ Alus iesildīja galvu, atraisīdams

mēli un mudinādams uz līgošanu. Austriņš 1, 210.

<v> (Sa)kāpt galvā sar. —■ a. (Ap)reibināt, izrai-

sīt reibumu (par alkoholiskiem dzērieniem).
O Dzēriens gan sakāpa galvā, bet nebija rei-

buma, un Žuburs skaidri apzinājās katru savu

vārdu un kustību. Lācis VI, 355. Izdzertais vīns

lēni kāpa Inai galvā. Vieglais skurbums aiz-

dzina pēdējo satraukumu, padarīja drošu un

mierīgu. Skujiņš 6, 5. b. Būt par cēloni tam, ka

zaudē paškritikas spējas (par panākumiem, sla-

vu v. tml). □. . viņš ieguva gudra cilvēka

slavu, pie tā griezās ar jautājumiem, prasīja

padomus. Viss tas Tārmanim, kā mēdz sacīt,

pamazām «sakāpa galvā», un drīz vien viņam

pazuda kautrība un apdomība. Purs 1,58. \> Ju-

ceklis (arī misēklis, putra) galvā sar. — saka,

ja cilvēks nespēj sakarīgi domāt, pareizi
spriest. Galva strādā

— saka, ja cil-

vēks spēj sakarīgi domāt, pareizi spriest.

Ņemt lielu galvu — kļūt stūrgalvī-
gam, ietiepīgam, arī augstprātīgam, vīzde-

gunīgam. □ Nu neņem tik lielas galvas.
ME I, 596. <> leņemt(ies) galvā (arī prātā) —

noskaņot sevi (uz ko); iedomāties. O Bet Vī-

tols arī nekāšu skaidrību nemeklēja. Viņš nu

reiz bija ieņēmis galvā, ka vainīgais var būt

tikai Svilis. Kalndruva 2, 85. «Negribu, lai viņa

jau pirmajā dienā ieņem galvā, ka ir princese

un ka mums viņa jāaptek.» Ezera 1, 9. «O* Pa-

turēt galvā (biežāk prātā) — atcerēties. <> Iz-

iet (arī izkrist) no galvas (arī no prāta) — aiz-

mirsties, pārstāt būt apziņā. □ «Pag, kad tas

bija? Kad vajag zināt, iziet no galvas.» Skujiņš

l, 86. Tiesai tuvojoties, Ģirts un tā briesmīgā
pēcpusdiena nemaz vairs negribēja iziet no

galvas. Dripe 2, 159. s> Izkūpēt no galvas (arī
no prāta) sar. — aizmirsties, pārstāt būt (at-

miņā). -0 lešauties (arī iekrist, ieskriet)
galvā (arī prātā) — pēkšņi tikt iedomātam, at-

minētam. □ Laimīgā kārtā man iešāvās galvā
ģeniāla doma — ka būs labāk, ja arī pirmos
desmit kilometrus laiva nesīs mani, nevis es

laivu. Lagzdiņš 3, 22. <> (le)nākt galvā (arī
prātā) —

tikt iedomātam, atminētam. □ Var-

būt šādas domas Indrai neienāktu galvā, ja
kaut kur dziļi zemapziņā nesarosījušās bažas,

ka tieši zem viņu jumta slēpjas draudi. Kaln-

druva 2, 8. <> Galva pilna — saka, ja ir daudz

ieceru, nodomu, plānu. [□. Brīviņu kungs tā-

dus neklausījās, viņam galva pilna paša plā-
niem. Upīts 4, 667. . . saimnieks bija mazrunīgs

ne aiz nelaipnības . . Galva bija darbu pilna,
bet vai nu par darbiem ar ciemiņiem runāsi.

Sakse 2, 34. <> Galva uz pleciem — saka, ja
cilvēks ir spējīgs pareizi domāt, spriest.

O Kādreiz es necienīju sportu. Uzskatīju to

par ģeķību, jo domāju, ka inženierim vispirms

jābūt galvai uz pleciem. Preilis 1, 22. <> Lauzīt

(retāk grozīt) galvu — sasprindzināti, neatlai-

dīgi domāt; gudrot. O Un tā katru dienu —

arvien nāk kas jauns, par ko jālauza galva,

jāpadomā. Bērn 57, 3, 23. Pēc katra [laimes] lē-

juma spožā
0

alvas pika° apstaigāja visus ap-

kārtsēdošos ļaudis, jo laimes veidojums ne

katru reizi bija viegli izprotams. Dažreiz bija
labi vien ko galvu grozīt, līdz atradām lietas

īsto nozīmi. Jaunsudrabiņš 3, 430. \> Palauzīt

(retāk pagrozīt) galvu — padomāt, pagudrot.

□ . . vajag tikai mazliet palauzīt galvu un pa-

domāt —■ izeja atradīsies . . . Brodele 7, 13. «Mēs

viņiem liksim drusku galvas pagrozīt, tiem

spalvaskātu jājējiem [birokrātiem]!» Bauska

sašutis iesaucās. Sakse 7, 197. s> Izgrozīt gal-
vu — censties izdomāt, censties atrisināt.

*v> Izlauzīt galvu — ilgāku laiku daudz domāt,

gudrot. □ Ļaudis toreiz diezgan nevarēja iz-

lauzīt savas galvas, kādēļ Ošs [iegātnis] sev tik

smagu parādu nastu kraujot uz pleciem. Blau-
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manis la, 35. O Sagrozīt galvu — a. Pa-

nākt, ka sāk domāt, spriest citādi. □ Pir-

mā ierunājās vecā Upeniece. . . «Šis ir sagro-

zījis puikam galvu, citādi nevar būt. No ku-

rienes Arturam tās gudrības? No kurienes, es

gribētu zināt!» PL Siev 62, 9, 7. b. Savaldzināt.

O «Pietiks tēlots! Domā es neredzu — pašai

patīk, ka sagrozījusi galvu Harim.» Brodele 17,

30. c. Būt par cēloni tam, ka zaudē paškritikas

spējas (par panākumiem, slavu v. tml). Viņa

gleznas ieguvušas popularitāti, panākumi sa-

grozījuši galvu, viņš kļuvis iedomīgs . . Kar 59,

8, 133. K> (Sa)jaukt galvu — panākt, ka sāk do-

māt, spriest citādi. & Apgrozīt galvā (arī sma-

dzenēs) pareti — domās pārlikt, apsvērt, šaubī-

ties (par ko). \>" Dzīvot ar savu galvu pareti —

rīkoties, darīt ko, neprasot citiem atjauju, pa-

domu,arī nerēķinoties ar citiem. "0* Vējš galvā
sar. — saka, ja cilvēks ir nenopietns, vieglprā-

tīgs. \> lesēsties galvā sar. — a. Nonākt apziņā

un saglabāties atmiņā, b. Būt vienmēr apziņā

(par domu, plāniem, idejām). \> (Sa)likt galvas

(arī prātus) kopā sar. — censties izdomāt, atri-

sināt kopīgi. □ «Ja mēs abi saliktu galvas
kopā — izdarīt to var.» Līvs 2, 167. \> Piepūst

(arī piestāstīt) pilnu galvu (biežāk pilnas ausis)

sar. — sastāstīt ļoti daudz (parasti ko maz tica-

mu). □ «. .nevajadzēja nākt līdzi Viļumam
[bandītam]? Toreiz bija piestāstīta pilna galva,
neko nevarēja saprast.» Sakse 7, 179. "0" Pie-

kliegt pilnu galvu sar. — ļoti daudz un skaļi

runājot, censties (ko) iestāstīt. O Sievas aizies

uz kantori un piekliegs priekšsēdētājam pilnu

galvu. Kalndruva 2, 114. <C> Piebāzt (arī piedzīt)
pilnu galvu sar. — samācīties, arī saklausīties

daudz (parasti kā nevajadzīga); iemācīt daudz

{parasti kā nevajadzīga). <> Izmest no galvas,
retāk mest no galvas laukā (arī ārā) sar. —

aizmirst, nedomāt vairs (par ko); atteikties (no
kāda nodoma, domas, uzskata). !.□ «Labāk iz-

met šīs domas no galvas.» Bērn 49, 1, 14.

. . [māte] bija to lūgusi .. ,
lai izmet no galvas

šo veltīgo un ārprātīgo domu. Kurcijs 4, 62.

Ceplis Caunem. . vēl teica, ka tagad būšot

jāstrādājot no rīta līdz vakaram. .. Vispār,
sieviešus lai metot no galvas laukā. Rozītis 111,

65. O Bāzt (arī iebāzt, sabāzt) galvā sar.
—

(ie)mācīties (parasti ko nevajadzīgu); (ie)mācīt
(parasti ko nevajadzīgu). O «Vajadzētu kā-

dam pastāstīt mūsu jauniešiem par karu, par
Sarkanās Armijas kaujām,» ieminējās Mirdza.

«Mēs taču visi nodzīvojām zem vāciešiem, kas

kuram galvā sabāzts.» Sakse 7, 276. Izdzīt

no galvas sar. — panākt, ka nedomā (par ko).
& Izrunāt no galvas (arī no prāta) sar. —

runājot panākt, ka kāds sāk domāt citādi.

«v* Neiet (arī nelien) galvā sar. — saka par ko

grūti aptveramu, iemācāmu, iegaumējamu.
(le)dzīt (arī sadzīt) galvā sar. — pamatīgi

(ie)mācīties,- pamatīgi, bieži ar bardzību, (ie)-
mācīt. □ Tu mācies, tu dzen galvā gandrīz
katru grāmatas vārdu un tu viņam [skolotā-
jam] atbildi gludi jo gludi.. Zigmonte 1, 116.

«. . iedzinām galvā visu, kas celtniekam jāzina
par lielporu betona blokiem.» J Plotnieks 2, 34.

.. Auseklis ļāva vaļu dusmām: «Man mati ce-

ļas stāvus, kad iedomājos, ka skolotājam jābūt
tik nelietīgam un visi šie pātari jāsadzen
bērnu galvās.» J Kalniņš 3, 191. <> (le)kalt

galvā — labi iegaumēt (parasti, daudz-

reiz atkārtojot); arī (ie)mācīt. CJ Draudzes

skolotājs pie kapa atkārtoja jau sen galvā
iekaltu bēru runu unpar savām pūlēm dabūja
rubli. . Blaumanis 6, 17. . . vienkāršo patiesību
tad nu vajadzēja neatlaidīgi kalt galvās vi-

siem tiem, kas sajutās apmierināti un laimīgi,
no lauku elles iekļuvuši fabrikas paradīzē. .
Upīts XII, 353. Lai nu ko, bet pātarus viņš [sko-

lotājs Krogzemis] bērniem galvā nekals. J Kal-

niņš 3, 190. <> lekalties galvā sar. —
tikt labi

iegaumētam. CJ «Nāciet abi vakariņās!» šis

teikums Kaupuram iekalās galvā un visu va-

karu nedeva viņam miera. Zeiboltu J IV, 117.

(le)liet galvā, arī (ie)liet mutē, arī (ie)liet

(kā) ar karoti sar. — ļoti rūpīgi (ie)skaid-
rot, (ie)mācīt. & Izvēdināt galvu (arī sma-

dzenes) sar. — panākt, ka zūd psihisks sa-

sprindzinājums (parasti, uzturoties svaigā

gaisā). □ Brauciens svaigajā gaisā bija izvē-

dinājis galvu un aizdzinis daļu no drūmajām

noskaņām. Kar 58, 10, 36. . . dienu mēs abi esam

darbā, nu, bet vakaros gribas kaut kur aiziet,

izvēdināt galvu. . Bendrupe 1, 249. «0" Galva (arī

smadzenes) izvēdinās sar. — saka, ja tiek

novērsts psihisks sasprindzinājums. CJ Nebūtu

slikti kaut kur pastaigāt pa svaigu gaisu, lai

izvēdinās galva. Vilks 5, 112. \> Noskaidrot

galvu •— panākt, būt par cēloni, ka rodas la-

bākas spējas uztvert, domāt. CJ «Nu, kāds ir

[konjaks]?» —■ «L-labs, tikai stiprs . ..» es saku

rīstīdamās, cīnīdamās ar klepu. «Tas nekas.

Toties veselīgs. Noskaidros galvu.» Brodele 17,

62. <> Galva noskaidrojas — saka, ja rodas

labākas spējas uztvert, domāt (pēc pārdzīvo-
juma, reibuma). <CJ Kā dažkārt cilvēkam, kad

uztraukums un sāpes sasniegušas visaugstāko

pakāpi, viņam galva spēji noskaidrojas. Pār-

ņem savāds izmisuma un bezgalīga ienaida

pilns miers. Upīts 18, 137. O Laist (retāk mest)
pār galvu (retāk pāri galvai) — neievērot (pa-
rasti ko nepatīkamu); neuztraukties (par ko).

CJ Milija no dabas nebij pārāk jūtelīga un

pūlējās visas tenkas laist pār galvu. Tomēr

dažreiz dabūja arī noraudāties. Upīts 111, 305.

«Caunes kungs, metīsim visu to pār galvu un

strādāsim tālāk [tālāk],» runāja Ceplis . . Rozī-

tis 111, 109. <> let pār galvu pareti — a. Saka

par to, ko viegli pārdzīvo, neievēro. i.O Elī-

zas noraidījums viņu nesatrieca, viss viņam

viegli gāja pār galvu. Lācis 1, 350. b. Saka, ja

jāpārdzīvo bēdas, nepatikšanas. <> Likt galvu

ķīlā — galvot (par ko). CJ Viņa., pateica:
«..Alfons Strautiņa purvu dabūs, tur es lieku

galvuķīlā.» Fimbers l, 284. Es lieku savu galvu

ķīlā, ka neviens ar šo darbu netiks tik labi

galā kā jūs! Brodele 7, 47. <> Atbildēt ar savu

galvu —
būt pilnīgi atbildīgam; būt tādos ap-

stākļos, ka draud nāves sods, ja uzdevums ne-

tiktu izpildīts. [CJ «Tagad tu, ar savu galvu
atbildēdams, pasaki, vai neviens . . vairāk nav

paslēpies?» Sakse 7, 378 .2ans dc Liņī: Uzrau-

giet viņu [Zannu d'Arku] labi! Ar savām gal-
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vām atbildēsiet. Upīts XIV, 393. <> Samaksāt ar

(savu) galvu — iet bojā (savas rīcības dēļ).
□ Par tādu lietu [jūrnieku glābšanu] viens

vecs cilvēks varēja arī samaksāt ar savu galvu.

Lācis 15, 317. <> (Ir) kur (savu) galvu (no)likt —

saka, ja cilvēkam ir savs patvērums, pa-

jumte, apmešanās vieta. [CZJ Kā tev klājas ta-

gad jaunās mājās, Vai tev ir kur savu galvu
likt? Lasmanis 2, 70. «Ja tev nav kur galvu no-

likt — dodies pie viņa, tu vienmēr atradīsi at-

balstu.» Talcis 7, 37. Jumts virs (arī uz) gal-

vas, arī jumts pār galvu — mājas, pajumte,
patvērums. □ Tāpat kā iepriekšējā vakarā,

arī šoreiz jumtu virs galvas sameklēju nece-

rēti ātri. Lagzdiņš 3, 140. Daudziem [kara laikā]

pat jumta nav uz galvas. Sakse 7, 235. \> Pār

galvu (retāk virs galvas) savelkas negaiss (re-
tāk mākoņi) — saka, ja izveidojas nelabvēlīgi

apstākļi, rodas draudīga situācija. Par spīti

draudīgiem mākoņiem, kas savilkās pār Toma

galvu, šī vasara viņam atplauka kā milzīga

saulespuķe. A Grigulis 10, 76. O Gāzt (kādam)
uz galvas sar. — sacīt (kādam) daudz nepatī-

kama; bārt, lamāt (kādu). □ Jo vairāk krust-

māte runāja, jo dziļāk sevī ierāvās Agnese.
Likās, ka viņa plok unplok arvien mazāka un

drīz pazudīs šajā netīrumu blāķī, ko Marta

gāž viņai uz galvas. Sakse 6, 73. & Nākt (arī
gāzties) pār (kāda) galvu sar. — saka, ja pēk-

šņi rodas daudz kā nevēlama (bēdas, rūpes
v. tml). □ Runas kā netīri ūdeņi gāzīsies pār
viņas galvu, bet viņai nebūs iespējas ne apval-
dīt tās, ne nomazgāties pagasta priekšā. Sakse 7,

123. <> Galvu neglaudīt sar.
— neslavēt, izteikt

pārmetumus. O Pa jaunu, neizpētītu taku lau-

žoties, var iebrist purvā, un tad neviens galvu
neglaudīs. . Lit M 62, 45, 2. <> Kāpt uz galvas
(retāk uz kakla) sar. •—■ a. Censties uzkundzē-

ties, apspiest, b. Neklausīt. \> Dancot pa

galvu (retāk uz galvas), retāk lēkāt pa galvu
sar. — uzkundzēties kādam. □ «Ak, es nelai-

mīgā sieva,» viņa žēli turpināja, «nu ir manas

meitas man uz galvas sāk dancot...» viņa

šņukstēja. Blaumanis 6, 116. Strādnieki neļaus
vairs kungiem un policijai pa galvu dancot!

Upīts XII, 1127. Eduards Salenieks nav no tiem,
kas ļauj sev pa galvu lēkāt. Jaun Gr 69, 1, 8.

N> Pašam (sava) galva (uz pleciem) — saka, ja
cilvēks ir patstāvīgs. [□ Rūdis pateiks Alste-

ram, ka viņš ir pielīdējs un meņševiks. Lai

tad audzinātājs priecājas par to, ka skolnie-

kiem ir pašiem savas galvas uz pleciem, in-

drāne 2, 416. «Nu ko viņa mūžīgi ar to Maigu!»
Mirdza iesvila dusmās. «It kā pašai savas gal-
vas vairs nebūtu!» Sakse 7, 139. O Uz savu

galvu — neprasot atļauju, padomu, arī nerē-

ķinoties ar citiem (ko darīt, rīkoties). □«.. es

pats visu darīju uz savu galvu, neviens man

nelika.» Rozītis_2, 229. Būtu tad vismaz apru-

nājušies, ieminējušies . . , bet visu tik dara uz

savu galvu, lai pat miesīgs vīrs nezina. Bro-

dele 5, 46. *y- Uz manu (arī tavu, savu) galvu
sar. — uz manu (arī tavu, savu) atbildību, pēc
saviem ieskatiem. <> Ar galvu sienā (arī caur

sienu, arī mūrī)_ skriet
— mēģināt izdarīt, pa-

nākt ko neiespējamu. Redzu, tu tomēr esi

saprātīgs puisis. Ar galvu mūrī nav ko skriet.

Kar 57, 9, 34. «Ar galvu jau nevar caur sienu

skriet, Ir taču jāpaciešas ar mazliet.» Rainis I,

33. s> Krāt ogles uz galvas —
rīkoties tā, ka

rodas nepatikšanas, nelabvēlīga situācija.
<> Kā sniegs uz galvas sar. — saka,

ja negaidīti, pēkšņi kas sākas, kāds ierodas.

□ Jaunais mācību gads nenokrita no debesīm

kā sniegs uz galvas. Tas nāca pamazām: jūni-
jam sekoja jūlijs, jūlijam augusts; pienāca arī

1. septembris. Pad J 63, 191, 2. . . gvardi. . pār-
brāza pāri vācu mīnu laukiem un uzkrita uz

galvas hitleriešiem. Lācis VII, 591. Bāzt (arī

grūst) galvu cilpā (retāk murdā) — (apzināti)
iesaistīties riskantā pasākumā. O Kapelmeis-
tars jau virzījās atpakaļ. «Dariet, kā zināt. Ti-

kai nesakiet, ka es jūs esmu mācījis. Es ne-

gribu galvu cilpā bāzt, man jauna sieva palika

mājās. . .» Upīts 18, 245. ■C> Pārdot (kāda) galvu
sar. — patvarīgi nodot (kādu) cita rīcībā.

ledzīt (arī ietriekt) lodi galvā (arī pierē) —

nošaut, nošauties, "v" Uz galvas stāvēt sar. —

ļoti censties paveikt, sasniegt. □ Nē, Ma-

riannu parādīt Arnim gan neizdosies — viņš

var kaut vai uz galvas stāvēt! Brodele 17, 132.

Dabūt pa galvu (arī pa kaklu) sar. — a. Da-

būt sitienu vai sitienus, tikt piekautam, b. Da-

būt stingru rājienu, bargu kritiku. <> Kā ar

mietu (arī ar bomi, āmuru) pa galvu (arī pa

pieri) sar. — saka par iespaidu, kādu izraisa

kas pēkšņs, parasti nepatīkams. □ Keri vārdi

viņu pārsteidza, kā kad būtu dabūjis ar mietu

pa galvu. Zv 51, 3, 20. <> Liec (arī sit) kaut vai

ar mietu pa galvu, retāk tēs kaut vai mietu uz

galvas sar. — saka, ja kādu nav iespējams

pierunāt, ietekmēt, pārliecināt; saka, ja cilvēks

ir stūrgalvīgs. O Ja viņš apzināsies, ka nav

darījis nekā ļauna, vismaz nav domājis, ka

iznāks nelāgi, tad, kaut vai tēs mietu uz gal-

vas, viņš neatvainosies, un viss. Ezera 2, 190.

<> (No)ēst matus no galvas sar. —

a. Daudz apēdot, padarīt nabagu, izpu-

tināt. □ «Nu tie rīmas tagad mums ma-

tus no galvas noēdīs,» šausminājās viens

otrs . . , raudzīdamies, cik nesātīgi topošie be-

koni mielojas. . Cīņa 60, 4, 1. b. Sagādāt rūpes,

raizes. <> Galva nesāp sar. — saka, ja nedoma,

neuztraucas (par ko). □ . . par tādiem vien-

kāršiem tēvaiņiem kā mēs nevienam galva ne-

sāpēs. Lācis 15, 411. O Auna galva sar.; niev.—

saka par neapķērīgu, neattapīgu cilvēku.

O Aitas galva sar.; niev. — aitasgalva.
□ «Aitas galva! Strādā ar galvu, ne ar rokam

vien! Paskat, ko tu esi izdarījis!» Sēlis 4a, 30.

\> Noraut galvu sar. — bargļ sodīļ, norāt.

□ «Biedri kapteini, «vecais» lādas ta, ka zi-

beņo vien. Lai es jūs uz vietas atgādājot pie

viņa. Ja ne, noraušot man galvu no pleciem.»
Imermanis 2, 59. <> Apgriezt galvu (arī kaklu)

vienk. — iznīcināt, noslepkavot. □ Jēcis: Tadi

cilvēki, kas solās citiem galvas apgriezt. . .
tie jau ceļu negriezīs nevienam. Brodele 4, 49.

Dot (arī sist) vai acs, vai galva vienk. —

sist, kur pagadās. «O* Ņemt savu galvu novec.•—

rīkoties, darit, nerēķinoties ar citiem. □ «Nu,

kad jau viņa tāda, kas pati ņem savu galvu
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un dara, ko grib, tad jau man [mātei] vairs še

nav vietas ..» Brigadere XVII, 118. <y> Turēt savu

galvu novec. — būt patstāvīgam, neatkarīgam;

apgādāt sevi. □ «Var būt, ka Jēcis iemācīsies

amatā, varēs pats savu galvu turēt...» Apsīšu
J 3, 26. Galvu galvām novec. — a. Ļoti skaļi

(piemēram, kliegt, smieties). [O Viņš kliedz

galvu galvām. ME I, 596. Visiem bij jāsmejas

galvu galvām. ME I, 596. b. Garā rindā cits aiz

cita. Pa lielceļu baznīcēni gāja galvu gal-
vām. ME I, 596. // lok.: galvā, apst. nozīmē. Ap

šo ķermeņa daļu, uz šīs ķermeņa daļas vai pāri

šai ķermeņa daļai (ko uzlikt, uzvilkt). Likt

vainagu galvā. Maukt cepuri galvā. □ Melns,

nodriskāts lakatiņš galvā. Veca, salāpīta vī-

riešu žakete mugurā. Rihters 1, 425. «Maza,

maza sieviņa, simts miču galvā. Kas tas ir?»

Baumanis uzdod. Birznieks-Upītis Ila, 107. . . ozol-

lapu vainagu galvā līgotājus sagaida Jāņa-
tēvs . . Zv 53, 13, 2. Vīri apstādināja zirgus un

uzmauca tiem galvās tarbiņas. Brigadere 2, 20.

lemaukti bērim pirmoreiz galvā, laikam viņš

pats sajuta, ko tas nozīmē . . Upīts 4, 683. \>- Sa-

kas galvā (arī kaklā) sar. — saka, ja kāds ir

zaudējis patstāvību, rīcības brīvību (parasti

sadzīvē). II sar. Mājdzīvnieks (kā skaitīšanas

vienība). Ganāmpulkā vairāki simti galvu.
□ Nākamruden tajā [fermā] būs vietas 400

govīm — ganāmpulks jāpapildina par 100 gal-
vām, lai to dabūtu pilnu. Zv 73, 20, 16. // Mati.

Sirma g. Safrizēta g. Sacirtota g. Mazgāt galvu.
Galva balta kā ābele ■— pavisam sirma galva.
Sirma galva — cilvēks ar sirmiem matiem.

O Sukādama galvu ar susekli, māte teica, ka

man pakausī esot divas vērpetes, man būšot

divas sievas. Austriņš 1, 42. Tēva galva ātri

kļuva balta kā ziedošs ievu krūms. Fimbers 1,

451. Tālāk bija redzamas citas galvas — tum-

šas un gaišas, gludas un sprogainas. .
Saulītis

12, 171. Ne jau lielības pēc viena otra mute

saka —■ Usmas jūra, unviena otra sirma galva
apgalvo, ka ezera vidū — tieši kā īstā jūrā —

esot tikai debesis un ūdens, zeme pazudusi
aiz apvāršņa. Plotnieks 2, 86. \> Mazgāt galvu
sar. — bārt, arī lamāt (kādu). O . . sāka kriti-

zēt. Sadeva, kā pienākas. Bez žēlastības maz-

gāja galvu tiem, kas bija nogrēkojušies. Bērce

3, 98. Es sapulcē mazgāšu viņam galvu, ka tā-

dai avantūristei uzticējis sabiedrības kasi. Ro-

zītis 111, 268. // pārn. Dzīvība. Riskēt ar savu

galvu. O . . tai stundā es vismazāk domāju
par savu galvu. Joprojām turēju mietu paceltu
un atkārtoju: «Es jūs gaidu.» J Kalniņš 4, 174.

2. Prāts, saprāts, apziņa; saprašana, domā-

šana. Cilvēks ar galvu — saka par saprātīgu,
atjautīgu, gudru cilvēku. Ar galvu — pareizi,
prātīgi, ar apdomu (ko darīt, rīkoties). Bez

galvas — a. Bez spējas pareizi domāt; dumjš.
b. Nepareizi, nesaprātīgi, bez apdomās (ko da-

rīt, rīkoties). No galvas — pilnīgi paturot
atmiņā; pilnīgi atceroties. Rēķināt galvā —

rēķināt domās (bez palīglīdzekļiem). Galvas

rēķini novec. ■— rēķini, kas veicami domās

(bez palīglīdzekļiem). Galvas gabals novec. —■
teksts, kas jāiemācās no galvas, jāpatur
prātā, o Vai jūs nekad neesat padomā-

jis, ka var pienākt tāds brīdis, kad vaja-
dzēs ne tikai roku, bet arī galvas, kad vaja-
dzēs izdomas.. Saulītis 12, 101. Jaņuka sirds

sila atklāt. . Meikušānu sādžas noslēpumu, bet

galva tai stingri pretojās. Sakse 9, 107. . . būs

viens cilvēks ar galvu, kas viņupazīst un va-

rēs to kontrolēt. Rozītis 111, 84. ..skolotāja
Zepe jāievelk stipros tīklos. . . Tātad vajag
rīkoties ar galvu. Teiksim.. Zepe jāataicina

pie Joninas [šuvējas]: lai šujamo pielaikotu.
Niedre 6, 261. «Mēs nelemjam. Citi lemj.» —

«Bez galvām tie lēmēji,» vecmāmiņa noteic īsi,
bet cieti. Zigmonte 1, 45. «Nu gan kā bez atma-

nās!» rūc vecāmāte . . «Kā bez galvas!» Indrāne

2, 451. Viņš jau zināja vēstuli no galvas, viņš
atcerējās katru vārdu, burtu.. Lukjanskis l, 5.

lenāk veckungs [skolotājs] ar jauno skolotāju
un ienes stundu rādītāju.. Pēcpusdienās dzie-

dāšana, ģeogrāfija, galvas rēķini. Birznieks-Upī-

tis Ila, 153. Mācījies [Pēteris] tomēr bij, šo un

to zināja, lasīja puslīdz tekoši, bet galvas ga-
balus Arps ar nolūku izmeklēja tos grūtākos . .

Upīts XI, 333. "v* Grūta galva sar. — vā-

jas spējas atcerēties vai saprast. O Mā-

miņa runāja latviski. . . Bet tētis nemaz ne-

māk, viņam uz valodām esot grūta galva. Kar

58, 4, 67. s> Gaiša (arī gudra) galva — a. Attīs-

tīts, vērīgs prāts, arī spēja ātri uztvert, saprast,

iegaumēt. .□ Līzbetei allaž bij gaiša galva,
viņa redzēja visu vienkārši un sprieda tais-

nīgi. Upīts XI, 595. . . Paps noprasīja mehāni-

ķim: «Cik ilgi traktora lieta jāmācās?» — «Ja

gaiša galva,» atteica mehāniķis, «tad trīs die-

nas.» A Grigulis 12, 11. Ka Vīranaudam gudra
galva, par to visi vienis prātis. Tikai stingrī-

bas, stingrības šai galvai par maz. Zigmonte 2,

81. b. Cilvēks, kam ir šāds prāts, spēja.
O Dzejnieks [Puškins] bija iedzīts slazdā un

noslepkavots, bet gaišas galvas jau viņa bēru

dienā saprata vai vismaz nojauta, ka Puškina

daiļdarbu varoņi dzīvos . . Lit M 62, 6, 1. . . viņš
[Čehovs] patiesīgi parādījis krievu cilvēkus un

drūmajā carisma laikmetā saskatījis gaišas gal-
vas un karstas sirdis, dedzīgi pats ticēdams

tautas diženai nākotnei. Zv 54, 14, 11. \> Viegla

(ari laba, vērīga) galva — spēja ātri uztvert,

saprast, iegaumēt, arī attīstīts, vērīgs prāts.

\E3 Galva viņam bija laba, mācības padevās . .

Pad J 59, 238, 1. Skolā Pēterim Plaudim bija
vērīga galva . . Rozītis 3, 78. <y> Skaidra galva—

labas uztveres, domāšanas, spriešanas spējas.
O Skaidra galva un vīra drosme ir spēks ..
Sudrabkalns 1, 82. Svaiga galva — možs psi-
hisks stāvoklis (parasti pēc atpūtas). %> Dumja

galva sar. — saka, ja cilvēks ir nesaprātīgs,

neapķērīgs, muļķīgs. s> Stūra galva apv. —

saka, ja cilvēks ir ietiepīgs, spītīgs.
3. sar. Cilvēks (kā skaitīšanas vienība).

O Piecu galvu lielā Pudānu ģimene līdz tam

pārtika gandrīz vienīgi no sēnalu maizes. .
Niedre 6, 212. K> Uz galvām (biežāk uz galvi-

ņām) — vienādās daļās pēc dalībnieku skaita,

O Pēc tam sarēķināja, cik dalībnieku, lai

varētu maksu sadalīt uz galvām. ME I, 597.

4. arī v. (v. dat. galvām). Autoritatīva, vado-

ša persona; priekšnieks, vadītājs (kādā cilvēka
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grupā). Valsts g. Cilts _g. Dzimtas g
L Ģimenes

galva — ģimenes apgādnieks vai tas atbildī-

gais pārstāvis. Vīra (arī vīrieša) galva —
vī-

rietis, kas vada, rīko; arī vīrietis. O Konfe-

rencē arī jāizvēl vismaz jaunās valdības

galva — ministru prezidents. A Grigulis 13, 491.

Un, ja toreizējais pilsētas galva un mācītājs . .
būtu bijuši gudri vīri, tad viņi to [pilsētiņu]
būtu nosaukuši nevis par vērša galvu, bet gan

par ievainoto vērsi. Grīva 1, 10. Es dzirdēju
saimnieces balsi: «Mīļā nāvīt, saimnieku at-

stāj dzīvu, — ko tad mēs vairs bez mājas gal-

vas darīsim.» Jaunsudrabiņš 2, 234. . . ģimene
nav mazā. Septiņi cilvēki! Ģimenes galvām ir

ko apsvērt. Lauku Dzīve 68, 1, 5. Tagad ģimenes

galva ir zvejnieka atraitne Anna. Lit M 56,

27, 3. Viņas [aktrises] Lavīzē lieliski sadzīvo

vecmeitīgais kauns, bildinot kalpu Mārtiņu, lai

paputējušajiem «Ezerlaukiem» būtu vīra galva,
ar kapitāla īpašnieces apziņu. Lit M 58, 46, 3.

Līze pārdomāja. Vīrieša galva mājā derēja,

tāpat puikām varētu ierādīt vienu otru darbu.

Sakse 2, 129.

5. Priekšējā, augšējā daļa (priekšmetam);
centrālā daļa (priekšmetam, ierīcei). Cilindra

g. Zābaka galva —
zābaka apakšējā daļa, kas

sedz pirkstus un pēdas virsu. Ragavu galva —

ragavu slieču priekšējā uz augšu uzliektā

daļa. O Mākslinieka konstruktora iecere —

radīt vagona korpusu, kas telpiski veidotos no

diviem elementiem: priekšējās, galvas daļas
un tipizētas pasažieru salona sekcijas. Zin T

64, 10, 28. . . lode konstruēta pēc bultas prin-

cipa — tai ir smaga galva un viegla — stabi-

lizējoša astes daļa. A Kalniņš 1, 358. ..sacēlās

briesmīgs viesulis, kurš . . norāva dzirnavām

galvu ar visiem spārniem . . Austriņš 2, 135. Pēc

dienas valkāšanas novēroju, ka labās kājas
zābaka galva sagriezusies šķībi, kape noslīdē-

jusi uz leju.. Cīņa 55, 117, 3. // Virsotne, ga-

lotne (augam); sakuplojums (stumbra, stublāja

nobeigumā); arī vainags. Priežu tumšās gal-
vas. Vītola kuplā g.

□ Smilgu galvas, smilgu
galvas un zila debess. Vairāk nekā. Brigadere

2, 305. Galotnēs iegūla neliels vējš. Apakšā
nemaz nejuta to, bet egļu tumšās galvas sašū-

pojās. Ezera 5, 227. Kokiem no galvām Lapas
tie [vējš un sniegs] rauj . . Rainis I, 153. // No-

saukums ar attiecīgajām ziņām (preses izdevu-

mam). Laikraksta g. Žurnāla g. Šķirkļa gal-
va vai. — šķirkļa sākuma daļa līdz tulkojumam
vai nozīmes skaidrojumam. □ . . tā kā tā [avī-
ze] ļoti nekārtīgi iznāca, pa lielākai daļai arvien

mēnesi vēlāk, nekā uz galvas rakstīts, tad abo-

nenti, kuru sākumā bija savu pāra tūkstoš,
drīzi vien tai grieza muguru. A Deglavs 1, 409.

// astr. Visspožākā (komētas) daļa. □ Komētai

pieejot tuvāk Saulei, kodols sasilst, no tā izda-

lās gāzes, un komētai rodas galva un aste. Zin

T 66, 1, 17. // sar. Sākums, sākuma daļa (piemē-

ram, gājienam, kolonnai, rindai). □ Ap div-

padsmitiem pulks bija jau tik noguris, ka ik

pusstundu bija jādod tam atpūta, lai pakaļējās
rotas varētu pievilkties tuvāk kolonnas galvai.
Strāls 2, 87.

6. Apaļas formas priekšmets. Siera g. Cu-

kura g. □. . mazo galvu cukura un divas

mārciņas rozinu [rozīņu] lielais Andrs atveda

no Mieža . . Upīts 4, 216. // Apaļas formas zieds,

ziedkopa, auglis, augļa daļa. Saulespuķu gal-
vas. Magones g. Kāpostu galva — kāpost-

galva. □ It nekur neviena beka Brūno galvu
nepaslien. Elksne 2, 92. Pašlaik ziedēja pujenes
lielām sarkanām un baltām galvām. Dripe 2, 83.

Sietā [vētījot labību] atlika tikai vārpiņas,
māla drumslas no klona vai arī kāda rudzu-

puķes galva. Jaunsudrabiņš 2, 179. Kāposti
.. .

Spožās baltās un tumši violetās kāpostu gal-
vas, virziņkāposti, rožu kāposti, ziedu kā-

posti . . . Rīgas B 63, 248, 6. // Paresninātā daļa,

nobeigums (priekšmetam). Pīpes g. Sērkociņa

g. Skrūves g. Kniepadatas g. □ Tā ir neliela,
kokā griezta vīrieša galviņa. lespējams, ka tā

bijusi spieķa vai zižļa galva. .
Zv 73, 20, 20.

Cirvja galvai ir šādas daļas: a) piets; b) kāta

ietvars; c) kāta caurums; d) kāta aizsargs. In-

dāns i, 133. Sitot naglas, āmura pierei jābūt
paralēli naglas galvas plaknei, pretējā gadī-
jumā nagla lieksies. Sterns 2, 23. \> Trāpīt

naglai uz galvas — sacīt svarīgāko, būtiskāko.

O ..laikam trāpīja naglai uz galvas, jo di-

rektors tūliņ piesarka un kļuva ļoti nervozs.

Zv 54, 1, 22.

O Galvas pilsēta — galvaspilsēta. [O . . at-

kārtojām pie lielās kartes pilsētas pie upēm,
valstis un galvas pilsētas . . Birznieks-Upītis

11, 255.

galvains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas ir līdzīgs

galvai, atgādina galvu-, tāds, kam ir galvai

līdzīgi veidojumi. Galvainais pelējums — pe-

lējums, kura pavedieni aug uz augšu un ga-

lotnēs veido apaļas lodītes. <□ Galvaini mā-

koņi. ME I, 597. Pelējums, kas pelēkas plēves
veidā rodas uz maizes, dārzeņiem, ievārīju-

miem vai kūtsmēsliem, arī ir saprofītu sēne —

galvainais pelējums. Svinka 1, 125.

galvanisks, -ais; s. -a, -ā; fiz. Saistīts ar elek-

triskās strāvas rašanos ķīmiskā reakcijā, kas

noris starp elektrolītu un elektrodiem. Galva-

niskā baterija. Galvaniskā ķēde. Galvaniskais

elements
—

elektriskās strāvas avots, kas ķī-

misko enerģiju pārvērš elektriskajā enerģijā.
□ Līdz ar elektrokardiogrammām, pulsa un

elpošanas biežuma pierakstiem tika fiksētas arī

smadzeņu biostrāvas, dati par acu kustības rak-

sturu un ātrumu, reģistrētas ādas galvaniskās

reakcijas, kas atspoguļo kosmonautu emocio-

nālo stāvokli. Pad J 62, 162, 2. . . galvaniskais
elements bija pirmais elektriskās strāvas

avots . . Stradiņš 1, 106.

galvanizācija, -as, s.; parasti vsk.; fiz. 1. Dar-

bība, process (1). ļO Jaunie

elektrolīti palīdzēs kāpināt darba ražīgumu
galvanizācijas cehos. Rīgas B 66, 196, 1.

2. Darbība, process-*-g alvan iz ē t (2).

II mcd. Elektroterapijas metode — zema sprie-

guma līdzstrāvas pievadīšana ķermenim.
galvanizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. fiz.

Elektrolītiski uzklāt metāla kārtu kāda priekš-
meta virsmai.

2. Laist (kam) cauri elektrisko strāvu. 'O Es

pārsteigts palocīju galvu; sirds lēkāja pār-
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steiguma un gaidu trīsās kā galvanizēta var-

des kāja. Grlziņš 1, 38. sal, . . [Rituma] acis

ieraugot, Mārnieks salēcās kā galvanizēts.
Meldere 1, 129.

galvanizētājs, -a, v.; galvanizētāja, -as, s.

Galvanizācijas (1) speciālists. □ «Es biju ses-

tās kategorijas niķelētājs, arī galvanizētājs.»
Cīņa 64, 140, 2. Kā teiksmaini alķīmiķi gar dzi-

ļām, tumšām vannām. . līkņājās galvanizē-
tāji . . Cīņa 63, 23, 2.

galvanomagnētisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gal-

vanomagnētiski; fiz. Saistīts ar magnētiskā
lauka iedarbību uz metālu un pusvadītāju

elektriskajām īpašībām. Metālu galvanomag-
nētiskās īpašības.

gaivanometrisks, -ais; s. -a, -ā; apst. galva-
nometriski; fiz. Saistīts ar galvanometru, tam

raksturīgs. O . . galvanometriskie radioaktīvie

aparāti tiek plaši izmantoti elektrības sprie-
guma regulēšanai, sarežģītu tehnoloģisko pro-

cesu režīmu automātiskai pārslēgšanai. Rīgas B

71, 181, 2.

galvanometrs, -a, v.; fiz. Aparāts vāju elek-

trisko strāvu, spriegumu un elektrisko lādiņu

konstatēšanai un mērīšanai. I.CZI . . pēc katrām

30 sekundēm melnā plastmasas kārbiņā iekrīt

sīks, sīks balts graudiņš. . . Graudiņš — ci-

lindrs, rullītis, bez kura nevar pagatavot ne-

vienu galvanometru, nevienu oscilogrāfu. Cīņa

67, 288, 2.

galvanoplastika, -as, s., parasti vsk., fiz. Me-

tāla kārtas elektrolītiska uzklāšana uz kāda

priekšmeta virsmas, lai izgatavotu šīs virsmas

precīzu atveidu. Viens no lielākajiem
krievu zinātnieku ieguldījumiem poligrāfijas
tehnikā 19. gadsimtā bija akadēmiķa B. Jakobi

izgudrotā galvanoplastika . . Ar šo paņēmienu

varēja ātri iegūt izturīgas metāla klišejas.
Jaun Gr 61, 11, 46. Līdzās tādām modernām me-

todēm kā aukstā izlīdzināšana un galvanoplas-
tika plazmveidīgā uzsmidzināšana paver jau-
nas iespējas metālapstrādes attīstīšanā. Zin T

70, 3, 43.

galvanoskops, -a, v.; fiz. lerīce mazu strāvas

vērtību konstatēšanai līdzstrāvas elektriskajā

ķēdē un šīs strāvas virziena noteikšanai.

galvanostēģija, -as, s.; parasti vsk.; fiz. Plā-

nas metāla kārtas elektrolītiska uzklāšana

kāda cita metāla virsmai, lai to aizsargātu,

piemēram, pret koroziju.
galvanotehnika, -as, s.; parasti vsk.; fiz. Me-

tāla slāņa elektrolītiska uzklāšana kāda priekš-
meta virsmai.

galvaskauss, -a, v. Cilvēka un mugurkaul-
nieku dzīvnieku galvas skelets. Rāpuļu g.
Putna g. levainot galvaskausu. O Galvaskausa

sejas daļa veido kaulu aizsargu elpošanas un

gremošanas orgānu augšējai daļai. Anat 35.

Galvaskausu ar pirmo kakla skriemeli [abinie-
kiem] savieno divi pakauša kaula pauguriņi.
Sloka 1, 13. Kā daudzas vācu mīnas, arī šī ne-

sprāga, bet pārsita Plienam bruņu cepuri,
ielauza un sašķaidīja galvaskausu. A Grigulis
9, 115.

galvasnauda, -as, s.; vēst. Personas nodoklis,
ko, piemēram, pirmsrevolūcijas Krievijā, mak-

sāja katrs pavalstnieks, izņemot privileģēto
šķiru, kārtu un proiesiju piederīgos. Piedzīt

galvasnaudu. Galvasnaudas parādnieks. Gal-

vasnaudas nemieri — plašākie Vidzemes zem-

nieku nemieri 18. gadsimta otrajā pusē, kuru

dalībnieki cerēja ar galvasnaudas nomaksu at-

brīvoties no muižnieku varas. [□ Ar katru

gadu tā galvasnauda aug. Upīts 4, 156. Galvas-

naudu vairāk paaugstināt nevar. Ļaudis bēg
uz pilsētām. Sēlis l, 211. Kāds., mēģināja
iebilst par palaidņiem, kas pelnīja tās lielās

algas, bet galvasnaudu nevīžoja nomaksāt.

Upīts XI, 306.

galvaspilsēta, -as, s. Galvenā pilsēta, admi-

nistratīvi politiskais centrs (valstī). Rīga —

Padomju Latvijas g. Aizbraukt uz galvaspil-
sētu. Galvaspilsētas iedzīvotāji. O Mūsu

Dzimtenes galvaspilsēta Maskava kļuvusi par

piecu jūru ostu. Zv 52, 15, 3. Sākumā Kurzemes

hercogistei nebija pat savas galvaspilsētas.

. . Vēlāk hercoga rezidence tika pārcelta uz

Kuldīgu, bet, sākot ar 1573. gadu, par Kur-

zemes hercogistes galvaspilsētu kļuva Jelgava.
V Kalniņš 1, 123.

galvasrota, -as, s. Rota galvas izgreznošanai.

Briljantu g. Pērļu g.

galvassāpes, dsk. ģen. -pju, s.; tikai dsk.

Sāpes, piemēram,pierē, deniņos,pakausī. Ciest

stipras g. □ . . galvassāpes klepošanas laikā

rodas no asiņu sastrēguma smadzenēs un to

apvalkos. X Rudzītis 2, 19. Atcerēsimies tikai

visus galvassāpju pulverus, antireimatiskos

un citus preparātus. Zv 59, 13, 22. <> Sagādāt

galvassāpes — sagādāt nepatikšanas, bēdas;

likt uztraukties, raizēties. O Tā taču ir tikai

Inese — klases vieglprātīgākā meitene, kam

ne tikai vācu valoda, bet [arī] katrs nopietns
priekšmets sagādā galvassāpes. Indrāne 2, 257.

Kaimiņiene tēvocim Tenim sagādāja galvas-

sāpes — uzdāvināja divus kaķēnus. Bērn 59,

12, 22.

galvassega, -as, s. Īpaši veidots apģērba pie-
derums galvas apsegšanai (piemēram, cepure,

lakats). Staigāt bez galvassegas. Uzlikt galvas-
segu. [□ Vienmēr sniega baltumā viz pārde-

vēju virsvalki un galvassegas. Rīgas B 67, 172, 6.

Pie viena no tiem [bišu stropiem] rosās kāds

piekumpis stāvs ar dīvainu ķiveri galvā. Pa-

manījis pagalmā atnācēju baru, tas . . noņem

dīvaino galvassegu un lēnām kāpj kalnā. Va-

nags 8, 102.

galvasvirsa, -as, s. Galvvirsa. Ar snieg-
baltu mutautiņu viņš noslauka savu kailo,

slapjo galvasvirsu, kas atgādina gludu bumbu.

Salnāja 1, 6.

galvenais; s. -ā. 1. Vissvarīgākais, visnozī-

mīgākais, visbūtiskākais (salīdzinot ar citiem

līdzīgiem). G. uzdevums. Galvenā problēma.
Galvenā prasība. G. iemesls. Galvenās pazī-

mes. Galvenā doma. Galvenie mūzikas žanri.

Galvenā sižetiskā līnija. Galvenā uzbrukuma

virziens. IO Kad kāds no viņiem lika eksā-

menu vai aizstāvēja diplomdarbu, tas bija to-

dien galvenais notikums visas ģimenes dzīvē.

Lācis 11, 214. Zvejnieku dzīve tēlota arī R. Blau-

maņa novelē «Nāves ēnā», V. Lāča romānā
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«Zvejnieka dēls» un J. Granta stāsta «Vēja

pusē». Bet katrā no šiem darbiem ir sava

galvenā tēma. Valeinis 1, 84. // lietv. nozīmē:

galvenais, -ā, v. Tas, kas ir vissvarīgākais,

visnozīmīgākais, visbūtiskākais. Atcerēties

pašu galveno. '.□ Tēvs .. sacīja, ka dzīvē gal-
venais esot cilvēks pats, viņa krietnums un

tikums, bet ne viņa manta. . Zālīte 5, 13. Taču

cilvēks ir liels savādnieks. Viņam var būt visa

gana, bet, ja pietrūks otra cilvēka, — pie-

trūks paša galvenā. Kalndruva 5, 62. Šovakar

viņubirzī gaidīs Inga. Tas bija pats galvenais,

saprotams un tuvs. Dripe 2, 98. // Centrālais,

visnozīmīgākais, arī vislielākais (piemēram,

kādā vietā). Galvenā iela. Galvenā eja. Sko-

las g. korpuss. G. kaučuka ražošanas rajons.
Galvenā pārvalde. Galvenās oglekļa bagātības.
O Viņi šeit no galvenās ģeoloģiskās ekspedī-

cijas nometnes bija ieradušies pirms nedēļas.

Lukjanskis 1, 67. ..paceļas pilsētiņas galvenās
celtnes — milzīga baznīca ar kapara zvanu

tornī un no pelēkiem laukakmeņiem uzbūvēts

pilsētiņas valdes nams . . Grīva 9, 67. pārn. .. pa-

reiza ir prasība, lai literatūrā galvenā maģis-
trāle būtu izaugusi no tiešās laikmeta dzīves

attēlojuma. J Kalniņš 1, 142. // Tāds, kas ir

noteicošais (kā sastāvā). Uztura galvenās sa-

stāvdaļas. [O Kalcijs, magnijs un fosfors ir

galvenā kaulaudu sastāvdaļa . . Pavāru gr 10.

Putekļu miglāju galvenā sastāvdaļa tomēr nav

putekļi, bet gāzes.. Ikaunieks l, 24. Šo pērtiķu

galvenā barība ir koku sulīgie augļi, lapas,

jaunie dzinumi, pumpuri.. Darvinisma pam 118.

2. Atbildīgais (pēc amata, stāvokļa), tāds,
kas ko vada, pārzina. G. ārsts. G. grāmatvedis.
G. agronoms. G. diriģents. Hokeja g. tiesnesis.

!□ «Kas strādājis ar lielo dīzeli?» vaicāja
galvenais inženieris. Talcis 4, 159. Pirms dažiem

gadiem muižā par galveno mežsargu bija at-

nācis Lesiņš, bargs un negants vīrs. . Sakse

2, 132. «Piedodiet,» Zigis uzrunāja meiteni, kas

nāca pretim ar laikrakstu saini. «Vai jūs ne-

pateiktu, kur šeit var sastapt pašu galveno?»
■— «Kādu galveno?» viņa nesaprata. — «Nu,
vislielāko priekšnieku.» Saulītis 12, 81.

3. modāla vārda nozīmē. Sevišķi svarīgi, bū-

tiski. >n «Bet, galvenais,» teica tēvocis, «tev

būs jāmācās Vēl skolā.» Birznieks-Upītis 6, 401.

Bet dvīņu traļi — tiem vajag eholotu, vajag
disciplinētas komandas, lai divi kuģi patiesi
var zvejot kā viens, un, galvenais, vajag uz-

ņēmības. Zigmonte 2, 84. Frickalns bija stiprs,
bagāts un, galvenais, pagasta valdes loceklis.

Birze 3, 20.

O Galvenā kārtā (arī galvenēm kārtām) —

galvenokārt. 1.0 Ap baznīcu salasījās diezgan
daudz ziņkārīgo, galvenā kārtā tikai sievie-

tes
„

Austriņš l, 308. ..dāvanas pasniedz gal-
venam kārtam tikai dzimšanas dienās . . Grīva

9, 141. Galvenos vilcienos — bez sīkumiem,
bez atsevišķām detaļām, a . . dzīvoklī galve-
nos vilcienos bija redzams gandrīz viss tas,
ko tirgū izmeta kara un revolūcijas sadragātā
Rīgas aristokrātija. Rozītis 3, 36. Galvenā sakne

bot. — no dīgļsaknes attīstījusies sakne, no

kuras atiet vairāk attīstītās sānsaknes. □ Auga

sakņu sistēmā ir dažāda veida saknes atka-

rībā no uzdevuma, kāds tām veicams. Gal-

venā sakne attīstās no dīgļsaknes, tā parasti
ir vertikāla un ar galu virzās augsnes apak-
šējās kārtās. Sudrabs 1, 29. . . [strādnieki] sāk

rakties zem priedes celma galvenajai saknei

klāt, kura iet taisni iekšā zemē. Birznieks-Upītis

Ila, 45. Galvenā audze mežs. — mežaudzes

da}a, kas saglabājusies līdz ciršanas vecumam

un tiek izcirsta galvenajā cirtē. Galvenā mītne

mii. — a. Vieta, kur kara laikā atrodas bru-

ņoto spēku augstākā virspavēlniecība un tās

štābs. b. PSRS Bruņoto Spēku Augstākā Virs-

pavēlnieka vadības orgāns (Lielā Tēvijas kara

laikā).

galvene, -es, dsk. ģen. -ņu, s.; poligr. Lap-
puses vai tabulas augšējā daļa. Galvenes

līnija.
galvenokārt, apst. Visvairāk, gadījumu vai-

rumā; sevišķi, it īpaši. □ . . [rakstnieks] notē-

lojis galvenokārt lauku darbaļaužu sūro dzīvi

kapitālistiskajā iekārtā.. Valeinis 1, 24. Pārtiek

[zalktis] galvenokārt no vardēm, tritoniem un

to kāpuriem, zivīm. Sloka 1, 52. Cilvēki stei-

dzās. To gan šķita mazāk nekā pirms kara.

Automobiļu samērā daudz, galvenokārt gan

militārie. A Grigulis 13, 384.

galvgalis, -ļa, v.; arī galvgals, -a, v. 1. Gals,

daļa (guļvietai), kur gulētājs liek galvu.
□ Guļvietu galvgaļos un uz galdiņiem redza-

mas grāmatas. Kroma 3, 16. Galva slimniekam

jānoliek augstāk, lai no tās atplūstu asinis.

Vislabāk turēt nedaudz paceltu gultas galv-
gali. Ves 58, 4, 5. Mājas runcim bija gandrīz
neierobežotas tiesības — tas. . gulēja saim-

nieces gultas galvgalī uz mīksta spilvena..
X Grigulis 3, 60. // Vieta pie šī (guļvietas) gala,
daļas, a Galvgalī uz krēsla krūzīte ar

ūdeni
.. . Upīts 18, 67. // Gals, daļa (zārkam,

kapam), kur atrodas mirušā galva,- vieta pie
šī gala, daļas. !□ Zārka galvgals nolikts uz

miežu maisa, kājgals uz knūpu apgāzta pūra.

Upīts 4, 220. Kapa galvgalī tagad pacēlās ar

baltu drānu pārklāts piemineklis divu cilvēku

augumā. Birze 5, 265.

2. sar. Tas, kas atrodas (kā) priekšgalā.
!□ Vecais zvejnieka dēls ar skumjām norau-

gās uz ekspedīcijas kuģiem, nožēlodams, ka

viņš neatrodas uz galvgaļa kuģa, lai izlauztu

saviem piekrastes ļaudīm ceļu uz lieljūru. Cīņa

54, 149, 3. Ak, kā viņam pašam tagad gribētos
būt tur, uz tā kuģa, ekspedīcijas galvgalī, uz

kura klāja stāvēja viņa dēls.. Lācis 11, 286.

Pirmajos piecdesmit metros nekā nevarēja iz-

šķirt, pēc tam Vilnis pamanīja, ka Zigis [krosā]

izraujas grupas galvgalā un viņam cieši seko

Ēvalds ar Beiziķi. Saulītis 12, 112.

galvinieks, -a, v.; galviniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. Cilvēks, kas dod galvojumu. Būt par

galvinieku. O Galviniekam, ņemot no viņa

parakstu par personisko galvojumu, jādara zi-

nāma tās lietas būtība, kurā izraudzīts šis dro-

šībās līdzeklis, kā arī galvinieka atbildība, ja
aizdomās turētais vai apsūdzētais izvairītos no

izmeklēšanas un tiesas. Krim pr 37. Arī atse-

višķie augļotāji vekseļus bez galviniekiem ne-



galvot65

ņēma. Fimbers 1, 256. ..pusgraudniekiem un

rentniekiem labību no magazīnas
0

aizdeva

tikai ar gruntnieku galvojumu, tad viņi da-

biskā kārtā pakļuva savu galvinieku aizgā-
dībā un atkarībā . . Upīts 13, 23.

galviņa, -as, s. 1. Dem. g a 1 va. Galviņu

kāposti — galviņkāposti. Nots galviņa mūz. —

ovālā daļa notij. □ Kā pirmo kultūru pēc

zālāja pāraršanas.. ieteic audzēt tādus augus,

kam lielas prasības pēc slāpekļa.. Pie tādiem

augiem pieder visi tie, kam liela lapu masa,

piemēram, lopbarības un galviņu kāposti. . Tē-

rauds 1, 208. "S? Uz galviņām (retāk uz gal-
vām) sar. —

vienādās daļās pēc dalībnieku

skaita. □ . . maizi vēl izsniedza tikai uz karti-

ņām [kartītēm], un saimnieces .. rūpīgi dalīja

trūcīgo devu uz galviņām. . Bērce 5, 35. Dzenis

jau bija pieradis, ka krogos, tēriņu uz galvi-

ņām maksājot, viņu nekad neieskaitīja . . Rozī-

tis 1, 10. «Kapteiņa kungs,» viņi teica, «mēs

jau nemaz negribam, lai jūs viens pats izmak-

sājat. Lai iet uz galviņām! Cik sanāks uz

mūsu daļu, tik vēlāk atrēķināsiet no algas.»
Liesma 58, 9, 5.

2. anat.; parasti savienojumā ar «kauls», «riba».

Gals, nobeigums. Ribas g. O Roku un kāju

augošos kaulos starp kaula vidusdaļu un tā

galiem jeb galviņām ir skrimšļa kārtas, kas

izzūd tikai ap 20.—25. dzīves gadu. Anat 24.

3. bot. Ziedkopa, kurā uz sarukušas ass cieši

cits pie cita ir sēdoši vai gandrīz sēdoši ziedi.

Āboliņa g. Vilkmēļu zilās ziedu galviņas.
O . . sīkie ziedi ir sakopoti ziedkopā, piemē-
ram, kurvītī, galviņā, vārpā, skarā, ķekarā.
Svinka l, 44. Dzeltenie, retāk baltie [akāciju]
ziedi parasti galviņās. Galenieks 2, 238. Ceļteku
rinda . . Lakstaugi un krūmi ar sīkiem ziediem

vārpās vai galviņās. Galenieks 2, 363.

galviņkāposti, -tu, v.; tikai dsk. Kāposti, kuru

blīvo lodveida galviņu veido gandrīz apaļas,
sēdošas lapas. Sarkanie galviņkāposti. Galviņ-

kāpostu šķirnes. Audzēt galviņkāpostus. Agrī-
nie galviņkāposti. Vēlīnie galviņkāposti. Gal-

viņkāpostu novākšana. Galviņkāposti. . ir

divgadīgs augs ar ļoti īsu stumbru; lapas gan-

drīz apaļas, sēdošas vai ar ļoti īsu kātu un

izveido ap stumbra galotni ļoti blīvu lodveida

galviņu. Galenieks 2, 293. Kacenkāposti un gal-
viņkāposti arī prasa daudz mitruma un slā-

pekļa, tāpēc tos izdevīgi audzēt kultivētos

zāļu purvos. Tērauds 1, 188. No visiem kāpostu
veidiem visizplatītākie ir baltie galviņkāposti.
Tos audzē visur ■— no tropiem līdz pat Galē-

jiem Ziemeļiem. Rīgas B 68, 210, 6.

galviņsalāti, -v, v.; tikai dsk. Salāti, kuru

lapas veido apaļas vai plakani apaļas dažāda

blīvuma galviņas.

galviņveida, ģen., nelok. Tāds, kam ir galvi-
ņas veids,- tāds, kas veido galviņu, ļn . . bērzu

dzimta. Ziedi spurdzēs vai galviņveida zied-

kopās, ziedu uzbūve ir diezgan sarežģīta. Ga-

lenieks 2, 313.

galviņveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. galviņvei-
dīgi. Galviņveida.

galvkāji, -v, vsk. galvkājis, -a, v.; zool.

Gliemju klase, kurā ietilpst visaugstāk orga-

nizētie gliemji ar labi izveidotu galvu un

maisveida vidukli,- šīs klases dzīvnieki.

!□ Mūsu republikas ūdeņos nemaz nav galv-
kāju (astoņkāju un desmitkāju), kas izplatīti
Klusajā un Atlantijas okeānā, kā arī Vidus-

jūrā. Latv dzīvn 96.

galvkrūfs, -krūts, dsk. ģen. -krūšu, s. Zirnekļ-

veidīgo, vēžveidīgo ķermeņa priekšējā daļa,

kas izveidojusies, saaugot kopā galvai un krū-

tīm. IO Pirms oliņu iznēršanas vēžu mātīte

pievelk vēderiņu pie galvkrūts, izveidojot do-

bumu oliņu apaugļošanai. Zin T 66, 7, 26. Des-

mitkāju kārtas. . vēžus raksturo stipri pār-

kaļķotas krūšbruņas, kas viscaur saaugušas
ar galvkrūtīm un pilnīgi sedz tās. Latv dzīvn 112.

Tā [upes vēža] ķermenī izšķir divas daļas:
galvkrūti un vēderiņu. Galvkrūts nav sadalīta

posmos. Zool 34.

galvojums, -a, v. Saistība, apliecinājums, so-

lījums, ar ko persona pēc likuma uzņemas iz-

pildīt šajā saistībā, apliecinājumā, solījumā
noteiktās prasības. Rakstisks g. Personiskais

galvojums — kriminālprocesā -— rakstveida

saistība, ar kuru zināmas personas galvo, ka

aizdomās turētais vai apsūdzētais ieradīsies uz

izziņas izdarītāja, izmeklētāja, prokurora vai

tiesas aicinājumu. Sabiedriskais galvojums —

a. Rakstveida saistība, ar kuru sabiedriskā or-

ganizācija galvo, ka aizdomās turētais vai

apsūdzētais ieradīsies uz izziņas izdarītāja, iz-

meklētāja, prokurora vai tiesas aicinājumu.

b. Sabiedriskās organizācijas vai darbaļaužu

kolektīva galvojums (kriminālprocesā) par no-

ziegumu izdarījušu personu, lai viņu pilnīgi
vai daļēji atbrīvotu no kriminālatbildības un

soda, uzņemoties morālu atbildību par šīs per-

sonas turpmāko uzvedību un viņas pāraudzinā-
šanu, a Saistību izpildījumu saskaņā ar

likumu . . var nodrošināt. . ar ķīlu, galvojumu

(vai garantiju), bet saistībās, kurās piedalās

pilsoņi, arī ar rokas naudu. AT Bil 60, 3, 45.

Galviniekam, ņemot no viņa parakstu par per-

sonisko galvojumu, jādara zināma tās lietas

būtība, kurā izraudzīts šis drošības līdzeklis,
kā arī galvinieka atbildība, ja aizdomās turē-

tais vai apsūdzētais izvairītos no izmeklēšanas

un tiesas. Krim pr 37. Sabiedriskajā galvojumā
nevar nodot personu, kas otru reizi tīši izda-

rījusi noziegumu vai jau agrāk bijusi nodota

sabiedriskajā galvojumā, bet nav attaisnojusi
sabiedriskās organizācijas vai darbaļaužu ko-

lektīva uzticību. Krim pr 8.

galvošana, -as, s.; parasti vsk. Darbība, pro-

cess Uz galvošanu sar. — no-

teikti. □ «Skolotāja, eksāmenos es saņemšos!
Jūs redzēsit, ka nekur neizkritīšu. Uz galvo-
šanu!» Brīdaka 2, 191. Šī prece uz galvošanu
laba. ME I, 597.

galvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. Uz-

ņemties saistības, apliecināt, solīt, ka persona

pēc likuma izpildīs saistībā, so-

lījumā noteiktās prasības. 1.0 Ja mēs nokļūsim
krastā, es par jums galvošu un ņemšu līdzi uz

Norvēģiju. Tur jūs pabeigsit jūrskolu un kļū-
sit par mana kuģa vecāko mehāniķi. Grīva 7, 47.

2. Apgalvot, apsolīt, ka kas notiks, īsteno-



gafvfisris 66

sies. □ «Un viņas [labas dienas] nāks, es par to

galvoju, nāks ne tikvien tev, bet ari mūsu

sirmajiem vecākiem caur tevi —
tikai saki jā.»

Blaumanis 6, 127. Būs. Par mūziku es galvoju.
Drīz jāierodas Mikulim, slavenākajam kolhoza

traktoristam un muzikantam. Preilis 1, 78.

Nauda esot vienam otram no palīgiem jā-

iemaksā, tad tikai varot droši galvot, ka tik-

sim aizgādāti . . uz slimnīcu. Birznieks-Upītis

G. 304. // reti. Censties pārliecināt (par ko),

panākt, ka sāk ticēt (kam). □ «Jūs, direktora

kungs, varētu atstāt man kādu summu un at-

ļaut kārtot steidzamākos maksājumus. Tad ne-

vajadzētu tik bieži braukt šurp un karsēties

pa sauli,» Briedis izdevīgā brīdī galvoja Cep-
lim. Rozītis 111, 112.

galvturis, -a, v. Krēsla daļa galvas atbalstam

(piemēram, zobārstniecības kabinetos, frizē-

tavās).

gaivveida, ģen., nelok. Tāds, kam ir galvas
veids. O Šai šķidrumā, kas atgādina līmi, tiek

iemērkti daudzi stikla auduma gabaliņi un ar

tiem izklāta speciāla gaivveida forma. Pad J

68, 199, 2.

galvveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. galvveidīgi.
Gaivveida.

galvvidus, -us, v. Galvas (1) virspuse; galv-
virsa. Kails g. O Mati galvvidum kā pielīmēti.
Bet zem zoda vienos červeļos sagriezta krekla

apkaklīte. Preilis 1, 65. Mati nebija paguvuši
nosirmot, tikai kļuvuši retāki, un tumšais, glu-
dais pieglaudums tikko vairs nosedza galv-
vidu. Saulītis 12, 18. Maza auguma vīrelis,. .
noņēmis no galvas avīžu papīra laiviņu, pa-

braucīja pliko galvvidu. Skujiņš 6, 93.

galvvirsa, -as, s.; arī galvvirss, -a, v ; retāk

galvvirsus, -us, v. Galvas (1) virsējā, augšējā
daļa,- galvvidus. iO Piepe. . pārvilka tuklo

plaukstu pār matiem . . un piespieda pakausim
dažas šķipsnas, ar kurām centās noslēpt kailo

galvvirsu. Lubējs 1, 40. Balto lakatiņu [miruša-
jam] apņēma ap zodu, uz galvvirsa sasēja

mezglā.. Upīts 4, 220. Kā jocīgi cilājas matu

šķipsnas galvvirsū. Upīts 18, 93.

gaļa, -as, s.; parasti vsk. 1. Pārtikas produkts,
ko iegūst no kautiem dzīvniekiem. Cūkas g.

Aitas g. Jēra g. Vērša g. Liellopu g.
Trekna g. Liesa g. Jēla g. Cepta g. Žāvēta g.

Vārīta g. Malta g. Gaļas šķēle. Gaļas kvali-

tāte. Sālīt gaļu. Sautēt gaļu. Kāposti ar gaļu.
Pīrāgs ar gaļu. Gaļas ražošana. Gaļas rūpnie-
cība. Gaļas kombināts. Gaļas pārdevējs. Gaļas
dēlītis. Gaļas mašīna. Gaļas žāvētava. Matu

gaļa — skausta saite. Gaļas tārpi — gaļas
mušu vai līķu mušu kāpuri. Gaļas mušas

—

tumšas krāsas mušas, kuru kāpuri attīstās

gaļa, līķos, mēslos. Gaļas (iz)cirtējs — cil-

vēks, kas sadala kautķermeni noteikta veida

gaļas gabalos (piemēram, pārdošanai). Aukstā

gaļa sar. — galerts. Zaļa gaļa sar. — jēla
gaļa. a Truša gaļu, tāpat kā teļa gaļu, or-

ganisms viegli izmanto .. Ar savu maigo un

patīkamo garšu tā atgādina vistas gaļu. Ves

63, 8, 31. Gaļa satur organismam ļoti nepiecie-
šamas barības vielas. PL Siev 56, 3, 24. Arteļa
valde mežiniekiem deva līdzi arī produktus —

galu, sviestu. Cīņa 53, 276, 3. Vēl nav aizritējis
ilgs laiks, kopš nolēma dibināt speciālu be-

konu nobarošanas sovhozu, bet jaunā saim-

niecība jau izvērtusies par īstu gaļas fabriku.

Rīgas B 66, 237, 3. Laiku pa laikam iedrāžas

istabā lielā pelēkā gaļas muša. Birznieks-Upītis

V, 267. No Augusta pasniegtajām aukstās gaļas
bļodām viņa krāva uz sava šķīvja treknākos

gabalus. . Sakse 7, 64. // Zivs muskuļaudi.
O .. daudz A vitamīna ir laša un citu treknu

zivju gaļā. . Skulme 3, 28. // ģen.: gaļas, adj.

nozīmē. Tāds, kas pagatavots no gaļas, ar gaļu
(par ēdienu, tā sastāvdaļu, produktu). Gaļas
buljons. Gaļas zupa. Gaļas mērce. Gaļas kotle-

tes. Gaļas pīrāgs. Gaļas konservi. Gaļas pro-

dukti — desu, gaļas konservu, pusfabrikātu un

kulinārijas izstrādājumi.
2. Dzīvnieku muskuļaudi un taukaudi. Gaļas

olbaltumvielas. iO Kur gaļa, tur kauli; kur

āda, tur spalva. LSP(N) 71. // sar. Miesa.

□ Mans ievainojums nav smags, bet lode

iedzinusi no šineļa gaļā vilnas piku. Rihters

1, 330.

3. ģen.: gaļas, adj. nozīmē. Tāds (dzīvnieks),
no kā iegūst daudz gaļas; tāds (dzīvnieks),

kuru audzē gaļas ieguvei. Gaļas cūka. Gaļas
govs. Gaļas cāļi. □ Kolhozi un padomju saim-

niecības . . audzē . . arī gaļas lopus. Talcis 4, 9.

4. reti. Mīkstā, sulotā daļa (auglim). O Aug-
lis (parastajai mandelei) no sāniem saspiests
olveida kaulenis ar ādainu gaļu, sārtiem vai-

giem, pūkainu, sausu apvalku.. Sudrabs 1, 124.

O Liekā gaļa — mīksti granulācijas audi,

kas veidojas, brūcei dzīstot vai kāda kairinā-

juma rezultātā. Baltā gaļa sar. — zivju, putnu,

arī teļa gaļa. <> Lielgabalu gaļa —
karavīru

masas, kuras nesaudzīgi, arī bezjēdzīgi sūta

kaujās, n Rezerves pulkā viņi [jaunkareivji]
bija tikai īsu brīdi, jo aktīvajai armijai vaja-

dzēja pēc iespējas ātrāk sagādāt lielgabalu

gaļu. Zv 58, 14, 22.

gaļains, -ais; s. -a, -ā. Gaļīgs (2). □ Visām

lašu saimes zivīm . . ir viena kopēja pazīme,

proti, nelielais gaļainais izaugums, tā sau-

camā tauku spuriņa mugurpusē starp asti un

muguras spuru. Rušiņš 1, 18. Zīlītēm., dārzā

ierīko atsevišķas barības mājiņas ar jumtiņu.
leteicams arī zaros iekarināt galainus kaulus.

Lauku Dzīve 68, 1, 39. // pareti. Tukls, pilnīgs
(par cilvēka ķermeņa daļām, arī par cilvēku).

O Prokurors Nāts ar visiem apsveicinājās,

spieda pilsoniskajam kungam gaļaino roku.

Kurcijs 4, 29.

gajēdājs, -a, v.; gaļēdāja, -as, s. i. Tas

(tāds), kas pārtiek galvenokārt vai tikai no

citiem dzīvniekiem (par dzīvniekiem). Suns ir

gaļēdājs. Gaļēdājas vaboles.

2. Kukaiņēdājs (par augiem).
gaļīgs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds (dzīvnieks),

no kura var iegūt daudz gaļas (1). Gaļīga
govs. Gaļīga zivs. .O Teļš tak daudz lielāks

un gaļīgāks nekā niecīga avtiņa [aitiņa]. ME

I, 598.

2. Tāds, kur ir daudz muskuļaudu un tauk-

audu, tāds, ap ko ir daudz muskuļaudu un

taukaudu (par ķermeņa daļām). □ Žans Gijo
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man parādīja savu., rupuču veikalu.. Izbie-

dētie rupuči sastinga un līdzinājās akmeņiem.

Bet Gijo prata tos pielabināt, un tie nekautrīgi

staipīja savas gaļīgās astes. Kurcijs 4, 184. Sī

pastalu āda par daudz gaļīga, ādģēris to par

maz kasījis. ME pap I, 382. // Tukls, pilnīgs

(par cilvēka ķermeņa daļām, arī par cilvēku).

G. deguns. Gaļīgas lūpas. G. zods. Gaļīgi vaigi.

Gaļīga seja. Gaļīgi pleci. [□. Paskatījos uz

viņa pliko pakausi, uz dzīslainajiem deniņiem,

gaļīgo muti, maisiņiem zem acīm. . Zālīte 5, 142.

.. viņš beidzot izņēma roku — platu, gaļīgu
roku — no bikšu ķešas [kabatas]. . Brigadere

2, 447. Tomaso tīrais milzis, ne pārāk gaļīgs,
bet tomēr dzīslains un stiprs.. Kurcijs 4, 112.

3. Tāds, kam ir bieza, sulīga zemmizas daļa

(par auga daļām). Gaļīgas ziedkopas. Gaļīgas

ogas. Gaļīgas plūmes. Alvejas gaļīgās lapas.

D Meloņkoka gaļīgie augļi sver pat 2 kilo-

gramus. Lauku Dzīve 68, 4, 34 g

gaļofs, -ais; s. -a, -ā; novec. Gaļīgs (2).
O Druknais puisis ar gaļotu ģīmi. ME I, 598.

gamašas, -v, vsk. gamaša, -as, s. Īsi zābaki

ar gumijota auduma ielaidumiem sānos.

gambīts, -a, v.
Šaha spēlē — atklātne, kurā

upurē iigūru. □ . . [šahiste] otro reizi šajā
mačā pārbaudīja pieņemto dāmas gambītu.
Sports 65, 146, 1. Krišiņš drosmīgi spēlēja ka-

raļa gambītu, un Tenis jau pēc trešā vilciena

nogrima dziļā apcerē. Vanags 6, 9.

gameta, -as, s.; biol. Dzimumšūna. [□ . . aug-
stāk attīstītām [augu] formām ir diferencētas

gametas. .
Galenieks 2, 36.

gammai, _

aSf s j, mūz Noteiktā intervālu

secībā sakārtota pakāpeniska skaņu rinda ok-

tāvas apjomā. Dabiskā g. Mažora g. Minora g.

Spēlēt gammas. O Tikko Ilzes sīkajiem pirk-
stiem sāka veikties ne vien ar gammām un

etīdēm, bet arī ar mazāku mūzikas darbu at-

skaņošanu, mātes saspringtā godkārība pielipa
arī viņai .. Bendrupe 1, 295.

2. Visas iespējamās skaņas vai daļa no tām.

tu Katra audēja te [austuvē] apkalpo 1334

vārpstiņas. Nepieciešama liela veiklība un asa

uztvere, lai nepārtrauktā trokšņu gammā pa-
manītu pat vissīkāko kļūmi. Cīņa 63, 269, 3.

Sirds muskulis saraujoties rada skaņu. Tai pie-

jaucas svārstības, kas saistītas ar nepareizu
asinscirkulāciju sirdī un asinsvados. Ir vēl da-

žādi toņi un trokšņi. Visu šo sarežģīto gammu
dzirde uztver kā dažāda augstuma un tembra

skaņas. Cīņa 63, 11, 2.

3. Savstarpēji saistītu, harmonisku krāsu

toņu kopums. □ Dažās ainavās autoru saistī-

jušas zeltainā rudens noskaņas, citi darbi glez-
noti vēsā krāsu gammā ar tikko jūtamām
toņu pārejam. Liesma 58, 9, 8. . . mākslinieka

pēdējā laika darbi kļuvuši kompozīcijā lako-

niskāki, krāsu gammā košāki. Māksla 62, l, 45.

Vai jums dārzā aug kreses? Skaisti ziedi!

Dzeltenie, sarkanie, oranžie, violetie ziedu

kausi rada grūti atdarināmu krāsu gammu.
Zv 57, 4, 25.

4. Savstarpēji saistītu priekšmetu, parādību
virkne, kopums. □ No silīcija organiskajiem
sveķiem radīta vesela gamma laku un

emalju.. Zin T 63, 3, 16. .. dziedniecībai iz-

manto sērūdeņus un minerālūdeņus, dažādas

dušas. Izmanto arī visādas gammas klimatis-

kos faktorus: aerojonizāciju, gaisa un saules

vannas. Cīņa 65, 9, 4. // Savstarpēji saistītu

pārdzīvojumu, to izpausmju kopums. □ Viņa
sejā pārmaiņus atspoguļojās visa emociju gam-

ma . . Upīts 18, 276. Mīla, greizsirdība, pašuzupu-
rēšanās, augstsirdība — cik bagāta pārdzīvo-
jumu gamma, un cik precīzi un filigrāni..
[aktieris] to parāda. Māksla 59, 3, 27. . . dzejnieks
prot smieties, pie tam — viņam ir ļoti plaša
smieklu gamma, sākot ar drastiski nerātnu

smaidiņu un beidzot ar asu satīriķa smīnu.

Kar 58, 8, 139.

gamma 2, -as, s. Grieķu allabēta trešais burts

{T, y). Gamma globulīns ■— asins plazmas glo-
bulīna frakcija, kam ir pretvielu funkcija;

gammaglobulīns. □ Elektromagnētisko viļņu
skala sākas ar visīsākajiem gamma stariem . .
Ikaunieks 1, 50. Neitronu un gamma starojums
reaktorā ir miljoniem reižu lielāks par tehnikā

vai medicīnā lietojamo izotopu starojumu.
Zin T 63, 4, 7.

gammas, -as, s. Grama miljonā daļa; mikro-

grams.

gammaglobulīns, -a, v.; parasti vsk.; biol.

Asins plazmas globulīna frakcija, kam ir pret-
vielu funkcija; gamma globulīns. O Ja bērns

bijis saskarē ar masalu slimnieku un pats ar

masalām nav slimojis, viņam ievada gamma-

globulīnu, kas satur aizsargvielas pret masa-

lām. Gammaglobulīnu iegūst no pieauguša cil-

vēka asinīm. Ves 64, 5, 7.

gārnurs, -a, v. Balsene. □ Runājot [vectē-
vam] izspīlējies gārnurs kustējās uz augšu un

leju, it kā gribētu izsprāgt ārpusē. PL Siev 62, 9, 7.

gan
l
, saiklis. 1. vienojuma saiklis, parasti at-

kārtojumā: gan—gan.
Saista vienlīdzīgus teikuma

locekļus. [□ Ūdeņi, tāpat kā cilvēka seja,

rāda gan priekus, gan bēdas . . Birze 5, 64. Gan

apaļām, gan šķautņaini asām vai taisni cirstām

mugurām. . tie [mākoņi] guļ saulei pretī kā

milzīgu kalnu grēda. Brigadere 2, 301.

2. pretstatījuma saikļa sastāvdaļa. Savienojumā

«bet gan» izceļ pretstatu starp nosauktajām

parādībām. fO Šellija Prometejs neienīst savu

mocītāju Jupiteru, bet gan sirsnīgi nožēlo..
Upīts 14, 57. Tur nestāvēja rakstāmgaldi, bet

gan parasti virtuves galdi ar vienu atvilktni..

Rīgas B 58, 268, 2.

3. pieļāvuma saikļa sastāvdaļa. Savienojumos

«lai gan», «kaut gan» saista virsteikumu ar

palīgteikumu un norāda uz pieļāvuma attiek-

smi starp tiem. □ Lai gan nav auksti, tomēr

Juris mauc rokā pirkstainus cimdus. Birznieks-

Upītis l, 24. Logu rūtis pastāvīgi svīda savus

drēgnos sviedrus un vienmēr bija nespodras,
kaut gan Spodrīte tās bieži vien slaucīja un

spodrināja. Paegle 3, 120.

4. pieļāvuma saiklis; reti. Saista virsteikumu

ar palīgteikumu un norāda uz pieļāvuma at-

tieksmi starp tiem; lai gan, kaut gan. O Gan

Lienei galva pacēlās lepni, bet sirdī tomēr no-

drebēja jautājums: ko nu viņi visi teiks? Blau"

manis 2, 80. Gan bij ļauna vācu vara, Nesa-
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drupa latvju spēks . . Sudrabkalns 1, 160. Gan

var pavasari jau redzēt kā uzvarētāju, gan

droši jau var spriest, ka ziema žigli bus pār-

spēta, tomēr aizdzīta viņa vēl nav. Apsīšu J3, 3.

gan 2, part. 1. Lieto, lai pastiprinātu vārda

nozīmi; lieto, lai piešķirtu izteikumam lielāku

emocionalitāti. CJ Visu laiku, kopš bērnības,

kopš agrās tēva nāves jūrā, viņš bija cīnījies

ar grūtumiem, iziedams tādu jūras skolu, ku-

rai bargumā un prasībās līdzīgu gan grūti
atrast. Zigmonte 2, 128. A, toreiz biju gan sir-

dīgs! Apsīšu J 3, 55. . . šodien runāja Bērsons

un Egle klausījās. Dzīve gan ir raiba. Birze

5, 197. // Lieto, lai piešķirtu izteikumam pa-

stiprinājuma nokrāsu. CJ «Tā gan, tā gan!»

[kāršu] spēlētāji piekrīt un gandrīz visi lūko-

jas uz Lapu. Upīts 18, 33. «Jā gan, . . pēc Celsija
ir 55 grādi.» Kroma 3, 32. «Skaties, Ines, Haris

tomēr ieradies gan!» iesaucas Rita, un es arī

ieraugu viņas brāli Hariju . . Brodele 17, 19. Sa-

runa ievirzās par zivīm un zveju. «Jā, bute

jau nāk gan, bet pamaz. Būs laikam viena no

klusajām vasarām.» Zigmonte 2, 194. // Lieto,

lai piešķirtu izteikumam šaubu nokrāsu (pa-

rasti jautājuma teikumos). Kas gan ir

skaisti vārdi, ja nav labas, skaistas sirds! Grīva

11, 12. Kur gan tie kalni, ko meklētājs kāps?
Sudrabkalns 1, 165. Kāpēc gan nopūtās vecie

tēvi, kāpēc raudāja sirmās māmuļas? PL Siev

59, 12, 8. Bet tēvam taču katru brīdi vajadzēja
pārbraukt, ko gan viņš tur selgā darīs tik

ilgi. Lācis 9, 12. // Lieto izteikuma sākumā, lai

piešķirtu izteikumam lielāku pārliecības no-

krāsu. !.□ Gan mežs iemācīs. LSP(N) 113. «Vai

tad Jansons agrāk nebija krietns?» māte strī-

dējās. «Tikai Elzas dēļ nolaidās dzeršanā. Gan

atkal atmestu.» Sakse 7, 100. // Savienojumos

«jau gan», «nu gan», «jau nu gan» lieto, lai

pastiprinātu izteikuma saturu. Gan jau—lieto,
lai norādītu, ka darbība kaut kad vai kaut

kā tomēr tiks paveikta. O . . kad Andrs viņu

no jauna mīļi vaicāja, vai nākšot pie viņa,

tad Liene klusām atbildēja: «Ak, ko nu tik

daudz prasi, tu jau gan zini, ka pie cita ne-

viena neiešu.» Blaumanis 6, 259. Bet, mīļo mē-

nestiņ, To es tev pasaku: Pa tavu tiltiņu Es

nu gan neiešu. Aspazija 3, 106. Nu, rīt atnāciet

līdz krastam, paraugieties, kā mēs strādājam.
Jums jau nu gan diez vai patiks. Nav mums

ne tādu kuģu, ne nozvejas. Zigmonte 2, 194.

«Gan jau radi izgādās ari viņam nabagmāju,»
Andra tēvs teica. Apsīšu J 3, 45. Gan jau kaut

kā pārnakšņosim! U Plotnieks, Rūmnieks 1, 4.

// Savienojumos «laikam gan», «liekas gan»,
«ticamāk gan» v. tml. lieto, lai pastiprinātu
iepriekš teikto, mazinot šaubas. ]CJ Laikam

gan divatā tie ceļi garāki. Drīz rietēs saule,
bet Kļavas un Gunāra vēl nav. Preilis 1, 74.

Bet liekas gan, ka direktoru tas neuztrauc.

Kroma Viņš ir_aizgājis uz ezeru, tad vai

nu peldējis, ticamāk gan, braucis ar kādu

vecu laivu . . Birze 3, 23. // Lieto, lai pastipri-
nātu vārda nozīmi un piešķirtu tai zināmu

ierobežojuma nokrāsu. [CJ Mēs satiekamies

gan pirmo, bet ne pēdējo reizi. Sakse 7, 222.

2. Lieto, lai pastiprinātu vārda nozīmi un

piešķirtu izteikumam pieļāvuma vai arī pret-

statījuma un pieļāvuma nokrāsu. O Viņa gan
krievu valodu saprata, bet kautrējās runāt,

baidīdamās kļūdīties. Sakse 7, 93. Saule gan
brien pa mākoņiem, tomēr ir ārkārtīgi karsts.

Rīgas B 58, 200, 3. Tikai pēc ilgākas stīvēšanās

Rutkis ļāvās nosēdināties [pie galda], papriekš
gan izvilka lielu sudraba pulksteni un, tajā
skatīdamies, ilgi rēķināja. Upīts 4, 243.

gan3, apst.; novec. Gana. ļo Gan man, gan

man šim vakaram .. ME I, 598.

gana, apst. Diezgan, pietiekami. 1.0 Vēl laika

gana. Nupat pulkstenis nosita deviņi, bet uz

pilsētu tētim pretim jāiet tikai pēcpusdienā,
Pion 55, 28, 4. Šejienes meistari pūlas panākt, lai

pēc viena parauga tiktu ražots iespējami ne-

liels trauku skaits, lai tie nepaspētu apnikt.
Dažus simtus eksemplāru no viena parauga

—

un gana. Māksla 63, 4, 48. Nelaimīgs ir cilvēks,

kuram daudz jāraud; vēl nelaimīgāks tas, ku-

ram neviens pārdzīvojums nav gana dziļš, lai

izraisītu asaras. Zigmonte 2, 311. <> Gana da-

rīts novec. — gandarīts. '.□ Normunds:
..

Še

es esmu. Ņem mani nonāvē, ja tev ar to Ir

gana darīts. Aspazija 3, 408.

ganāmpulks, -a, v. 1. Lauksaimniecības dzīv-

nieku bars, kas ganās (kādā vietā). G. ganās

pļavā. G. izklīdis pa visu aploku. □ Aiz vi-

ņiem bija sastājies ganāmpulks. Aitas, kopa

saspiedušās, bailīgi skatījās un brīžiem iebrē-

cās. Dažas govis pienāca tuvāk_. . Lēmanis 2, 48.

Piejūras kolhoza zirgu gans Ādams Alksnis

visu nakti rūpīgi sargāja savu ganāmpulku..
Grīva 6, 71. . . lopi jāsadala vairākos ganām-

pulkos. Atsevišķi jāgana govslopi, zirgi, aitas

un cūkas. Tērauds 1, 351.

2. Lauksaimniecības dzīvnieku kopums (pie-

mēram, kādā saimniecībā). Ganāmpulka
ieaudzēšana. Ganāmpulka struktūra. Ganām-

pulka atražošana — lopu skaita un sastāva

pastāvīga atjaunošana. [□ Sākot ganāmpulka

šķirnības uzlabošanu, vispirms izraudzījām
vaislas lopu kodolu. . Cīņa 55, 8, 3.

ganceļš, -a, v.; reti. Ganu ceļš. □ Ganceļā
liela dūkņa. ME I, 525.

gandarījums, -a, v.; parasti vsk. 1. Emocio-

nāls stāvoklis, jūtas, ko izraisa, piemēram, labi

paveikts darbs, kā iecerēta īstenošanās. □ Kā-

dos vārdos ietvert dziļo gandarījumu, .. ko

radošs darbs sniedz pašam darītājam, pildī-
dams viņu ar pilnvērtības, sava spēka ap-

ziņu. . Cīņa 63, 11, 1. Brūci dziedēdama un ar-

vien tīru linu audekla pārsējurnu gādādama,
Helēna gan žēloja, ka Reinim sāp, bet reizē

izjuta arī tādu kā gandarījumu, ka palīdzēt
var tikai viņa. Birze 3, 129. Ir pavisam labi.

Darbā sekmes gūtas. .. Gandarījums. Lep-

nums. Tās ir prieka jūtas — Vieglām rokām

tās nu Ritu šūpot drīkst. Lukss 1, 348.

2. Atzinība (par paveikto). □ Darba darī-

tājam vajadzīgs arī gandarījums, tas viņa garu

apaugļo jauniem, vēl lielākiem darbiem. Lācis

l, 152. Tika izteikts dziļš gandarījums par jau-

najiem lielajiem panākumiem . . Cīņa 64, 140, 1.

3. Paveikta darbība, rezultāts

rīt (2). □ Sirds un asinis alka gandarījuma.
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Kādreiz Marei pašai kļuva no sevis bail. Sakse

2, 48. Aizskartais pašlepnums meklēja ganda-

rījumu spītībā un naidā. Skujiņš 4, 14. sal. Ka

par gandarījumu visām tautas ciešanām, teikas

nevienu kungu neatstāja mierīgi viņu kapsē-

tās, visiem tiem pēc nāves smagā darbā jeb

[vai] citādā veidā bija jāsaņem savs pelnītais
sods. Birznieks-Upītis 6, 15. // Atlīdzība (cietu-

šajam). O ..visiem sūdzības iesniedzējiem

vajadzēja sēdēt cietumā, bet man saņemt gan-

darījumu valsts pabalsta vai atzinības veidā.

Rozītis 111, 346. ..es jums citu gandarījumu
nespēju dot pret tik briesmīgu apvainojumu
kā. . jums piedāvāt savu roku un sirdi . .
Aspazija 3, 272.

O Gandarījuma brauciens fizk. —
tads brau-

ciens, kas tiek organizēts starp tiem dalībnie-

kiem, kuri nav iekļuvuši sacensību finālā.

gandarīt, -v, -i, -a, arī -īju, -ī, -ī, pag._-īju;
trans. 1. Izraisot pozitīvas jūtas (piemēram,

par labi paveiktu darbu, kā iecerēta īsteno-

šanu), apmierināt (kādu). G. māti par rūpēm.

□ Panākumu kontā ir uzvara pār līderi.. un

citām spēcīgām [futbola] komandām. Gandarīti

ir tie uzticīgie līdzjutēji.. , kas ticēja savai

komandai. Rīgas B 71, 182, 5. ..diendienā viņa

redzēja meitenes [sportistes] pašaizliedzīgo

cīņu ar laika trūkumu. Redzēja arī Intu gan-

darītu sacīkstēs. Sports 71, 125, 3. Nu esi gan-

darīts par visiem pūliņiem — varēsi tagad
visiem stāstīt, ka esi bijis tur, kur kādreiz

atradās sarkofāgs ar faraona mūmiju. Cīņa

66, 143, 3.

2. Atdarīt, parasti ar ļaunu (piemēram, no-

darītu pārestību). [□. Viņš nokratīja pārvald-
nieka roku no sava pleca, mazliet atvēzās, tad

atģidās, ka te nav tāda vieta, kur apvaino-

jumus gandarī ar dūres sitienu.. Lācis 1, 241.

O Justies gandarītam — izjust gandarīju-
mu, apmierinājumu. □ Vai kādreiz nebija
licies, ka vajadzētu tikai kāju uzspert uz

dzimtās zemes, lai justos gandarīts par visām

mokām, kas pārciestas drausmīgajos gados
karalaukā un hospitālī? Sakse 7, 3.

gandēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ne-

labvēlīgi ietekmēt, arī bojāt. [□. Jēkaba un

Lavīzes attiecības joprojām gandēja arī Marta

un kalpa sieva. Lēmanis 10, 35. .. lielsaimnieku

meitai Kristīnei.. jācīnās ne tikai ar savu

tuvinieku gandējošo ietekmi, bet lielā mērā

arī pašai ar sevi. Kar 63, 7, 130. . . notekūdeņi
satur daudz organisko vielu, kuras ātri sada-

lās un izdala nepatīkamu smaku, ar ko gandē
apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu. Ves 63, 5, 9.

gandrene, -es, s. 1. Viengadīgs vai daudz-

gadīgs lakstaugs, retāk krūms ar spirāliski sa-

kārtotām vai pretējām, parasti starainām, la-

pām, parasti sarkanīgiem vai violetiem zie-

diem. O .. pļavas un tīrumu malās ļoti bieži

aug pļavas gandrenes.. , bet mežos un krū-

mājos — meža gandrenes. Galenieks 2, 250.

2. dsk.; bot. Ziedaugu dzimta, kurā ietilpst
daudzgadīgi vai viengadīgi lakstaugi (piemē-
ram, gandrene,pelargonija).

gandrīz [gamdrīz], apst. Tikpat kā. Šai
meža auga gandrīz tikai priedes .. Birze 3, 40.

Lielam, platam izcirtumam ceļa kreisajā
0

pusē

gandrīz jau garām ticis, Andriksons apstājās.
Blaumanis 6, 145. . . krustmāte Anna bija vien-

mēr laba pret Vanadziņu — gandrīz vai la-

bāka nekā pret citiem. Lācis 9, 5.

gandrs, -a, v.; apv. Stārķis. □ Baltie stārķi,

kurus sauc arī par baltajiem
0

gandriem..,
katru rudeni un pavasari pāri Eiropai un Āfri-

kai veic vairāk par 10000 kilometriem. A Kal-

niņš l, 231. . . zemu lidodams, vēl gandrs vēlīns

manās priekš dusas sasniegt dievnama vecās

liepas . . Sudrabu E 3, 33.

ganglijs, -a, v.; anat. 1. Nervu šūnu, šķiedru
un tām apkārt esošo audu sakopojums.

2. Neliela, recekļaina, no locītavas somiņas

un no muskuļu cīpslu maksts izaugusi cista.

gangrēna, -as, s.; mcd. Ķermeņa daļas, or-

gāna vai audu atmiršana, kam cēlonis ir trau-

cējumi to asinsapgādē. Sausā g. Slapjā g. Gā-

zes gangrēna — ievainojumukomplikācija, ko

izraisa īpaši mikrobi un kas saistīta ar orga-

nisma saindēšanos.

gangrenozs, -ais; s. -a, -ā; apst. gangrenozi;

mcd. Saistīts ar gangrēnu, tai raksturīgs.

Gangrenozas krēpas raksturīgas ar tumš-

brūnu krāsu un ar to, ka satur smirdošus grau-

diņus . . — plaušu audu un skrimšļu gabaliņus.
X Rudzītis 2, 104.

gangsteris, -ra, v.; gangstere, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Bandīts, bandas dalībnieks (parasti an-

glosakšu zemēs). .O Šeit [Čikāgā] naudu no

veikaliem uz banku ved bruņumašīnās. Tomēr

tas nav šķērslis Čikāgas gangsteriem. 31. de-

cembrī trīs bandīti. . triecienā ieņēma vienu

tādu bruņumašīnu. Cīņa 63, 21, 3. Kādas gan

viltības nenākas gudrot rietumvalstu policis-
tiem, lai pasargātu sevi no gangsteru lodēm!

Cīņa 63, 21, 3.

ganības, -v, vsk. ganība, -as, s. 1. Ar daudz-

gadīgām zālēm apaudzis zemes gabals, ko iz-

manto lauksaimniecības dzīvnieku ganīšanai.

Govju g. Aitu g. Cūku g. Ganību kopšana. Ga-

nību ražība. Bišu ganības — vieta, kur bites

iegūst barību no augiem. Izšķir dabiskās

ganības un kultivētās ganības. . . Kultivētajās
ganībās var iegūt 300 līdz 400 centneru zaļās

masas no hektāra. Svinka 1, 40. ..maujošais

govju pulks atgriezās no ganībām. . Grants 6,

278. Simtiem melnraibu govju ganās plašajās
ganībās. Zv 57, 2, 4. . . balto āboliņu audzē bišu

ganībās. Svinka 1, 24.

2. Augu barības iegūšanas vieta (savvaļas
dzīvniekiem). Stirnu g.

ganījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts—>- ganīt. O Māte deva villainīti par

aitiņu ganījumu.ME I, 601.

ganīkla, -as, s.; apv. 1. Ganības (1). <□ Aiz

žoga sākās ganīkla. Cīņa 66, 147, 2.

2. Ganāmpulks (1). [□ Šur un tur lopu ga-

nīklas ganās. ME I, 600. pārn. Bet bērnu vīram

bijis vesela ganīkla. Plūdonis 2, 358.

ganīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Uzraudzīt

(lauksaimniecības dzīvniekus) ganībās; panākt,
ka (lauksaimniecības dzīvnieki) ganās. G. pļavā

govis. G. zosu baru. Gans gana mežmalā aitas.
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O .. sīka kalpu meitenīte Marta ganīja saim-

nieka lopus.. Zv 52, 13, 7. .. nav vairs mierī-

gās Vīņaudu mātes, kas kopā ar Ziedīti ga-

nīja kazas pa Gaujmalas kārkliem.. Birze 3,

120. Bērna gados man bija jāgana cūkas. Birz-

nieks-Upītis 2, 6. pārn. Vecākā [māsa] varbūt

drīz vien apprecēsies un ganīs bērnu bariņu..
Zigmonte 1, 253.

gānīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar. Lamāt.

O Āģis . . sāka gānīt Jēkabu. «Tu pat sētas

mietu spēj aizkaitināt, mūlāps tāds!» Purs 1, 124.

Latviešu tautas dziesmas Stenders nosauc par

blēņu dziesmām, aicina mācītājus.. tas ganīt
unpulgot . .Niedre 8, 99.

ganīties, parasti 3.
pers., -ās, pag. -Ijās; refl.

Meklēt un ēst augu barību (par lauksaimniecī-

bas dzīvniekiem). Govis ganās aplokā. O Lopi

šņākdami ganījās skābenēm, usnēm
0

, piene-
nēm un vārpatu

0
noaugušajā

0
laukā. Upīts 4,

88. lelejā ganījās zirgi. A Grigulis 9, 129. Sētā . .

ganījās visas zosienes ar mazajiem zoslēniem.

Birznieks-Upītis 6, 330. // Par savvaļas dzīvnie-

kiem. iO Kad nācējas nogriežas sāņus, uz Tēr-

vetes krasta nogāzi, stirnas sāka atkal mierīgi

ganīties. Brigadere 2, 60. lelejās guļ mazas, apa-

ļas pļaviņas. . . Varbūt arī mežs tās atstājis,
lai biezokņu iemītniekiem būtu kur ganīties ...
Indrāne 2, 235. Karpa ganās dīķa dibenā. Cīņa

62, 72, 2.

gānīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

Lamāties. □ Viņš sāka tā gānīties, ka Pēterim

vajadzēja bēgt.. A Deglavs 1, 189. «Vairāk par

bērnu esi turams! . . Aklais tāds!» Bet, kamēr

šī [ragana] tur gānās, vīrs, pakampis naudas

maciņu, aiztek mudīgi vien . . LTP 223. . . visi

Krūmēni baroties un gānoties vienā laidā.

Austriņš 2, 259.

gans, -a, v.; gane, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Cil-

vēks, kas gana lauksaimniecības dzīvniekus.

Govju g. Zirgu g. Gana drēbes. Elektriskais

gans — ganību žogs, pa kuru plūst elektriskā

strāva. Ganu rags (arī taure) — sens latviešu

tautas pūšamais mūzikas instruments. n Ga-

nāmpulku pārraudzīšanu var uzticēt tikai pie-
redzes bagātiem ganiem. Gans ir atbildīgs lop-
kopības darbinieks.. Cīņa 53, 119, 1. Viņš [mil-
zis] meta līkumu, kur arājs ara un gani ganīja.
X Skalbe 1, no. Ganībās jēri centās sevi jo bie-

žāk atgādināt. Šķērēja, šķērēja zāli, te uzreiz

viens iedomājās aiziet pie ganes. Kalndruva 3,

11. Tautas instrumentu orķestra sastāvā kok-

les, ganu ragi, tašu taures, cimboles, stabules

un sitamie instrumenti. Lit M 56, 6, 2. O Drau-

dzes gans rel. — mācītājs. 'O . . kur bija pali-
kuši tie dievbijīgie, kas meklēja savu drau-

dzes ganu, kad pienāca reize precēties, kristīt

bērnus un apglabāt mirušos? Saulītis 12, 129.

K> Dvēseļu gans rel. — garīdznieks. O Ve-

cenītes raudāja, klausoties dvēseļu gana de-

dzīgajos vārdos . . Lācis 11, 119.
2. tikai dsk. Gana darbs, ganīšana,- arī ganī-

bas (1). Sūtīt ganos. Dzīt govis ganos. Laist

govis ganos. Skanīgi dziedāt ganos. Ganu

ceļš — ceļš, pa kuru lopus dzen uz ganībām.
Ganu suns —■ suns, kas apmācīts ganīšanai.
Ganu diena — diena, kad (kādam) jāiet ganīt.

Ganu zēns novec. ■— gans (parasti pusaudzis);
ganuzēns. Ganu meita novec. —

gane (parasti
pusaudze); ganumeita. □ Gani mums nebija
grūti, jo mežmalas labības lauki gandrīz visur

aptaisīti ar sētiņu, ganības purvu no pļavām
atdalīja paplats grāvis. Austriņš 1, 215. Es zinu

to ciemu, kur izaugi tu, Un pļavu, kur ganos

gāji, Kur stabuli, kokā izgrieztu, Tu priecīgs
sev darināji. Ķempe 2, 23. . . lopi nāca no ga-
niem mājās. X Skalbe 1, 86. Kārlēns jau pats
skraida Trīnei līdzi ganos. Birznieks-Upītis 1, 35.

Vienīgais pavaļīgākais brītiņš nu ir ganu diena,
tad arī jāaplāpa vīrs, jāapšuj Ilze un citi bēr-

niņi. . . Birznieks-Upītis 6, 39.

ganudiena, -as, s. Diena, kad (kādam) jāiet

ganīt; ganu diena. □.. [vecāmāte] stāstīja,

ka reiz.. ,
savu ganudienu atganīdama, pa

līci, taisni pa sausu zemi, salasījusi vairāk

nekā trīs pūri vēžu. Jaunsudrabiņš 3, 219.

ganumeita, -as, s.; novec. Gane (parasti pus-

audze); ganu meita.

ganuzēns, -a, v.; novec. Gans (parasti pus-

audzis); ganu zēns. Kādam ganuzēnam

čūskērglis turpat pie kājām sagrābis odzi na-

gos un aiznesis uz ligzdu. Cīņa 70, 269, 4. Kād-

reizējais ganuzēns izgājis sūru dzīves skolu

ostā pie kuģu kurtuvēm. Cīņa 70, 49, 4.

gaņģis, ~a, v.; novec. 1. Eja-, gaitenis.[□ Viņa

ieskrēja ēdamistabā, no turienes gaņģī, bet

durvis uz ķēķi [virtuvi] bija cieti. Blaumanis

6, 226.

2. Skrēja (dzirnavās). [□ Kad tā vienādi pūš
[vējš], cik tad omulīgi klikšķina putraimu gaņ-

ģis, cik tad labi skrotējas, kā maļas rudzi,

mieži.. Austriņš 2, 131. Vējainās dienās dzir-

navu spārni debesīs rakstīja lokus, dzirnu rats

griezās, pa gaņģiem plūda jaunā maize. Zv 68,

5. 18. pārn. Pindacīša: Jā, te nu šonedēļ tos

Silmačos gan būs raiba dzīve. Šūšana uz divi

gaņģi, cepšana, vārīšana . . Blaumanis V, 17.

gar, priev. ar akuz. 1. Norāda, ka kas atrodas

līdztekus kam. □ Ceriņi zied visā Ventspilī,
zied gar piekrasti, katrās mājās . . Zigmonte 2,

171. Gar pastāvo jūras krastu stiepjas šoseja ..
Kar 57, 5. 34. . . viņa tos abus nosēdināja pie

garā goda galda, kas sniedzās gar sienu visai

istabai pāri. . Upīts 4, 228. // Norāda, ka kas

novietojas vai tiek novietots līdztekus, blakus

kam. Krist gar zemi — krist zemē (parasti par

cilvēku). □ Lienai rokas nolaidās gar sāniem.

Upīts 4, 258. Lai varētu apžāvēt arī kājas, puiši
tās saslēja gar ierakuma malu gaisā un sēdēja
tā stundām .. A Grigulis 9, 126. Mājas tuvumā

viņam kāja aizmetās aiz maza akmeņa [ak-

mens], un viņš nokrita gar zemi. Blaumanis

6, 148.

2. Norāda, ka kas virzās līdztekus kam.

Braukt gar malu. □ «Dārzciems, gar krastu

ejot, vēl astoņus kilometrus,» piezīmēja Rei-

nis. Birze 3, 40. Kaijas . . lidinās gar pašu ūdens

virsu. . Bērn 50, 10, 8. Saule jau līda augšup
gar Rīteru sudmalu gaisā izslieto spārnu. Upīts

4, 84. // Norāda, ka kas virzās_garām kam.

«Kas tur spīd kā sudrabs?» Ādams sacīja,

gar mājas aku jādams . . Blaumanis 6, 177. Šad

un tad.. pašaujas gar logu no sila atskrējusi
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pūce. Plūdonis 3, 35. Kaut kas nozibēja gar

puisēna seju. Birze 4, 142. // Norāda, ka kas

lokveidā virzās garām kam. !.□ Galvu ap-

kaklē ierāvis, kapteinis pagriezās gar stūri.

Līvs 1, 23. // Norāda, ka kas šurpu turpu vir-

zās ap ko. 1.0. Minka ostīdams grozījās gar

laivu un pēcāk nosnaudās uz tīklu sola . . Lācis

9, 7. // Norāda, ka kas, virzoties līdztekus, ga-

rām, skar ko. Berzēt rokas gar sāniem. <C3Kā-

da šķemba noskrēja Kristam gar labo vaigu

un norāva ādu. A Grigulis 9, 124. Viņš neveikli

grābstās gar aizslēgtām durvīm . . Zigmonte 2,

132. .. gar krastmalas klintīm triecās vēja sa-

kulto viļņu baltās putas. Liesma 58, 1, 10. Kādā

tumšākā naktī atskrien tālās jūras vējš. Tas

auro gar pakšķiem .. Vanags 9, 34.

3. Norāda, uz ko tiek vērsta darbība.

O Dārte vēl arvien rīkojas turpat gar zir-

giem. . Birznieks-Upītis 1, 24. Helēna dzirdēja
suņa riešanu, dzirdēja kādu rīkojamies gar

otru lūku. Birze 3, 147. . . viņš noglauda bārdu,

acīm vēl vienmēr mīlinādamies gar lielisko

ārzemes rīku [arklu]. Upīts 4, 212. // parasti re-

toriskajos jautājumos un nolieguma teikumos. No-

rāda, ka ir aktīva attieksme (pret ko); par.

O Kas man par daļu gar to, kas mūsu kaimi-

ņos un vēl it īpaši Grobiņos notiek! Blaumanis

6, 113. ..lai meklē Ģirts un visa pasaule. Kas

mums gar viņiem. Paegle 3, 72. Viņš visu laiku

nav licies gar mani ne zinis. Zigmonte 1, 170.

garabērns, -a, v.; poēt. Cilvēka radošā darba

rezultāts (piemēram, mākslas darbs, zinātnisks

atklājums). □ . . nupat iznākušo grāmatu
autori. . pastāstītu . . lasītājiem par savu jauno
garabērnu.. Lit M 56, 44, l. Bet, ja mēs spētu
visus šos septiņdesmit.. tēlus sapulcināt vien-

kopus un pati māksliniece palūkotos uz saviem

garabērniem tā no malas, viņas skatiens un

smaids pie dažiem pakavētos ilgāk.. . Kar-

mena, Amnerisa, Ļubaša, grāfiene... Zv 66,

23, 13.

garaiņi, -v, v.; tikai dsk. Tvaiks, kas rodas,

iztvaikojot karstam šķidrumam. O ..tā pa-

rāva uz augšu katliņa vāku, bet, tikko plauk-
stai bija pieskāries garaiņu mutulis, nometa

vāciņu ar klankšķi atpakaļ. Niedre 10, 40. No

kafijas tasēm plūst aromātisku garaiņu strūk-

liņas. PL Siev 64, 5, 8. Kliedz [lokomobiles]
svilpe rīta agrumā, tvaika stabus izgrūzdama.

Kāpj debesīs balti garaiņi, uz mirkli pat le-

cošo sauli aizklādami. Rihters 1, 243. // Iztvai-

kojumi (no kā mitra). □ . . Robis ar savām

kajam izara . . platas sniega vagas. Garaiņi no

viņa kūpēja kā no viras podiņa uz plīts. Sale-
nieks 3, 39. .. augu dienu [drēbniekam] bija
jāelpo saslapinātas drēbes kaitīgie garaiņi. Zv

58, 21, 15. Labību žāvējot, rijā izplatījās garaiņi
un bija ļoti karsts. Cimermanis 1, 53. // Migla,
kas ceļas no ūdeņiem vai slapjām vietām.

O Mums
_

visapkārt garoja nekustīgi ūdeņi.
Bet pamazam plīvurainie garaiņi — ezera vēsā

elpa — izgaisa. Cīņa 57, 189, 3. Kā viegli dūmi

no mitrajam ielejām sāka kūpēt caurspīdīgie
garaiņi. Tie dīvaini izlocījās gar klintīm un,
pa krūmiem ķerdamies, lēni līda uz kalnu

galotnēm. Grīva 1, 97. // Tvaiks, ko veido silts

gaiss aukstumā. □ Viņu elpa saltajā ziemas

gaisā sasala, saplūda gaišā garaiņu mākonī.

Lācis 4, 7. .. garaiņu mutuļos, kas nāca no

zirgu nāsīm, kareivji virzījās gar vāciešu

zvanu tornīti. Bērn 50, 2, 4.

garāml
, apst. 1. Tā, ka pietuvojas līdzās un

tad virzās tālāk. O Mēs ar Paulu stāvējām

pie lielā pulksteņa un vērojām, kā garām ne-

pārtrauktā straumē plūst cilvēki. Lukjanskis l,

101. Bet Edgars neatkāpās, lai viņu palaistu ga-

rām. Blaumanis 6, 252. . . [zirgs] arvien un ar-

vien traucas gar pēdējā jātnieka kreisajiem
sāniem aizsteigties garām. Birznieks-Upītis 6, 274.

pārn. .. ko pats neizjūt pie sevis, pats nepār-
dzīvo ar miesu un asinīm, tas paiet garām,
mūs dziļāk neskardams. Zālīte 5, 7. «0* Garām

ejot — mazliet un nebūtiski,- starp citu.

O . . [dramaturgs] daudziem nozīmīgiem cil-

vēkiem pieskāries, tikai garām ejot.. Kar 58,

12, 136. Kamēr Alvilu Dzeguzi pazina, tikai ga-

rām ejot, tikmēr iznesīgais zinātņu kandidāts

šķita labāks un apbrīnojamāks. Purs 4, 137.

// priev. nozīmē ar dat. Norāda, ka pietuvo-
jas (kam) līdzās un tad virzās tālāk. □ Rota

klusēdama pagāja garām kaujas mašīnām.

Grants 6, 67. // Virzot skatienu ne tieši virsū,

bet blakus, projām. □ Dambrāns raudzījās
viņiem garām, kaut kur projām. Grants 6, 316.

«Droši vien . . . pāries,» Roberts saka, skatīda-

mies man garām uz gultas pusi. . Brodele

17, 86.

2. Pagājis (par laika posmu, notikumu).

□ Diena ir garām un ātrāk, nekā to domāja.
Brigadere 2, 332. Sniegainā ziema ir garām, Pir-

mie cīruļi dzied. Krūklis 1, 18. «Tūlīt būs cauri,
mazā. Tūlīt viss būs garām. Tu vēl smaidīsi,
Zit.» Lukjanskis 1, 79. Viņiem jau šķita, ka vi-

sas briesmas garām. A Grigulis 13, 213.

garām 2, priev. ar akuz.; novec. Norāda uz to,

kur kas pietuvojas līdzās un tad virzās tālāk.

O Kundziņš jāja raudādams Garām manu

auzu lauku. Redzēj' manu auzu lauku Zelta

miglu miglojam. DV 268.

garām-, salikteņu pirmā daja. 1. savienojumā ar

lietv. Norāda, ka salikteņa otrajā dajā nosauk-

tais virzās kam garām. Garāmgājējs. Garām-

braucējs.
2. savienojumā ar verbu. Norāda, ka salikteņa

otrajā daļā nosauktā darbība noris, darītājam

virzoties kam garām. Garāmiet. Garāmskriet.

Garāmbraukt. Garāmtraukties. Garāmslīdēt.

garamantas, -v, s.; tikai dsk.; poēt. Folklora.

O Latviešu tautas garamantās saglabājušās
teikas par briesmīgiem radījumiem, kas tum-

šās naktīs uzbrūk cilvēkiem . . Māksla 63, 2, 37.

. . mēs varam būt lepni, jo ne katrai tautai do-

tas pūrā tādas garamantas. Lit M 67, 12, 13.

garāmbraucējs, -a, v.; garāmbraucēja, -as, s.

Cilvēks, kas brauc kam garām. □.. mazā

ēka it kā aiz kautrības ieslēpušies liepu pu-

durī, garāmbraucējiem atstājot redzamu tikai

jumtakori. . Zv 57, 3, 2. Mārtiņš ar citiem ceļa

taisītājiem bij sadzēries, un tā visi sāka Rij-
nieku grantsbedrēs nerrot garāmbraucējus . .

Upīts 4, 645.
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garāmbraukt, -braucu, -brauc, -brauc, pag.

-braucu; intrans.; parasti divd. formā: garām-

braucošs, garāmbraukdams, garāmbraucot.
Braukt kam garām. i.O Garenais mākonītis

kļuva skaidrāks, un beigās vairs nebij ko šau-

bīties, ka tas cēlās no kada garāmbraucoša

tvaikoņa. Blaumanis 6, 43. Labāk pagaidīt kādu

garāmbraucošu mašīnu. Skujiņš 5, 88. . . tas_ ar

sievu un dēlu izlikās tā, it kā, nejauši garām-
braukdami, te uz brīdi piesēduši, tūliņ celsies.

Upīts 4, 241.

garāmgājējs, -a, v.; garāmgājēja, -as, s. Cil-

vēks, kas iet kam garām. O Garāmgājēji stei-

dzās man pretim un garām.. ar neparastu

skubu. Birznieks-Upītis I, 125. ..leva apstājās

pie augsta žoga, aiz kura auga.. krūmi, aiz-

slēpdami dārzu un māju garāmgājēju skatie-

niem. Meldere 1, 149. Parādīju ķēmīgu grimasi

garāmgājējai, kas uz mani līdzjūtīgi paskatī-

jās. Bels 1, 47. pārn. . . bet kas tad viņai bēdas:

viņa te garāmgājēja, ne viņas lopi, ne viņas

manta .. . Brodele 7, 54.

garāmiet, -eju, -ej, -iet, pag. -gāju; intrans.;

parasti divd. formā: garāmejošs, garāmiedams,

garāmejot. let kam garām. iO Vagona pava-

done . . garāmiedama uz mirkli apstājās pie

durvīm. . Bērce 5, 8. Vienīgi Pīters izturējās
pret viņu laipni un, tāpat kā citiem, arī viņai

garāmejot pateica kādu joku. Sakse 2, 71. . . uz

sētas sēdēja Brīvuļu Milija un lasīja Akura-

tera dzejoļus. Nebij tik tuvu, bet garāmiet
kaimiņu jaunkundzei tā nevarēja. Pēteris pa-

cēla cepuri un sveicināja. Upīts 111, 280.

garantēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. jur.

Dot garantiju (1). O Mašīnas garantijas pasē

norādīts, ka rūpnīca garantē 15 000 kilometru

noskrējienu 9 mēnešu laikā. Zin T 62, 1, 20.

2. Nodrošināt (norisi, stāvokli). □ Nau-

das līdzekļus pilsoņi var glabāt valsts darba

krājkasēs .. Noguldījumu noslēpumu, saglabā-
tību un izsniegšanu pēc noguldītāja pirmā pie-

prasījuma garantē valsts. AT Bil 60, 3, 49. .. tu-

berkulozes slimnieka tiesības uz darbu savā

vai līdzīgā specialitātē garantē likumi. . Ves

62, 9, 21.

garantija, -as, s. 1. jur. Likumā vai līgumā
noteikta saistība uzņemties atbildību, ja kas

netiek veikts vai tiek veikts nepareizi. Garan-

tijas laiks
— laiks, kurā ražotājs bez atlīdzī-

bas novērš izstrādājuma defektus vai apmaina

izstrādājumu pret citu. Garantijas remonts —-
remonts defektu novēršanai, kuri radušies iz-

strādājumam garantijas laikā. Garantijas darb-

nīca (arī rūpnīca) — darbnīca (rūpnīca), kas

veic garantijas remontu, a. . saistības pilsoņu
starpa vai ar viņu piedalīšanos var nodrošināt

ar rokas naudu, bet saistības sociālistisko or-

ganizāciju starpā — ar garantiju. AT Bil 61, 4,

12. Divkārt palielināts garantijas laiks . . ir ve-

ļas mazgājamam mašīnām. Rīgas B 63, 151, 2.

2. Nodrošinājums (norisei, stāvoklim).
iO .. kādas Robertam bija garantijas, ka ari

Lilija tam nav neuzticīga? Ja jau tā tik viegli
bija ielaidušies ar viņu — precētu vīru, kādēļ
tad lai nevarēja būt arī otrs.. Rozītis 3, 64.

. . tagad ir garantija, ka neviens turpmāk ne-

pieļaus .. bezatbildīgu rīcību. Pad J 63, 190, 1.

garants, -a, v.; garantē, -es, dsk. ģen. -šu, s.;

jur. Tas, kas uzņemas garantiju (piemēram,

iestāde, persona).

garasfains, -ais; s. -a, -ā. Tāds (dzīvnieks),
kam ir gara aste. Garastaina aita. □ .. ceku-

lainā un garastainā zīlīte atrod . . mizas plai-
sās kukaiņu oliņas un kūniņas. D kal 64, 59.

garastāvoklis, -ļa, v. Emocionālais stāvoklis,
emocionālā pašsajūta (noteiktā laika posmā).

Jautrs g. Skumjš g. Slikts g. Nomākts g. Mai-

nīgs g. Uzlabot garastāvokli. Sabojāts g. Ga-

rastāvokļa cilvēks
— cilvēks, kura rīcību

bieži nosaka garastāvoklis. O Viņš šodien

bija tik labā garastāvoklī, ka gribējās drais-

kuļoties un jokoties pat bez iemesla. Sakse 7,

212. .. viņa bija pacilātā garastāvoklī, runāja,
ātri bērdama vārdus. Ezera 1, 146. Tija Galotne

visu apsvēra ar prātu un tomēr bija garastā-
vokļa cilvēks. Tāpēc reizēm nesaprata sevi.

Purs 4, 324. <> Garastāvoklis zem nulles (arī
uz nulles) sar. — ļoti slikts garastāvoklis.
O «Nestrīdēsimies šovakar, Ines,» Roberts

klusi saka. «Jau tā garastāvoklis zem nulles.»

Brodele 17, 94. Arī viņai garastāvoklis, kā saka,

bijis uz nulles. Bundzeniece 2, 165. // Emocionā-

lais stāvoklis (dzīvniekiem). €3 . . [dresētā-
jam] vajadzēja iet pie sprostiem mazliet paru-

nāties ar tīģeriem un pavērot zvēru uzvešanos

un garastāvokli. Liesma 72, 7, 6.

garastes, ģen., nelok. Garastains. Kā zie-

mas viesus retumis gadās novērot. . ziemeļu

pūci. . un garastes pūci. . Saudz dabu 123.

garastis, -ta, v.; garaste, -es, dsk. ģen. -stu, s.

Tas (tāds), kam ir gara aste. □ Bērni jāiepa-
zīstina arī ar . . garasti cielaviņu .. Mājtur 64.

garastīte, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. Dem. ->

garaste.
2. Neliels zvirbuļveidīgo kārtas melnbalts

putns ar ļoti garu asti. □ Garastīte ar savu

garo asti izskatās ļoti skaista. X Grigulis 5, 210.

Ļoti intensīvi [meža] kaitēkļus iznīcina arī pe-
lēkā zīlīte . . un garastīte . . Latv dzīvn 55. No

mazajiem putniņiem mežā var sastapt.. gar-

astītes. Pad J 68, 13, 4.

garausains, -ais; s. -a, -ā. Tāds (dzīvnieks),
kam ir garas ausis. G. ēzelis. iO Garausainais

sikspārnis. ME I, 605.

garausis, -ša, v.; garause, -es, dsk. ģen. -šu, s.

Tas (tāds), kam ir garas ausis (par dzīvnieku).

O Ēzelis, garausis. ME I, 605. Lai manai pādītei
trejādas avis: Strupause, garause, sprogainīte.
LD 1317. // Zaķis; trusis. O No krūmiem izlēca

zaķis un nesteigdamies cilpoja uz šķūņa pusi.

Pamanījis cilvēku, garausis satrūkās un diedza

prom uz mežu. Lācis 8, 66. Kādu rītu izgāju ar

bisi pa mežu pastaigāt un padzīt kādam garau-

sim pēdas. Eju, eju pa zaķa pēdām. . X Grigulis

2, 55. . . ministrija paredz izmantot trušus visu

jauno medicīnas preparātu pārbaudei. Tieši šie

garauši. . mediķiem palīdzējuši konstatēt, cik

kaitīgas cilvēka organismam ir dažas miega
zāles. Pad J 75, 14, 6.

garāža, -as, s. Te/pa, celtne transportlīdzekļu,

pārvietojamu darba mašīnu novietošanai, re-

montam. lebraukt automobili garāžā. Tēvo-
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cis dzīvoja puskilometru no kolhoza «Arājs»
mehāniskās darbnīcas un garāžām. Dripe 2, 18.

. . izbūvēta . . plaša garāža traktoriem. Zv 52,

6, 16. .. ceļu mehānismu novietošanai ierīko

nojumes un garāžas. PL Skola 61, 11, 89.

garbērdains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir

gara bārda. G. sirmgalvis. O . . sanākuši gal-
venie viesi — garbārdaini, cienījami veči.

Auziņš 1, 152.

garbārdis, -ža, v.; garbārde, -es, dsk. ģen.

-žu, s.; reti. Tas (tāds), kam ir gara bārda. G.

vectēvs. Garbārde kaza.

garbārksfains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir

garas bārkstis. G. galdauts.
gardēdis, -ža, v.; gardēde, -es, dsk. ģen. -žu, s.

Cilvēks, kas ar īpašu baudu ēd izsmalcinā-

tus, izmeklētus ēdienus. O Gardēži uzskata,
ka vēži visgaršīgāki esot tad, ja novārīti kopā
ar dillēm un sāli turpat upītes vai ezera

krastā. Zv 59, 6, 30. . . ķiploki un citas garšvie-
las piešķir tai [desai] oriģinālu garšu, kas spēj

apmierināt pat visizsmalcinātāko gardēžu
gaumi. Rīgas B 68, 247, 3. Viņas nebija gard-
ēdes. ME I, 602. sal. Viņš ēda cīsiņus. Maigi
grieza ar nazi, apbēra ar pipariem, uzlika si-

nepju dzeltenumu, tad kā īsts gardēdis izbau-

dīja to uz mēles. Bels 1, 50. pārn. Dažkārt vēl

šodien sastopams uzskats, ka kamermūzika, jo

sevišķi instrumentālā, ir kaut kāds sarežģīts,
pārsmalcināts mūzikas novads, domāts tikai

mūzikas gardēžu baudai. Bērziņa 1, 4.

gardegunis, -ņa, v.; gardegune, -es, dsk. ģen.

-ņu, s. Tas (tāds), kam ir garš knābis, snuķis,

purns. O . . ieradās stārķis vardes ķert. Purva

putni. . tam nedomāja sevišķi uzticēties. Ne-

viens taču nevarēja galvot, ka gardegunis,
vardes ķerot, nepagrābj arī kādu ķīvītēnu vai

kuitalēnu. X Grigulis 3, 77. Kukainītis, garde-
gunis. ME I, 605. // niev. Tas (tāds), kam ir garš
deguns (par cilvēku). Gardegune vecene.

garderobe, -es, dsk. ģen. -bju, s. 1. Telpa
(sabiedriska iestādē), kur atstāt virsdrēbes,-
ģērbtuve (1). Teātra g. Garderobes numurs. Sa-

ņemt mēteli garderobē. □ Kad Agneseno rīta

deviņos iegāja augstskolas vestibilā, abās tā

puses pie garderobēm drūzmējās studenti, kas
steidzas nolikt mēteļus. Sakse 6, 24. Strādnieks,
ieradies darbā, drēbes atstāj garderobē. Zv 52,
8, Pavadones [lidmašīnā] mūs uzaicina virs-
drēbes nodot garderobē, kas atrodas pie ieejas.
Zv 57, 10, 1.

2. parasti vsk. Visi vienam cilvēkam piedero-
šie apģērbi. □ Nākamo dienu viņš apcilāja
savu garderobi — gaišo vasaras uzvalku, kur-

pes, kaklasaites, virskreklus . . Lācis 6, 259. Pus-
audzes meitenes garderobe, piemēram, varētu
izskatīties ta: svārki, divas trīs blūzes, svīte-

ris, garas bikses, mētelis, vēj jaka. PL Siev 69

9, 18.

garderobists, - a, v.; garderobiste, -es, dsk.
ģen. -stu, s. Garderobes kalpotājs. Strādāt par
garderobistu. □ Garderobistei pēc mēteļiem
pasniedzas reize trīs numuriņi. Rinkule 2, 132.
Darba viņa ierodas_ neiedomājami sakaitināta.
Sviešus iesviež mēteli vecajai garderobistei
rokas. Zigmonte 1, 226.

gardibene, -es, dsk. ģen. -ņu, s.; novec. Aug-
sta vīriešu filca platmale,- arī cilindrs. O . . pie
krāsainās gardibenes tam sānos atkal kāda

zvaigžņota ripiņa ar stirnas spalvām. A Deg-

lavs i, 925. Švauksts nolika gardibeni uz galda,
izrāva cēli lakatu no kabatas. . Kaudzītes la,

380. . . bārdains ļihačs [kučieris] krokainā bez-

apkakles mētelī ar izadītu bārkstainu jostu ap
vēderu un ar platvirsas gardibeni galvā. Upīts
9, 9. Kučieriem galvā vizuļoja zīda gardibenes,
rokās balti cimdi. Bērn 57, 1, 6.

gardiena, ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai,

kopdz.; niev.; pareti. Gardienis. ļo Šad tad pa-

šķielēdama uz talcinieku baru, Solveiga stei-

dzīgi ravē un irdina. Tomēr viņa jūt, ka pa-
cietības mērs būs par mazu un viņa kaut ko

pateiks šiem. . . šiem gardienām. Kalndruva

5, 10.

gardienis, -ņa, v.; gardiene, -es, dsk. ģen.
-ņu, s.; niev.; pareti. Cilvēks, kas gausi, tūļīgi
strādā, rīkojas,- gausdienis.

gardināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Panākt, ka (ēdiens) iegūst labāku garšu.
Gardināt muti

—
baudīt kā garšu, aromātu.

O . . vecītis . . grasījās celt pie mutes smar-

žīgo un ar pavalgu devīgi gardināto launaga
tiesu. . Vanags 6, 26. Apnikuši sūkāt rūgto

pašaudzēto tabaku, vīri tagad gardināja mutes

ar īstiem pirmās šķiras papirosiem .. Lācis 4, 58.

gardināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl.; reti. Baudīt (kā) garšu. O Ēd gardināda-
mies. ME pap I, 383. pārn. .. ja gribēja atzīmēt

ko jauku, tad gardinādamies teica: «Salds kā

medus! Gards kā medus!» Brigadere 2, 135.

gardīnes, -ņu, vsk. gardīne, -es, s.; novec.

Loga aizkari. □ Meitu istabas logs bija aiz-

klāts ar pelēku gardīni. Blaumanis 6, 244. . . gar

logiem karājās gardīnes. . Lācis 4, 136. Bet

galdauti un gardīnes viņas mājās balti kā bu-

rinieku zēģeles. Kaldupe 4, 145.

gards, -ais; s. -a, -ā; apst. gardi. 1. Tāds,

kam ir patīkama garša; tāds, kas labi garšo;

garšīgs. Gardas ogas. G. siers. Gardas pusdie-
nas. Gardi pacienāt. O .. mēs mielojāmies ar

gardu kviešu maizi. . Zālīte 5, 331. Gardu gar-

dais alus. ME I, 602. Kamēr viņi ēd brokastis,

Bobis cītīgi dežurē pie Imanta krēsla, labi

zinādams, no kura vieglāk izdiedelēt gardu
kumosu. Ezera 2, 122. // apst. Ar labu ēstgribu,
ar patiku (ēst, dzert); kāri. O Gardi ēda pa-

nāksnieki. ME I, 602. Cūkas ar saviem asajiem

snuķiem rok ārā no zemes pieneņu saknes un

tik gardi tās ēd, ka šņakst vien. Birznieks-Upī-

tis 2, 6. <> Ar gardu (arī saldu) muti — ar labu

ēstgribu, ar lielu patiku (ēst, dzert). O . .pui-
sis . . ar gardu muti sāka strēbt tauko, iedzel-

teno zupu. Kalndruva 2, 49. Teļš . . mēģinājis
badīt pagraba durvis, atgrūdis tās vaļā un pat-
laban ar gardu muti mielojās ap mannas uz-

pūteni. Ezera 1, 386. // Tāds, kas izraisa patī-

kamu garšas sajūtu (par smaržu). □ Zemenes

gardi smaržoja . . Birznieks-Upītis 11, 30.

2. Tāds, kurā izpaužas patika, bauda (parasti
par smiekliem). □.. kādi nu puikam gardi
smiekli! Brigadere 2, 40. . . viņš smējās atkal

savus gardos smiekliņus . . Kaudzītes la, 212. Es
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tev saku, vagarīti, .. Velns raus tavu dvēse-

līti Pašā elles dibenā! Kalpiņš gardi nosmie-

sies, Maliņā stāvēdams. DV 1121.

gardums, -a, v. 1. Garšīgs ēdiens, dzēriens.

<C 3 .. kā var atraidīt tādu gardumu kā tīru

rudzu maizi.. Paegle 4, 303. No medus izga-
tavo dažādus gardumus: cepumus, konfektes,

dzērienus . . Bērn 57, 4, 5. Tur [uz galda] starp

parastajiem pavasara gardumiem — salātiem,

Tedīsiem, burkāniņiem un citiem dārzājiem ir

ari dateles, apelsīni un mandarīni. . Pion 54,

22, 2.

2. parasti vsk. Vispārināta īpašība gar d s

(1), šīs īpašības konkrēta izpausme. Ēdiena g.

gārdziens, -a, v. Īslaicīgs vienreizējs trok-

snis g ār g t. O .. bij sadzirdams gari

stiepts gārdziens bez balss, drīzāk kāda kus-

toņa sēciens nekā cilvēka klepus. Upīts 111, 657.

Elpa no krūtīm lauzās smagiem gārdzieniem.
Fimbers 1, 249. ..pariet Bosis nemaz vairs ne-

varēja un brīžiem izgrūda tikai kā kaujama

lopa gārdzienus. Rozītis 2, 34.

gārdzoņa, -as, s.; parasti vsk. Ilgstošu nepār-

trauktu trokšņu kopums -> g ā r g t. Saklausīt

krūtīs gārdzoņu.
garengriezums, -a, v. 1. Gareniskā virzienā

izdarīts griezums. O .. ar naža ieapaļo daļu
izdara garengriezumu no lejas uz augšu..
Sudrabs 1, 182.

2. Figūra, kas rodas, šķeļot doto ķermeni ar

plakni gareniskā virzienā (parasti rasējumā).
Cilindra g.

garenisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gareniski.
Tāds, kas vērsts, atrodas garenvirzienā. G. grie-
zums. □ Izšķir trīs galvenos koksnes grieša-
nas veidus: šķērsenisko — šķērsām šķied-
rām . ~ garenisko — šķiedru virzienā un sā-

nisko — slīpi pret šķiedrām.. Indāns 1, 12.

.. Ramba, dīvainas iedomas dzīts, uz gareniski

pārlocītas papīra lapas mēģināja sarakstīt vi-

sus ieradušos pēc alfabēta. Saulītis 13, 150. Pār

braucamo vietu iedams, Vanags īgni paspēra

gareniski iegriezušos koku. Upīts 4, 119.

garens, -ais; s. -a, -ā; apst. gareni. Tāds,
kura garums ir lielāks nekā platums. G. galds.
G. gurķis. G. kurvis. Garena māja. □ Labu

laiku garenais dūmu stabiņš palika vienlīdzīgi
liels. Blaumanis iii, 27. ..melnajās vagās gu-

lēja . . bāli dzeltenās, garenās melones.. Birz-

nieks-Upītis 6, 221. Zarēns skumji pasmaidīja,
garenā gludā seja viņam, kā parasti, drusku

sagurusi. Upīts 4, 229.

garenvilnis, -ļņa, v.; fiz. Vilnis, kura svārstī-

bas notiek viļņa izplatīšanās virzienā. □ Ska-

ņu pārnes garenvilnis . . Zin T 65, 7, 24.

garenvirziens, -a, v. Virziens, kas ir paralēls
(ka) garumam. O Ātrumu pārslēgšanas svira

atrodas pa labi no braucēja un kustas tikai

viena plakne
—_ automobiļa garenvirzienā. .

Zin T 62, 6, 22. Tās [starpsienas] iedala garen-
virzienā starpsienās, kas iet paralēli kapitāl-
sienai, un šķersvirziena starpsienās. . Sterns

2, 186.

garenzāģis, -ģa, v. Zāģis, ar kuru zāģē kok-

sni šķiedru virzienā. □.. ar motorzāģi. . res-

nos ozola klučus sagriež vajadzīgā garumā,

tad ar garenzāģi tos apzāģē. Rīgas _B 58, 237, 4.

garēvele, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Ēvele koka

virsmas nolīdzināšanai šķiedras virzienā vienā

un tai pašā līmenī. .□ Garēvele jeb laidene ir

50 —70 cm gara. .. Laideni lieto, ja koka vir-

smai pēc ēvelēšanas jābūt pilnīgi vienā plaknē.
Sterns 2, 30.

gargabalnieks, -a, v.; gargabalniece, -es, dsk.

ģen. -ču, s.; fizk. Sportists, kas specializējies
garo distanču veikšanā. [□ Helsinkos rīkota-

jās vieglatlētikas sacīkstēs pasaules klases re-

zultātus 3000 m šķēršļu skrējienā uzrādīja
somu gargabalnieki.. Sports 62, 70, 4. leprieci-

nāja arī mūsu gargabalnieku starts 10 000

metru distancē. Cīņa 64, 140, 3. pārn. «.. pava-

saros tā [grieze] visu garo ceļu no siltām ze-

mēm līdz mūsu pusei gandrīz kājām vien at-

tek.»
— «īsta gargabalniece» . . Vanags 8, 114.

gargabalu, dsk. ģen., arī gargabala, ģen.; ne-

lok.; fizk. Tāds, kas noris garajās distancēs

(piemēram, par sacensībām); tāds, kas specia-

lizējies garo distanču veikšanā (par sportistu).

Gargabalu soļošanas sacensības. Gargabalu
skrējējs. O . . mums būs kāds jauneklis jā-
trenē gargabalu skriešanā. Sakse 7, 126. Visi

zināja, ka man patīk gargabala skrējieni. .
Sports 67, 163, 3. Jubilejas sacīkstēs gargabalu
peldēšanā startēja apmēram 700 . . peldētāju.
Sports 63, 79, 4.

gārgale, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Gārgaļveidīgo
kārtas nirējputns. Brūnkakla g. Melnkakla g.

O Ļoti ātri un intensīvi ceļojumā lido gār-

gales .. Latv dzīvn 31. Gārgales ir lieli ūdens

putni. . Viņas ir labas peldētājas un nirējas.
A Kalniņš 1, 198. Gārgale ir ļoti uzmanīgs

putns . . X Grigulis 5, 189.

gārgaļveidīgie, -o, vsk. gārgaļveidīgais, -ā,

v.; zool. Putnu kārta, kurā ietilpst lieli ūdens-

putni ar garu vārpstveida ķermeni un īsiem,
smailiem spārniem (piemēram, brūnkakla gār-
gale, melnkakla gārgale); šīs kārtas putni.
□ Gārgaļveidīgie ir zoss lieluma putni.. Latv

dzīvn 41.

gārgt, gārdzu, gārdz, gārdz, pag. gārdzu;
intrans. Radīt (elpošanas orgānos) sēcošu, dobju

troksni (piemēram, sāpēs, agonijā); atskanēt

šādam troksnim. Smagi g. Skaļi g. levaino-

tais gārdz. Krūtīs gārdz. □ Aiz plānās pārsie-

nas vasarnieks Rācens sāka stipri gārgt. Vi-

ņam bija slimas krūtis . . Saulietis 111, 120. «Uz

jums pavisam tuvu izšāva
.. ,» Ķīsis stāstīja,

aizsmakumā gārgdams. Grants 5, 194. Lopiņš vēl

gārdz. ME I, 618. pārn. . . bet dažbrīd piekalnēs
pašizgāzējs saslējās pakaļkājās kā ugunīgs

zirgs, tad gārgdams ierāva elpu un lēkšoja at-

kal tālāk. Lagzdiņš 3, 121. // Būt ar sēcošiem,

dobjiem blakustrokšņiem. Gārdzoša balss.

// Runāt aizsmakušā, sēcošā balsī. !□ «Ār-

prāts ..
,» viņš gārdz, nenovērsdams acis ..

Sakse 7, 175.

gārguļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Ra-

dīt (elpošanas orgānos) gārdzošu troksni; at-

skanēt šādam troksnim. [O Kāsēdams un gār-
guļodams sāka ģērbties. ME l, 618. Pieliekot

ausi pie mazās krūtīm, Līze klausījās, kā tur

pēc klepus vēl gārguļo. Tāda burbuļaina elpa
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bija arī vīramātei mūža pēdējās nedēļās ...
Birze 1, 37.

garīdzniecība, -as, s.; parasti vsk. lesvētīto

reliģiskā kulta kalpotāju kopums,- īpaša ga-

rīgā kārta hierarhiskās baznīcās. O Garīdz-

niecības kārta . .Baltijas guberņās nebija vien-

gabalaina. Tā sastāvēja galvenokārt no triju
lielu reliģiju (Krievijas pareizticīgo, luterāņu

un Romas katoļu) kulta sludinātājiem, kā arī

baznīcu pārvaldes amatpersonām. V Kalniņš l,

224. leradās ezermalā pie jaunajiem draudzes

locekļiem pareizticīgās garīdzniecības priekš-

stāvji.. Birznieks-Upītis 6, 158. Romāna galve-
nais varonis Ļuds Vasaris nespēj samierināties

priesterības valgos, viņa personība meklē un

atrod ceļu prom no garīdzniecības. Kar 63,

2, 153.

garīdznieks, -a, v. lesvētīts reliģiskā kulta

kalpotājs; arī mācītājs. O Bet jau pirmajā
[studiju] gadā es mokoši0

izjutu, ka nebūšu

piemērots garīdznieka amatam. Sakse 7, 29. Ga-

rīdznieks melnā talārā. .. Melnais talārs vien-

mēr aizsedzis ziedošus ceriņus .. Auziņš 1, 142.

Tumšos varmākas zemē triec, Svētos liekuļus,
garīdzniekus, Kuri melš krāpdami debesu nie-

kus! Ticības māņus pie malas liec! Veidenbaums

2, 26.

garīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. garīgi. 1. Saistīts

ar (cilvēka) psihi, intelektu, raksturīgs psihei,
intelektam; arī psihisks. Garīgā dzīve. Garīgās
intereses. Fiziskais un garīgais darbs. Garīgi
bagāts cilvēks. Garīgā seja — a. Cilvēka bū-

tība, b. Garīgā kultūra. Garīgā (arī gara) tumsa

(arī tumsība, tumsonība) — zināšanu trūkums,

aprobežotība. Garīga slimība — psihiska sli-

mība. □ Varbūt paši tēli, kuri jau sākuši dzī-

vot rakstnieka garīgajā pasaulē, palīdz atrast

arī šo māksliniecisko veidojumu. Bērce 5, 66.

. . arhitektūra ir ne tikai tautas materiālās,
bet arī garīgās kultūras sastāvdaļa. Māksla 73,

4, 22. Pusstundas laikā Mansfilds bija noskaid-

rojis salu dēla garīgo apvārsni un ieguvis pa-

reizu priekšstatu par viņa zināšanām, sadzīves

izpratni un lielo apdāvinātību. Lācis 10, 119.

Daiļliteratūra kā mākslas nozare atveido cil-

vēka garīgo seju. Valeinis 1, 9. Senās mākslas

pieminekļu pētniecība ir vienīgais ceļš, kā

iepazīt laikmeta garīgo seju.. Zin T 65, 4, 39.

. .grāmatā .. rakstnieks asprātīgās un spraigās
situācijas izsmej katoļu garīdznieku sēto ga-

rīgo tumsonību . . Kar 59, 5, 144. Franču ārsti..

konstatējuši, ka vienveidīgo dzīvojamo rajonu
iemītnieki jūtas diskomfortabli, ka te ievēro-

jami aktivizējās garīgās slimības un psihes no-

virzes no normas. Māksla 73, 2, 20. O Garīga
(arī gara) barība sar. — daiļdarbi, mākslas

darbi, kas garīgibagātina cilvēku.

2. Saistīts ar reliģiju, tai raksturīgs. Garīgā
muziķa. Garīgais tēvs — garīdznieks. □ Mā-

cītājs par piecdesmit rubļiem turēja skaistu

un svinīgu bēru runu. Baznīcas dziedātāji no-

dziedāja skaistas sēru dziesmas. Tā garīgā ce-

remonija beidzās. Zeiboltu J 111, 271. . . Vēliņš
saka pātarus — dziedāja garīgas dziesmas un

turēļa patētiskas runas. .Austriņš 2, 92. 17. gad-
simta Itālijā jau sāk nošķirties trīs āriju veidi.

Pirmkārt — kamerārija, operu ārija un garīgā

jeb baznīcas ārija .., ko izpilda dievkalpojuma
laikā. Vēriņa 1, 45. ..mājiņā ieradās baznīc-

kunga sūtne Veronika. .. «Atnāc pie garīgā
tēva!» viņa aicināja linkopi. Niedre 6, 217.

garīgums, -a, v.; parasti vsk.; pareti. Garīgā
kultūra, garīgā attīstība,- arī dvēseliskums.

O Dzīves labklājība un garīgums..
ir vērtī-

bas, kuru attieksme nevienmēr veidojas ideāli.

Lit M 67, 13, 12. Viņas smalkajos ģīmja [sejas]
pantos atspoguļojās garīgums. ME I, 603.

garkājains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir garas

kājas. □ Meitenes draugi ir garkājainais te-

lēns, kas atskrēja pavasarī govij Sofijai, un

izvēlīgais Ruksītis. Jaun Gr 68, 7, 22. Bet gar-

kājainais suns bija veiklāks. Atlēcis sānis, tas,
zobus klabinādams, rēja tik negantā balsī..
Līvs 1, 71. Garkājains, garrokains jauneklis ģim-
nāzista svārkos . . stāvēja pie grāmatām ap-

krauta galda. .Lit M 67, 29, 16.

garkājis, -ja, v.; garkāje, -es, dsk. ģen. -ju, s.

Tas (tāds), kam ir garas kājas. □ ..liepas

galotnē bija uzcēlis savu rezidenci garkājis
stārks [stārķis]. Plūdonis 3, 50. Vasarai līdzi aiz-

lido gājputni. Pirmās pošas projām garkājes
dzērves. Vanags 9, 32.

garkaklains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir garš

kakls (par cilvēkiem vai dzīvniekiem).
G. putns. O Atcerējos Vitoldu

— izstīdzējušu,

garkaklainu puisi, ar kuru kopā biju divī-

zijā . . Bērce 5, 61. Ak, kas te bija zirgu! . . gar-
kaklainie arābu rikšotāji kārpījās un dīdījās ..
Skujiņš 7, 169. // Par traukiem. !.□ lepretim pas-

tam pusapgaismotā veikala skatlogā varēja
saviest garkaklainas spāņu konjaka pudeles.
Saulītis 12, 201. .. izstādēs viņa rāda smagnējus
šķīvjus, podus un lielas, garkaklainas šamota

vāzes. Zv 74, 16, 16.

garkaklis, -ļa, v.; garkakle, -es, dsk. ģen. -ļu, s.

1. Tas (tāds), kam ir garš kakls (par cilvēkiem

vai dzīvniekiem). Garkakle zoss. // Par trau-

kiem. O Bet viscienīgākās [pudeles] ir.. vīnu

garkakles . .Austriņš 2, 242.

2. v. Meža pīlei līdzīgs pīļu dzimtas putns
ar garu kaklu un smailu asti. Garkakļu ligzdo-
šanas vietas. □ Garkaklis. . pieder pie meža

pīļu [peldpīļu] ģints. Tā ir vidēja lieluma pīle
ar slaidu, 65 centimetrus garu ķermeni un

garu kaklu
. . A Kalniņš 1, 174.

garkāra, ģen., nelok. Tāds (parasti darba rīks),
kam ir garš kāts. G. izkapts. G. veseris. CD Bet

tad tēvs iedomājās, ka nav līdzi paņemtas gar-
kāta dakšas. J Kalniņš 2, 73. Strādājot ar gar-
kāta kapli, ievērojami noteikumi: strādnieka

ķermenis turams iespējami taisnā .. stāvoklī..
Apsitis 1, 248.

garkātains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir garš
kāts. O Mājās atgriežos ar dāvanu un trim

garkātainām, tumši sarkanām rozēm. Bels 1,92.

Viņš iznes no dziļākās vietas vai veselu klēpi
garkātaino ūdens augu. Bundzeniece 2, 28. Abas

sugas ir koki ar vēdeklī sakārtotām garkātai-
nām lapām. Galenieks 2, 422.

garkāte, -es, dsk. ģen. -tu, s. Izkapts ar garu

kātu. □.. visu dienu viens pats viņš bija
pļāvis ar garkāti liesās smilgas, skābenes un
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baltās puķes. Talcis 2, 38. Miežus un auzas

pļaujot ar garkāti. ME I, 606.

garknābis, -bja, v.; garknābe, -es, dsk. ģen.

-bju, s. Tas (tāds), kam ir garš knābis. Gar-

knābis stārķis.
garknābja, ģen., nelok. Tads, kam ir garš knā-

bis. Garknābja gaura
— pīļu dzimtas putns

(meža pīles lielumā) ar ļoti tievu, garu, sar-

kanu knābi. [□ Garknābja gaura.. ir caur-

ceļotāja, Latvijas PSR teritorijā ligzdo reti.

A Kalniņš 1, 180.

gārkstēt, gārkstu, gārksti, gārkst, pag. gārk-

stēju; intrans.; pareti. Gārgt. O . . Līzei pa-

spruka gārkstošs vaids.. Sakse 2, 61. Krūtīs

gārkstot raujas elpa, Smacē, smacē tumšā

telpa. Paegle 1, 118. Tam krūtīs kas gārkst. ME

I, 618.

gārkstiens, -a, v.; pareti. Gārdziens.

gārksfoņa, -as, s.; parasti vsk.; pareti. Gār-

dzoņa. □ Viņš nevar skaidri parunāt, viņam

kaklā gārkstoņa. ME I, 618.

garkūļi, -v, vsk. garkūlis, -ļa, v. Gari, taisni

(ar spriguli izkultu rudzu vai kviešu) salmi.

Garkūļu salmi — garkūļi. (□ . . mēs ņēmām
katrs sauju garkūļu, cieti turējām un aizdedzi-

nājām. Salmi lēnām dega. . Jaunsudrabiņš 2,

200. Ilze un Līziņa savēra uz krustām šķērsām
sasietiem diedziņiem gabalos sagrieztus gar-

kūļus un pakāra pie griestiem. Viese 1, 72.

Jumtu segšanai lieto garkūļu (rudzu un ziemas

kviešu) salmus . . Sterns 2. 260.

garlaicība, -as, s.; parasti vsk. 1. Psihisks

(emocionāls) stāvoklis, kam raksturīga nomāk-

tība, apnikums un kas rodas, piemēram, bez-

darbības, interešu trūkuma dēļ. □ Jaunekli

nospieda garlaicība. Līdz septiņiem bija ne-

daudz vairāk par stundu . . Lukjanskis 1, 15. Pičs

bija kā ūdenī iekritis! Uģis atkal viens pats
kāvās ar garlaicību. Vāczemnieks 1, 71. Par pā-
rējo, kas bijis viņa mūžā, Kovaļovs stāsta

negribīgi, skopiem vārdiem, un viņa seja pauž
garlaicību — ko nu par tādām parastām lietām

runāt! Bērce 5, 39.

2. Vispārināta īpašība (1),
šīs īpašības konkrēta izpausme. '.□ Viss, kas

tenkojams, jau sen pārcilāts, kaut ne aiz ļauna

prāta, bet tāpat vien darbdienu garlaicību rem-

dinot, indrāne 2, 571. Un tā nu likās: no ne

visai priecīgajām bērnības dienu rūpēm daž-

kārt saņemts daudz vairāk nekā no šīm sēžu

garlaicībām. Jaun Gr 68, 4, 24.

garlaicīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. garlaicīgi.
1. Tads, kas neizraisa interesi, patiku; tāds,
kas noris gausi, bez spraiguma,- apnicīgs. G.

darbs. G. stāsts. Garlaicīga luga. G. brauciens.

□ .. visi tie notikumi, par kuriem viņš ru-

nāja, kļuva tik garlaicīgi un nenozīmīgi, jo
viņa stāstīšanas veids bija pārāk neveikls un

saraustīts.. Ādamsons 1, 162. ..iešana ir ļoti
garlaicīga. Man liekas, ka es līdz rītam neiz-
iešu mežam cauri. Jaunsudrabiņš 7, 158. . . viss

tālākais arī norisa diezgan garlaicīgi un gausi.
Bērce 3, 358. // Vienveidīgs, vienmuļš (par ap-
kārtni, ainavu). □ .. Sils ir ārkārtīgi vienmuļš
un garlaicīgs: priede pie priedes, stumbrs aiz

stumbra, neviena lapkoka starpā .. Upīts 3, 98.

Stepe šķita briesmīgi garlaicīga un vienmuļa.
Talcis 4, 42. Tā bija parastā, garlaicīgā slimnī-

cas istaba .. Tanīs ir baltas un pelēcīgas sie-

nas, divas baltas gultas, divi balti naktsska-

pīši. . Birze 5, 191. // Tāds (laika posms), kurā

nav saistošu notikumu, interesantas nodarbo-

šanās. □ Sevišķi garas un garlaicīgas man

bija vasaras pēcpusdienas, kad mazā, putek-
ļainā pilsētele bija kā izmirusi. Zālīte 5, 54.

Lienītei ganu dienas arvien bija likušās gar-

laicīgas. Ja mājā vai pļavā diena aizskrien kā

vēja plēsta, tad ganos tā velkas kā sapīta

govs. Sakse 3, 137.

2. Tāds, kas sabiedrībā ir mazrunīgs, kas

nav interesants sarunbiedrs. G. ceļabiedrs.
O Un tās divas mūsu jaunavas — tās taču

netaisījās kaut ko par sevi pastāstīt, viņas vis-

pār, jāsaka, bija diezgan garlaicīgas, kaut arī

nebija gluži neizskatīgas. J Kalniņš 4, 9. «No-

pietni cilvēki ir garlaicīgi,» Rūta atbildēja, jo-

cīgi padraudējusi ar pirkstu. Vilks 5, 48. Spī-
dola [par Laimdotu]: Kāda auksta un garlai-
cīga, un stīva — Ne sprikst, ne kvēl, ne glai-
ma, ne spīva! Rainis VII, 219. // Tāds, kurā iz-

paužas šādas īpašības. □ Pelēkas, garlaicīgas

sejas pārvēršas, smaida. Sudrabkalns 11, 492.

3. apst. Parasti savienojumā ar «būt», «tapt»,

«kļūt» lormām apzīmē psihisku stāvokli, kam

raksturīga nomāktība, apnikums un kas rodas,

piemēram, bezdarbības, interešu trūkuma dēļ.

□ Viņam bija garlaicīgi. Neatradis nekāda

noteikta mērķa, kā piepildīt vakara cēlienu,

viņš nezināja, kur dēties. Vilks 5, 25. Ja te pie

jums nebūtu tik skaisti, būtu drusku garlai-
cīgi .. Skujiņš 5, 55. Žuburs nepazina neviena

no viņiem. Viņam kļuva garlaicīgi kā daždien

svešu cilvēku vidū, ar kuriem kopā jāpavada
ilgāks laiks. Lācis 6, 8.

garlaicīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispāri-
nāta īpašība (1), šīs īpašības
konkrēta izpausme; garlaicība (i). Izrādes g.

2. Vispārināta īpašība (2),
šīs īpašības konkrēta izpausme.

garlaikot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izrai-

sīt (kādā) garlaicību (1). .□ Ģirtu filma gar-

laikoja. Rādīja kādu kinokomēdiju. Dripe 2,42.

Ciemīte nevērīgi atmeta ar roku. «Jūs laikam

šāda veida mūzika garlaiko.» Vilks 5, 111. // in-

trans. !□ . . stāstījums garlaiko un attēlotie

notikumi nerada dziļāku atbalsi lasītājā. Kar

58, 9, 98. . . [rakstnieces] stāstus lasām ar inte-

resi, tie negarlaiko. Kar 57, 3, 110. // divd. formā:

garlaikots. Tāds, kurā izpaužas nomāktība, ap-

nikums. Garlaikots izskats. Garlaikoti klausī-

ties. □ Skatos un pat nepamanu, kā pienāk
Brūne, arī pārlaiž pienenītei skumīgu, garlai-
kotu skatienu.. , izbāž garu, zaļganu mēli —

un mazās saules vairs nav. Avotiņa 2, 14.

garlaikoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Justies garlaicīgi. □ Gailis [kareivis] gar-

laikojās, viņš paņēma pie sienas pakārto dzī-

vokļa saimnieces ģitāru un sāka trinkšķināt

stīgas .. Grants 5, 245. Dežurante Vilma sēž uz

laivas gala, garlaikodamās plunčājas kailām

kājām ūdenī. . Vanags 3, 34. «Līdz vakaram ne-

redzēsimies,» viņš aiziedams uzsmaidīja. «Ceru,



77 garof

ka tu garlaikoties neproti. Pameklē plauktiņā
kādu grāmatu.» Sakse 7, 220.

garlaiks, -a, v.; parasti vsk.; reti. Garlaicība

(1). O Drausmīgie pārdzīvojumi, bezdarbs un

garlaiks, smagā neziņa un nemiers viņu mē-

tāja kā mikls vējš atrautu lapu. Upīts VIII, 466.

Tots: Nedzirdēt jums skaistas spēles. Jums tik

žāvas, garlaiks vien, Neprotat ne dancot, spē-

lēt. Rainis IX, 384.

gariaka, -as, s. Gārgale. □ .. daži putni, kā,

piemēram, gariaka, turpina perēt ligzdā, kaut

arī no turienes izņemtās olas atrodas citā

vietā. Ves 64, 2, 11.

garlapu, ģen., nelok. Tāds (augs), kam ir ga-

ras lapas. O Latvijas PSR purvos sastop..
garlapu raseni. . Galenieks 2, 267. Pie paša
[ezera] krasta un seklās vietās aug.. garlapu
gundegas. Spuris 1, 26.

garmatainis, -ņa, v.; garmafaine, -es, dsk. ģen.

-ņu, s. Garmatis. O .. daļa no trīssimt tūksto-

šiem garmatainu pa dubļainiem lauku ceļiem
dodas uz [hipiju] festivālu. Pad J 71, 84, 5.

garmatains, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kam ir gari
mati. □ «Skaidrīti» uzsauca garmatains zēns.

Jauno v 59, 28. .. tā ir tā pati iela . ~ pa kuru

aizslāj garmatains dīkdienis. Cīņa 70, 277, 4.

// Ar gariem matiem (par galvu). □ Kāds

apreibis vējš reizēm sagroza viņu [meiteņu]
garmatainās galvas. Indrāne 2, 26.

2. Tāds, kam ir garš apmatojums (par dzīv-

nieku).

garmatis, -ta, v.; garmate, -es, dsk. ģen. -tu, s.

Tas (tāds), kam ir gari mati. G. zēns. Gar-

mate meitene. □ Ģenerālis beidza. Tūliņ viņa
vietā nostājās garmatis mācītājs ar zelta krustu

uz vēdera. Paegle 3, 362. Ne vienā vien kolek-

tīvā ir pa garmatim.., kas, rokas kabatās sa-

bāzis, kūkumu uzmetis, strupi paziņo: «Nekā-

dās skriešanās nepiedalīšos. Nav veselības.»

Pad J 71, 3, 2.

garmēlis, -ļa, v.; garmēle, -es, dsk. ģen. -ļu, s.

Zobgalis; cilvēks, kam piemīt tieksme aprunāt.
iO «Līna ir Hugas Zīles sieva,» Inga tai gar-
mēlei asi noskaldīja. «Kā nu to ņem. Ko katrs

uzskata par sievu. ..» nerimās garmēle. Sal-

nāja 1, 54.

garnadzība, -as, s.; parasti vsk. Tieksme iz-

darīt sīkas zādzības,- sīka zādzība. □ Jaunek-

lis, kuru toreiz mijkrēslī notvēra garnadzībā,
droši vien nepaguva atcerēties dziesmu «Bij
man vienas rozes dēļ...... Cīņa 70, 251, 2.

garnadzis, -dža, v.; garnadze, -es, dsk. ģen.

-džu, s. Cilvēks, kam piemīt tieksme izdarīt

sīkas zādzības; sīks zaglis. .□ Viņš [zaglis]
palīdzēja tiem gudrot, kas gan varētu būt šis

garnadzis, un, lai modinātu uzticību pret sevi,

pa retam arī viņam kaut kas zuda. Lācis 1, 263.

Tad Ilgvars sāka klaiņot. Radās jauni draugi
no garnadžu vidus. Bels 1, 52. ..palaiduši tik

vecu cilvēku šai Bābeles burzmā! Ņems gar-
nadzis un izraus sainīti no rokām. . . Sale-

nieks 3, 89.

garnējums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta dar-

bība ->• g arnē t. Gaumīgs g.
2. Ēdiena rotājums (īpaši sagatavota masa,

augļi, zaļumi v. tml). Izveidot tortei garnē-

jumu.
garnele, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Neliels desmit-

kāju kārtas jūras vai saldūdens vēzis,- krevele.

Saldētās garneles. O Šeit zvejnieki vēl vien-

mēr velk bagātīgus treknu garneļu lomus . .
Jaun Gr 67, 10, 27.

garnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Rotāt

(ēdienus). G. torti. G. augļu želeju ar putu

krējumu. Gaumīgi garnēts aukstais galds.
gārnis, -ņa, v. Stārķveidīgo kārtas putns (ne-

daudz mazāks par stārķi). Zīda g. Nakts g.

□ Graciozais, slaidais zivju gārnis. . pazīs-

tams lidojumā pēc S veidā izliektā kakla. Latv

dzīvn 45. Marta beigās ierodas mūsu mežos

visbiežāk sastopamie putni —
žubītes

.. , pe-

lēkie strazdi, zivju gārņi un slokas. D kal

65, 14. Zivju gārnis pienes mazuļiem zivis..
X Grigulis 5, 122. pārn. Bet celtnis, šis milzī-

gais tērauda gārnis, ir iztapīgs, uzmanīgs,

kustīgs un gudrs. Kalndruva 5, 79.

garnitūra, -as, s. Noteiktam nolūkam pare-

dzētu priekšmetu (piemēram, mēbeļu, rotas

lietu) komplekts. Burtu garnitūra poligr. —

burtu komplekts, kurā sakopoti tipogrāfijas

burti, kas vienādi pēc zīmējuma stila, bet da-

žādi pēc lieluma, treknuma, slīpuma. □ Ap-

meklētāju uzmanību [izstādē] saistīs glīta mē-

beļu garnitūra divistabu dzīvoklim, šo garni-
tūru eksponē.. mēbeļu kombināts. Rīgas B

66, 105, 4. «Jā, vai tu ievēroji, šis [gredzena]
smaragds un tie smaragdi, ko es nēsājukaklā,

tie ir no vienas garnitūras. .. Un auskari

arī . .» Zigmonte 1, 221.

garnizons, -a, v.; mii. Karaspēks un militā-

rās iestādes, kas pastāvīgi vai uz laiku ir no-

vietotas pilsētā, apdzīvotā vietā, cietoksnī, no-

cietinātā rajonā vai atsevišķā aizstāvēšanās

celtnē. Forta g. Cietokšņa g. Garnizona priekš-
nieks. Garnizona komandants. Garnizona die-

nests — pasākumi, kas saistīti ar militāras dis-

ciplīnas nodrošināšanu garnizonā un attiecīgo

objektu apsardzību. .O 1918. gadā latviešu

divīzijas pulki bija izsvaidīti. . pa vairāku

pilsētu garnizoniem. Zv 66, 18, 15. Pilsētas aiz-

stāvēšanai no pilsētas un apriņķa komiteju
[pārstāvjiem], kā arī no garnizona pavēlniecī-
bas pārstāvjiem tika izveidots kaujas štābs.

D kal 66, 120.

garojums, -a, v. 1. Rezultāts -> gar o t (1);

garaiņi. □ Pavasaris! Vēsas novakares un

maigi asni, zemes garojumu asais tvaiks un

jauns dzīvības nemiers gaisā . . .Brodele 13, 188.

2. pareti. Rezultāts gar o t (2). O. . ruma

smarža sajaucās ar ceptu mājas pīļu, . . kā-

postu pīrādziņu un tikko saberztu mārrutku

asiem garojumiem. .Ādamsons 2, 130. Pa atvērto

logu ieplūda vasaras lietus lāsēm slacītu bērzu

un liepu spirgtais garojums.. Ādamsons 2, 113.

garof, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.

1. Radīt garaiņus, iztvaiko jumus (piemēram,

par karstu šķidrumu). [O Es vēroju, ka krūzē

tēja garo, Ka loga rūtis nesteidzīgi svīst..
Elksne 3, 70. Mums pretī garo bļoda ar karstām

kotletēm un katliņš ar kartupeļiem. Brodele 13,

172. Kāposti garo jau uz galda. ME I, 605. II Par
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mitru ķermeni, apģērbu. Mitras drēbes garo.

O .. viņa seja noplūdusi sviedriem un garo.

Līvs 2, 144. Bet braukšana neveicas. Zirgi no-

mocījās, un viņu sasvīdušās muguras garoja
saulē. Kurcijs 3, 272. // Radīt miglu, garaiņus

(par ūdeņiem, mitram vietām v. tml.) '.□ Ce-

ļas migla. Būs lietus. Jūra patiesi garoja ka

pirts sestdienā. Grīva 7, 42. No karstas dienas

saules Upe vakarā garo.. Kar 56, 10, 67. Brūnās

velēnas saulē garo. . Lisovska 1, 86. // Radīt

garaiņus (par silta gaisa plūsmu aukstuma).

'□ Un te, šinī aukstajā zemnīca, kur cilvēku

elpa garoja gluži tāpat kā cigarešu dumi,. .
ieraudzīju divas smaidošas acis . . Grīva 5, 27.

2. Radīt, izplatīt, piemēram, smaržu. □

. . stalto, sidrabaino apšu mizas garoja it kā

jaunas ēkas pēc krāsām. Ādamsons 2, 106. //

trans. O Jaunie kartupeļi, vēl gludi un spī-

dīgi, garoja patīkamu smaržu. Birze 3, 132. Zem

asmens ļimst zāle un vībotnes lūst, Un reibīgu
smaržu garo . . . Lisovska 1, 50.

garoza, -as, s. 1. Cieti sacepuši (maizes)
ārējā kārta. Rupjmaizes g. Nogriezt maizei ga-

rozu. Ne garozas — saka, ja nav ne gabaliņa
maizes, arī ja nav nekā ēdama. □ Skaidrīte

nogrieza maizi. Šķēles vidus .. sadrupa vairā-

kos gabalos. Rokās palika tikai cietā garoza.

Jauno a 54, 39. Vectēvs atnesa māla podiņu ar

maizes garozu kvasu . . Indrāne 2, 493. Vecums

pielien kā zaglis, vienu dienu tikai apķēries,
ka garozu vairs nevari saēst. . Upīts 4, 99. . . iz-

meklējies pa atvilktnēm maizi un, neatradis

ne garozas, saīdzis . . Sakse 7, 78. <v" Maize bez

garozas
— darbs bez grūtuma; labums bez

sliktuma. □ Šā vai tā, —
kur tad ir maize

bez garozas vai vieta bez savas vainas? Upīts

4, 308. Nav maizes bez garozas, un nav rožu

bez ērkšķiem. Tāpat arī Valentīna nevar būt

bez saviem trūkumiem. Rozītis 111, 177. Grauzt

sausu garozu (arī maizi) — iztikt ar trūcīgu

barību,- dzīvot trūkumā. □ «Nē, saimniek, lai

arī sausa garoza graužama, savs stūrītis paliek
savs.» Fimbers 1, li. «Labāk mājā grauzt sausu

garozu vai mirt badā, nekā braukt te atpakaļ,»
izsakās vecais Ļusņaks. Birznieks-Upītis 6, 300.

Bada garoza sar. — trūcīga barība, iztika.

O Bada garozu jau man atmetīsi.. A Deglavs

l, 409. // Cieti sacepuši ārējā kārta (piemēram,
gaļai). □ Brūnajā garozā, kas rodas [gaļu] ap-

cepot, ir maz ūdens . . Mājtur 134.

2. Sacietējusi (masas, irdenas vielas) virsējā,
arējā kārta. □ . . uz sniega virskārtas izveido-

jas plāna ledus garoza — sērsna. D kal 64, 45.

.. lietus ietekmē rodas augsnes garoza, kas

var aizkavēt zāļu asnu dīgšanu.. Tērauds 1,

382. Oksidējošā vidē šūnainai keramikai rodas

bieza garoza, kuru grūti atdalīt. Reducējošā
vidē garoza nerodas un iegūstama labas struk-

tūras šūnaina keramika. Izrakt 247.

3. Ārējais cietais (zemeslodes) akmens ap-
valks (aptuveni līdz 75 kilometru dziļumam);
litosfēra._;□ Kalnu veidošanās un Zemes ga-
rozas svārstīšanās šaja [salu] rajonā nav bei-

gušas .. Lielais l, 14. Rūpnieciskas naftas atra-
šana zemeslodes garozas senajos nogulu slā-

ņos ir svarīgs padomju ģeologu sasniegums.
Zin T 67, 1, 11.

4. anat. Ārējais slānis (dažiem orgāniem).

'O Cilvēka smadzeņu lielo pusložu garoza ir

milzīga skaita nervu šūnu un to piedēkļu sa-

kopojums, kuri kopā veido dažus milimetrus

biezu pelēku slāni. Zin T 64, 11, 13. Virsniere

sastāv no divām daļām — serdes un garozas.

Ves 63, 4, 7.

garozains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir cieta,
bieza garoza (1). G. klaips. □ pārn. Kad at-

brauca uz Slapi, tad bija tievs un garš. Bet

tagad jau krietni apvēlies. Jā, dažam labam

Slapēs maize nemaz nebija tik garozaina. Ro-

zītis 3, 341.

garpirkstis, -ta, v.; garpirkste, -es, dsk. ģen.
-stu, s.; pareti. Garnadzis. □ «Netīrs darbs,

pilsoni priekšniek,» garpirkstis mēdza pārmest
un pat izlikās nobēdājies. «Pieķeriet mani zā-

dzībā, tad es visu parakstīšu.» Cīņa 67, 69, 4.

garrokains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir ga-

ras rokas. O Garkājains, garrokains jauneklis
ģimnāzista svārkos .. stāvēja pie grāmatāmap-
krauta galda un kaut ko rakstīja. Lit M 67, 29,

16. Mazā, sasmaidījusies ar garrokaino puisi,
atsēdās draudzenei līdzās. Lubējs 1, 51.

gars*, -a, v. 1. parasti vsk. Psihe, psihisko
(cilvēka, cilvēku kolektīva) īpašību kopums;

arī prāts. Gara gaisma — izglītība, zināšanas.

Gara (arī garīgā) tumsa (arī tumsība, tumso-

nība) — zināšanu trūkums, aprobežotība. Gara

dāvanas — intelektuālās spējas; apdāvinātība.
Tautas gars — tautas nacionālo (psihisko, kul-

tūras v. tml.) īpatnību kopums. Gara milzis —

talantīgs, ievērojams cilvēks, kura garīgajam
darbam ir izcila sabiedriska nozīme. Garā vājš
sar. — psihiski slims,- ar vāji attīstītām domā-

šanas spējām. Gara bērns poēt. — garabērns.
Gara mantas poēt. — garamantas. Gara ieroči

poēt. — ass prāts, zināšanas. O Viņa gars

slāpa pēc zināšanām. . Rozītis 3, 81. Valdemārs

Ģirupvilks jau pirms trim gadiem bija nosvē-

tījis savu sešdesmit piekto dzimšanas dienu,

bet miesā un garā viņš vēl arvien turējās pašā

labākajā vecumā. Saulītis 12, 276. Strādnieku

šķiras gara diženums ir tās šķiras pašapziņā..
Cīņa 63, 14, 1. Tam [zemniekam] skolu nebija,
kur gara gaismu smelties.. Sudrabkalns 1, 161.

Allaž sadurdarnies ar latviešu nabadzīgo lauku

darbaļaužu nezināšanām un gara tumsu .. , Er-

nests Dinsberģis kopš pirmajiem skolotāja ga-

diem mēģinās rakstīšanā. Niedre 8, 243. . . rakst-

nieki, mākslinieki un zinātnieki.. ziedo savas

zināšanas un gara dāvanas tautai. Kar 54, 1, 3.

Atšķiram Puškina valodas vārdnīcu. .un ap-

brīnojam viņa vārdu bagātību, jaunināju-
mus . . , valodas plašumu un nacionālo tautas

garu. Lit M 62, 6, 1. Sevišķi tuvas attiecības

Cehovam izveidojas ar Maksimu Gorkiju, Ļevu
Tolstoju un citiem tā laika gara milžiem. Zv

60, 2, 2. Viņa slimība virzās ātri, bet kādu palī-
dzību gan var saņemt garā vājš cilvēks pēdējā
kara vasarā? Zigmonte 1, 294. Autors pārāk uz-

ticējies savai jūtu plūsmai, nepietiekoši vēr-

tējot savus gara bērnus kritiska intelekta

acīm . . Lit M 62, 3, 3. . . tautas gara mantām
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ir ļoti liela ētiska un estētiska audzinoša no-

zīme . . Pad J 70, 228, 2. \> Gara (ari garīga)
barība sar.

— daiļdarbi, mākslas darbi, kas

garīgi bagātina cilvēku. // Apziņa, domāšana.

O «Gara un ķermeņa duālisma» materiālis-

tiskā novēršana (t. i., materiālistiskais mo-

nisms) ir tas, ka gars nepastāv neatkarīgi no

ķermeņa, ka gars ir sekundārais, smadzeņu

funkcija, ārpasaules atspulgs. Ļeņins XIV, 75. //

Iztēle, fantāzija. Gara acis — redzes iztēle,- re-

dzes atmiņa. □ Māte ienākusi uzmanīgi se-

koja katram dēla vārdam, un visas dēla pie-
minētās lietas viņas gars gaiši skatīja it ka

lidojam gaisā . . Strāls 2, 22. Tā [gārša] man at-

miņā tik dzīvi iespiedusies, ka vēl šobrīd to

garā redzu spožu kā gaišu saules dienu. Apsīšu

J 3, 10. Viņa gara acu priekšā parādījās mazs

skuķis ar brūnganiem, sārtiem vaigiem .. Blau-

manis 6, 237.

2. parasti vsk. lekšējais (piemēram, ideju, uz-

skatu, sabiedrisku virzienu) saturs, virzība.

Audzināt jaunatni tautu draudzības un inter-

nacionālisma garā. □ Rakstnieki ar savu daiļ-

radi .. audzinājuši padomju cilvēkus komunis-

tisko ideju garā.. J Kalniņš 1, 22. Sarunā pie

«apaļā galda» strāvoja draudzības gars .. Cīņa

64, 140, l. Slepus gruzdošais protesta gars izved

Mari uz revolūcijas ceļa. . Jaun Gr 69, 5, 5.

// Valdošie uzskati, tendences (attiecīgajā
laikā, laika posmā). □ . . sekojot laika garam,

ari manī sen jau nobriedis kāds literārs jau-
tājums . . Grīva 9, 6. Automatizācija . . atbilst

gadsimta garam . . Zv 58, 2, 8. // lezīme, izpau-
dums (psihiskam stāvoklim, spējām v. tml.),-
arī ievirze. O Padomju saimniecības partijas
pirmorganizācija.. pratusi kombainieros iedegt
sacensības garu. Pad J 62, 182, 1. «Kam nav

gars uz mācīšanos, tas vienmēr atradīs

iemeslu, lai nosēstos no grāmatas tālāk,» māte

bija neapmierināta. J Kalniņš 2, 236. .. sasniegts
[viesībās] tas stāvoklis, kad. . vispārējs jaut-
rības gars un atklātība ierodas telpā. Lubējs

1, 10. Kaudzītes Matīss par šo talkas darba

prieku raksta: «. . .Tādos talku darbos valdīja
ļoti prieka pilns gars.» J A Jansons 1, 74. // lok.:

garā, apst. nozīmē. Noteiktā veidā (piemēram,
domāt, rīkoties). Lēnā (arī mierīgā) garā —

lēnām, bez steigas, arī bez uzbudinājuma.
□ Tādā garā es būtu vēl ilgi prātojis, ja
negaidot neierastos trešais pāri braucējs. Kaln-

druva 5, 27. Pirmā ierakumu līnija bija ieņemta.

Vajadzēja tādā pašā garā turpināt. A Grigulis

13, 198. . . malkas pagrabā, uz dzestrām smiltīm

sasēdušies, mēs lēnā garā varējām izlemt vi-

sus sasāpējušos jautājumus. Grīziņš 1, 26. Viņš

mierīgā garā mēģināja Olgai ieskaidrot, ka

tāda dzīve viņam iznākot par dārgu.. Rozītis

3, 54.

3. Cilvēks,- personība. Nemiera gars
—

enerģisks, darbīgs cilvēks. Tolaik Rietum-

eiropā darbojās izcili, diženi gari, un krievu

dzejnieks [A. Puškins] ilgojās ar tiem satik-

ties . . Lit M 62, 6, 1. .. patiesības cīnītājs bija
arī viens no zinātnes izcilākajiem gariem —■
Galileo Galilejs. Zv 58, 10, 25. Jānis bija kluss

un pagauss puika, bet Līvija arī toreiz [bēr-

nībā] — pati dzīvība, mazs, kustīgs, iedomās

un izdomā nevaldāms un neapsaucams nemiera

gars. Bendrupe 1, 235. Kas tad ir Gorkija Malva?

Viens no tiem . . nemiera gariem, kas laužas

ārā no apkārtējā zaņķa, grib sacelties pret
kapitālistiskās pasaules nejēdzībām.. Lit M

57, 44, 3.

4. mit., rel. Mitoloģiska būtne ar pārdabis-
kām īpašībām. Mājas garu kults. Pielūgt ga-

rus. Svētais gars —
svētās trīsvienības trešais

elements; arī dievs. [O īpašs mājas svētības

gars bija. . pūķis, kurš esot laupījis no kai-

miņiem mantu un svētību un nesis to savam

saimniekam. Latv etn 211. Cits paslepen lika tīk-

los beigtu kaķi, lai pielabinātos ūdens gariem.
Talcis 7, 231. . . puisēnam liekas, it kā gar balto

klinti plātītos kaut kas liels, melns, tomēr

cauri redzams stāvs — kāds gars. Valdis 1, 271.

Otrā izīrējamā istabā dzīvoja pensionēta vece-

nīte
.. , kas caurām dienām dziedāja dieva

dziesmas un lūdza svēto garu, lai tas parauj

viņu debesīs. Bels 1, 66. pārn. «Matilde, tu

esi bijusi mans ļaunais gars.» Blaumanis 6, 321.

tv> No (svēta) gara sar. — no nekā, bez nekā.

O Bij jādomā, ka viņa pati dzīvo pa lielākai

daļai, kā mēdz teikt, no gara, jo ēdam viņu

varēja redzēt reti. . Kaudzītes la, 354. No svēta

gara vien nekas nevar augt. LSP(N) 211. // Dvē-

sele (5),- arī velis. O . . pasaules literatūrā ir

virkne darbu, kur tieši, it kā reālā dzīvē

ienāk gan aizkāpa gari, gan debesu un elles

pārstāvji. J Kalniņš l, 208. «Tu esi miris! Tas

ir tavs gars, kas ellē neatrod miera
..

.» Sku-

jiņš 5, 109.

5. parasti vsk.; novec. Dzīvība. O Te . . ēša-

na pavisam slikta. Redzēsi, ka pati. . nevarēsi

piepelnīt, tad jau pavisam gars ies laukā. Lē-

manis 3, 7. K> (Tikko) vilkt garu (biežāk dzī-

vību) sar. — a. Dzīvot ļoti lielā trūkumā.

O Kādreiz Vītoliem Latgalē piederēja desmit

pūrvietu zemes. Lielā ģimene tik tikko vilka

garu. PL Siev 68, 2, 1. b. Būt ļoti vārgam (pa-
rasti par slimu vai vāju cilvēku). <> Izlaist

garu sar. — nomirt. .□ Kādu rītu viņu atrada

uz ceļa ar ielauztu galvaskausu. Kamēr at-

brauca ārsts, skolotājs jau bija izlaidis garu.

Lit M 70, 18, 7. Ārsti pūlējās, darīdami ko spē-

dami, tik viņa izlaida garu, nomirdama no

bēdām un sirdēstiem. Sudrabu E 3, 495.

gars 2, -a, v.; parasti vsk. Tvaiks (parasti pirtī).
Patīkams g. pirtī. (Uz)mest garu — (uz)liet
ūdeni uz nokaitētiem akmeņiem, lai radītu

tvaiku (pirtī). !.□ ..neesmu izsutinājies labā

lauku pirts gara svelmē. Vējāns 5, 116. sal. Iz-

nīksi kā pirts gars. ME I, 603. Mazgāšanās

neatņemama sastāvdaļa [pirtī] bija gara me-

šana un pēršanās uz lāvas ar izsautētām bērza

slotiņām. Cimermanis 1, 65. Ignatam pirts varen

patīk. Uzmetis pāris ķipjus gara uz sakarsē-

tajiem akmeņiem, viņš atmetas uz lāvas..
Birznieks-Upītis 1, 334.

gārša, -as, s.
Čemurziežu dzimtas daudzga-

dīgs lakstaugs ar lielām divkārt trīsstaraini

plūksnainām lapām. Parastā g. O Kā nepa-

tīkama nezāle dārzos ieviešas gāršas. . Gale-

nieks 2, 305. .. ar augu barības vielām bagātā
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augsnē kā pirmie no zālaugiem ieviešas.. da-

žādi rupjstiebrainie platlapji, piemēram, gar-

šas, dadži.. Tērauds l, 144. .. Un saldu prieku

man bez kādas maksas sniedz Gan garšas ska-

rainās, gan baltās nātres zieds. Elksne 1, 130.

garskropsfains, -ais; s. -a, -a. Tads, kam ir

garas skropstas (parasti par acīm). □ Inese

klausās.. ar visu savu būtni ar platajam,

garskropstainajām acīm, ar balo sejiņu.. in-

drāne 2, 206. // Par cilvēku. Garskropstaina
meitene.

garspalvains, -ais; s. -a, -a. Tads, kam ir garš

apmatojums (par dzīvnieku); garmatains (2).
□ Šķērsām. . bija pārkritis suns, garspalvai-

nais Duksis. . Sakse 11, 16. // Par kažokādu.

Garspalvainās kažokādas.

garspārnains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir

gari spārni. O Istabā ap mūrīti saradušās lie-

las, melnas, garspārnainas skudras. Lit M 72,

24, 7.

garstilbains, -ais; s. -a, -ā. Tads, kam ir ga-

ras kājas, gari stilbi, n Te., meitenes acu

priekšā promenē garstilbainas pusaudzes gai-

sīgās kleitiņās .. Zigmonte 1, 18. . . atmiņas Dag-
māra bija palikusi kā izstīdzējusi, neglīta, gar-

stilbaina skuķe. Ezera 1, 163.

garstilbis, -bja, v.; garstilbe, -es, dsk. ģen.

-bju, s. Tas (tāds), kam ir garas kājas, gari
stilbi. O Ap deviņus gadus veca garstilbe

aizjoņo uz viņu laukuma galu . . Sports 68, 102, 3.

garstilbu, ģen., nelok.; novec. Garstulmu.

O Garstilbu zābaki. ME I, 607.

garstobra, ģen., garstobru, dsk. ģen.; nelok.

Tāds (šaujamierocis), kam ir samērā garš
stobrs. 0.. baskājaini abesīņi šāva no gar-

stobru kramenīcām . .Pad J 66, 116, 4.

garstulmains, -ais; s. -a, -ā. Garstulmu.

O .. redzēju sievietes garstulmainos, spīdīgos
zābakos . . Pad J 71, 9, 2.

garstulmu, ģen., nelok. Tāds, kam ir gari
stulmi (par apaviem). G. zābaki.

garš, -ais; s. -a, -ā; apst. gari. 1. Tāds, kam

ir samērā liels attālums no viena gala līdz

otram; pretstats: īss. Gara aukla. G. galds.
Gara auguma cilvēks. Garas kājas. Gari mati.

Putns ar garu knābi. Gara egle. Gari lini. Gara

ena. Gara iela. Gara upe. Garais pirksts —

rokas vidējais pirksts. Garie viļņi — radio-

viļņi, kuru garums ir no 1000 līdz 10 000 met-

riem. Garš kā kārts sar. — saka par garu un

!.n. No tālā stepes ceļa no-

vietne iegriezās garš, slaids jaunietis. Kroma

3, 58. .. gara, dzeltēt iesākusi zāle turpat vai

līdz ceļiem . . Vilks 2, 230. . . [vīrietis] gāja.
.

gariem, smagiem soļiem. X Skalbe 1, 64. Ar

garo pirkstu pasniedzies, ratnieks notrauca pa-
pirosa galam pelnus uz galda. . Upīts 4, 157.

Uztvērējs paredzēts garo, vidējo, īso un ultra-

īso viļņu diapazoniem. Zin T 62, 1, 23. \> (Ar)
gariem zobiem sar. — a. Bez patikas, bez ape-
tītes (est). lo .. ēda gariem zobiem un viebda-

mies, it ka arī mutes kustinājums aizskartu

sāpīgo vietu. Upīts 4, 113. Mazā Lita gariem
zobiem kož un kož no vienas šķēlītes. Zig-

monte 2, 24. b. Bez spraiguma, negribīgi (ko
darīt). □ Viņš bija viens no tiem, kas jau

ostā vairījās no darba un tagad jūrā tāpat

strādāja, kā mēdz teikt, gariem zobiem. Talcis

7, 228. "y> Parādīt garu degunu sar. —a. Kādu

ķircinot, tuvināt savam degunamatplestas del-

nas īkšķi. b. Parādīt kādam savu pārākumu.
O «Parādīsim Pēterim garu degunu,» apņē-

mīgi teica Mirdza. «Izsauksim viņu uz sacen-

sību un uzcelsim [tautas namu] pirmie.» Sakse

7, 452. Viņi parādīja.. garu degunu, rīkojās
pēc saviem ieskatiem. A Grigulis 13, 244. \> Da-

būt garu degunu sar. — tikt noraidītam, sa-

ņemt atteikumu. !□ Biju pārliecināts, ka viņi
visi būs sajūsmā [par nodomu], bet — dabūju
garu degunu. Sēlis 4a, 107. <> Atstāt ar garu

degunu sar. — atstāt tukšā, ļo . . [meitene]
ar gluži nevainīgu ģīmīti [sejiņu] pienestu kā-

dam bērnam klāt šo [rotaļlietu] kravu, pakai-
tinātu . .un tad — bac! — sadotu pa pirk-
stiem un atstātu ar garu degunu. PL Siev 64, 5, 3.

\> Palikt ar garu degunu sar. — neiegūt ce-

rēto, palikt tukšā. !□ . . par spīti visiem gri-
bētos aizsist knipi viņu priekšā, lai paliek ar

gariem deguniem, lai staigā, siekalas rīdami,—

Kupenas [mājas] tiem nesagrābt! Jansons 1,74.

«Ko tur var zināt, ka citi arī tāpat nemeklē

mantu, un tad mēs paliksim ar garu degunu.»

Sakse 7, 166. Aiziet ar garu degunu sar. —

aiziet, neiegūstot cerēto, nekā nedabūjot.
□ Taču interventiem nācās aiziet ar garu

degunu. . Cīņa 63, 274, 3. \> Gara mēle sar. —

pļāpīgums, tieksme aprunāt. <> Gari nagi (arī
pirksti) sar. — tieksme zagt. i'o Tas ir gariem

nagiem. ME I, 607. <C> Garā iesma drāzējs
sar. — saka par cilvēku, kas nevar ātri iz-

lemt, kā rīkoties, kas visu noildzina. // Tāls

(par ceļu). □ Viņa gāja vien it kā bez īstas

atjēgas arvien tālāk, Kaspara meklēdama, un

nostaigāja tā garus ceļus . . Kaudzītes la, 352.

..pavasaros tā [grieze] visu garo ceļu no sil-

tajām zemēm līdz mūsu pusei gandrīz kājām
vien attek. Vanags 8, 114. <> Aizlaist garu ceļu
sar. — aiz nevērības pieļaut, ka neiegūst (ko).
*>• Aiziet garu ceļu sar. — pazust (piemēram,
par aizmirstu vai aizdotu priekšmetu). // Sa-

vienojumā ar garuma mērvienības nosaukumu:

tāds, kam ir noteikts attālums no viena gala
līdz otram. Noiet divdesmit kilometru garu

ceļa gabalu. Metru gara stieple. □ Sala bija
astoņdesmit metru plata un simt trīsdesmit

metru gara augstiene purva rietumu malā.

A Grigulis 9, 113. ..bet divi metri garais

augums viņu mazliet traucēja. .
Grīva 9, 96.

Gandrīz desmit kilometru garo [policistu] ķēdi

partizāņi. .ar spēcīgu uguni. . pārrāva ..
Samsons 1, 117. // Tāds, kas pārsniedz parasto,

arī vajadzīgo garumu. G. mētelis. Gara kleita.

IO . . tirgū pirktās bikses bija platas un

krietni garas. Tās vajadzēja uzlocīt, lai neslī-

dētu pāri kurpēm. Fimbers 1, 393. . . brūnie pus-

vilnas
0

svārki pazemajam augumam mazliet par

gariem . . Upīts 4, 227. . . [mēteļa] stūri vilkās

pa zemi, piedurknes garu garās. Zv 57, 9, 18.

// ar not. galotni. Tāds, kas parasti sniedzas

kādas ķermeņa daļas (piemēram, rokas, kājas)

garumā (par apģērbu, tā daļu). Garās zeķes.
Garie cimdi — sieviešu cimdi līdz elkonim vai



81 garša

augstāk. O . . garie zābaki, kam velkamās cil-

piņas palikušas ārpusē, . . izskatās brūngani pe-

lēki. Kalndruva 2, 128. Pludmales komplekta ne-

atņemama sastāvdaļa jaunietēm un slaida

auguma sievietēm ir garās, pusgarās un īsās

sporta bikses. PL Siev 66, 5, pielikumā. // Tāds,

kam ir samērā liels apjoms (piemēram, par

tekstu). G. romāns. Gara poēma. G. sacerē-

jums. G. teikums. Gara uvertīra. Garais stāsts

literat. —
viens no episkās, vēstītājas literatū-

ras paveidiem, kurā atšķirībā no īsā stāsta

attēlots nevis viens, bet vairāki notikumi gal-
venās darbojošās personas dzīvē. O «..saki,

lai turpmāk viņi raksta man garākas vēs-

tules!» Talcis 4, 136. Novelistiskais ro-

māns nekādā ziņā nav vienādojams ar garo

stāstu. . , tos šķir romāna un stāsta speci-
fika .. Lit M 63, 4, 2. . . rota straujā triecienā

ieņēma mazu ciemu. Tam bija garš un nesa-

protams nosaukums. Lukjanskis 1, 35.

2. Tāds, kam ir samērā liels ilgums (par
laika posmu); ilgs. Gara ziema. □ Vērpienu

māte pa gariem rudens un ziemas vakariem

bija savērpusi. Austriņš 1, 43. ..kad diena vis-

garākā un nakts visīsākā, tad mēs svinam Jā-

ņus . . Pion 46, 7, 1. O Garā diena sar. — saka

par tūļīgu, arī lēnīgu cilvēku. [□. «Kamēr tu,

garā diena, aizvilksies, viņš jau visus būs ap-

gājis, apvārdojis.» Brigadere 3, 304. // Par mūžu.

□ . . ne skūpstu kaisles, Ne mīļas apgādības
garā mūžā. . Rainis I, 433. Bij manā galviņā

Trejdeviņi padomiņi. Visu man vajadzēja,
Garu mūžu dzīvojot. DV 614. // Tāds, kas šķiet

paildzināts (par laiku, laika posmu). Garš

laiks
— saka, ja ir garlaicīgi. Aiz gara laika,

ari gara laika dēļ — aiz garlaicības (ko da-

rīt). □ Un viņi gaidīja atkal minūtes piecas.

Ilgas un garas minūtes, pilnas šaubu, cerību,

baigu nojautu un stindzinoša aukstuma. Muiž-

nieks 1, 76. Lai īsinātu garās stundas, kas likās

izstiepušās pāri nolikto minūšu robežām, Vī-

tols mēģināja lasīt. Sakse 3, 76. Jūrmalā pava-

dītais mēnesis Initai likās mūžību garš. Viņa
nekur nevarēja atrast prieku. Brīdaka 2, 97.

«Manu nabaga bārenīt, vai nu nezinu, ka tev

pa vakariem tik garš laiks ...» Meitene no-

raidoši papurina galvu: «Tante Dārte, es ne-

kad negarlaikojos: man ir grāmatas.» Sale-

nieks 5, 297. . . [mednieks] Grāpītis zvilnēja lai-

vas galā un aiz gara laika pīpēja, nolicis bisi

pa ķērienam . . Vanags 10, 80. . . mazapdzīvo-

tajā vietā karavīri garlaikojās. . Gara laika

dēļ arī izveidojās paradums pieradināt un dre-

sēt dzīvniekus. X Grigulis 2, 46. // Savieno-

jumā ar laika mērvienības nosaukumu: tāds,
kam ir noteikts ilgums. Divas stundas gara
izrāde. // Tāds, kas noris ilgāku laika posmu,

tāds, kas tiek veikts ilgāku laika posmu. G. ce-

ļojums. Ļoti gara saruna. Gari un plaši stās-

tīt. Gari stiepts svilpiens. Garais klepus mcd. —

infekcijas (parasti bērnu) slimība, kurai rak-

sturīgas ilgstošas klepus lēkmes. O Pēc sal-

nām sākušies garie rudens lieti. Vanags 9, 36.

. . tāds garš — ūū! — atskrej no nezināmas

vietas bērzu kalnā. Brigadere 2, 40. . . gailis . .
nodziedāja gari stieptu dziesmu. Fimbers 1, 78.

. . pie durvīm zvanīja. Zvanīja nevis tā, kāi

mēdz zvanīt parastie nācēji —
klusi un kaut-

rīgi, bet skaļi un gari. Saulītis 12, 37. Mājas . .
apkopa Deģu māte, brīvā laikā griežot saknes,

tm viciņas garajam ziemas darbam. A Grigulis

10, 86. Smaga slimība mazam bērnam ir garais
klepus. Ves 64, 2, 13. // vai. Tāds, kam ir samērā

ilgs valodas tradīcijas nosacītais izrunas laiks

(parasti par valodas skaņām). Gara zilbe —■
zilbe, kurā ir garš patskanis, divskanis vai

diftongisks savienojums. O Raksturīga lat-

viešu valodas patskaņu īpašība ir divējāda,
kvantitāte. Latviešu valodā ir īsi un gari pat-

skaņi. Lava 2, 15. Latviešu valodā var runāt kā

par fonētiski gariem, tā par dubultotiem līdz-

skaņiem . . Gram I, 38. Dažādi intonē garās zil-

bes.. Lava 2, 110. // Saistīts ar samērā liela

gaisa daudzuma lēnu ieplūdi vai izplūdi (pa-
rasti par elpošanu). □ Gari elpo Jānelis,

miegā kaudamies ar odiem. Preilis 1, 25. Ro-

bežniece stāv pagalmā un skatās, kur dēli

patlaban ieiet mežā. Tad gari nopūšas. . Upīts

IV, 289. «Tu?» visi reizē gari noelsās. Grīva.

9, 139. // pareti. Ilgs un pētījošs (par skatienu,

skatīšanos). □ . . [meitene] izstāstīja par drau-

došajām briesmām. Kā par brīnumu Jaņuks ne-

maz nebārās un neskatījās ar savu garo ska-

tienu, ar kuru kā ar olekti reizēm mērīja tos,

kas bija pastrādājuši kādu muļķību. Sakse 9, 122.

. . Dace ar Padegu gari saskatījās, taču kaut ko*

teikt neuzdrošinājās . . Upīts XII, 587.

3. Iztaisnots (par ķermeni, tā daļām). Iz-

stiept pagaldē garas kājas. O . . Upīšu Mār-

tiņš . . , rokas pēc iespējas garākas izstiepis,

rādīja, ka tikai ar pūlēm savalda tos Brīviņu

zirgus. Upīts 4, 234. Nekad viņš vairs .. siena

kaudzes pavēnī negulēs, gari izlaidies . . Blau-

manis 111, 19. ..irbe sēdēja perēklī uz olām.

Garu kaklu sastiepusi, tā skatījās baiļu izspies-

tām acīm. Upīts 4, 703. Gara seja sar. —

sejas izteiksme, kas pauž neapmierinātību, vil-

šanos. □ . . [zaķu] dzinēji sarodas malā, visi

garām sejām, nošļukuši. Neviens nekā nav

noķēris, sejās atspoguļojas nogurums, vilša-

nās .. . Upīts 18, 43. Tīklus .. izvilka laukā tuk-

šus. .. Komandai sejas izstiepās garas: «Tad

nu gan zvejošana! Kā pa tumsu.» Talcis 7, 216.

•0* Garas acis sar. — miegainas, nogurušas,
acis. <> Vilkt garu lūpu sar. — gatavoties uz

raudāšanu, raudāt (parasti par bērniem).

garša, -as, s.; parasti vsk. 1. Spēja uztvert

vielu ķīmiskās īpašības — saldumu, rūgtumu,
skābumu vai sāļumu. □ . . par šo dzīvnieku

[abinieku] ožu, tāpat kā par to garšu, nav vēl

īstas skaidrības. Sloka 1, 15.

2. Sajūta, ko (mutē) izraisa vielu ķīmiskās
īpašības — saldums, rūgtums, skābums vai sā-

ļums. Salda g. Patīkama g. Sajust nelabu garšu
mutē. Ar garšu — ar labu ēstgribu, patiku
(ēst, dzert). Bez garšas — bez ēstgribas, bez

patikas (ēst, dzert). □ Uzturam ir jābūt. .
tādam, kurā ēdienu garša un aromāts iegūts

no nekairinošām garšvielām. . Skulme 3, 69.

Tas bij sakaltis kviešu maizes gabaliņš, ieskā-

bens, gandrīz bez garšas. Upīts 18, 201. ..alus.

izgatavošanas procesā ļoti liela nozīme ir
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aldara amata prasmei, savdabīgai mākai noteikt

garšas nianses. Rīgas B 66, 89, 4. Pēc sēklas

garšas atšķir saldās un rūgtās mandeles. Ga-

lenieks 2, 237. Pusdienu viņi abi ēda ar garšu.
Rozītis 111, 57. // Specifiska (vielas, produkta)
ķīmiskā īpašība, ko uztver kā ko saldu, rūgtu,

skābu vai sāļu. □ .. viņai iesitās patlaban

izcepto raušu garša mutē. Birznieks-Upītis 6,76.

Ūdens .. ar savu nenovārāmo dūņu garšu bija

apriebies. Grants 6, 288. pārn. . . Kad spalvu
tvēru, jutu dzīves garšu Tik varenu, ka aiz-

rāvās man elpa. Sudrabkalns 3, 338.

3. novec. Gaume. □ . . par ķeizarienēm Kār-

lis godāja meitas, kuras viņam iepatikās. Un

nevarēja teikt, ka šinī ziņā Kārlis būtu gluži
bez garšas. Austriņš 2, 237. . . viņš bija cilvēks

pēc Hildegardis kundzes garšas. A Deglavs

1, 376.

garša, -as, s. Mežs, kurā aug egles, bērza,

apses, oša un ozola mistrotas audzes; meža

augšanas apstākļu tips, kam parasti rakstu-

rīgi pamatmorēnu līdzenumi. Egļu gārša —

gārša, kurā pārsvarā aug egles. Bērzu gārša —

gārša,kurā pārsvarā aug bērzi. O Mašīna mūs

ierauj dziļā gāršā. Te dižegles kuplo blakus

slaidām priedēm un resniem ozoliem. Jaunov

59, 209. Zēns jau vairākkārt pāri upei bija rau-

dzījies uz gāršu, ilgodamies tanī nokļūt. Viņam
vienmēr bija licies, ka mežs aizstiepjas līdz

pasaules galam. Lagzdiņš l, 43. Valsts mežā at-

šķirami divi svarīgākie gāršas varianti: viens

no tiem atrodas pamatmorēnu līdzenumos,

otrs — morēnu pauguru nogāzēs. Meža t 41.

Visapkārt gāršas, Zilu egļu gāršas . . Kaldupe
7, 51.

garšaugi, -v, vsk. garšaugs, -a, v. Augi, kas

satur aromātiskas un garšas ziņā asas vielas

(piemēram, selerijas, pētersīļi, mārrutki, ķip-

loki, dilles) un ko pievieno ēdieniem garšas
uzlabošanai. □ . . [uzturā] lietderīgi ir dažādi

garšaugi, sevišķi zaļlapainie.. Skulme 3, 45.

Garšaugu zaļumus vislabāk sagriezt un pielikt
ēdienam tieši pirms likšanas galdā. Lauku

Dzīve 68, 4, 38.

garšīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. garšīgi. Tāds,
kam ir patīkama garša; tāds, kas labi garšo.
Garšīga maize. Garšīgi āboli. Garšīgas brokas-

tis. Garšīgi pagatavotas pusdienas, fcū Katrs

zina, cik garšīgs ir žāvēts zutis. Marinēts nēģis
vēl garšīgāks . . Breicis 1, 48. Cik garšīgs ir vis-

vienkāršākais ēdiens tīru cilvēku mājā. .
Sakse 11, 338. Ko vispār ņemt līdzi? . . kaut ko

garšīgu ceļam. Pirmos tomātus, teiksim, labas

konfektes. Zigmonte 2, 172. Ehē, šeit taču smaržo

pēc kaut kā garšīga. Ezera 2, 146. // apst. Ar

labu ēstgribu, ar patiku (ēst, dzert); kāri.

':□ . . tik garšīgi viņš ēda. Sirmā, garā bārda

kustējās., vien. Birznieks-Upītis 6, 110. ..sieva

atbildēja, uzcītīgi strēbdama un maizes rikā

laiku no laika garšīgi iekozdama . . Blaumanis

6, 48. // apst.; pārn. Ar patiku, baudu (ko da-

rīt, parasti smieties, šķaudīt). Pauls garšīgi
pasmējās, iztukšoja glāzi un noglaudīja savas

ūsiņas. Blaumanis 6, 164. . . Piepe savaikstīja
apaļo seju un, galvu atgāzis, garšīgi nošķau-
dījās . . Lubējs 1, 38.

garšīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība garšīgs, šīs īpašības konkrēta iz-

Nav tīkami atdzisuši ēdieni, ja
tiem jābūt siltiem, jo temperatūra zināmā

mera nosaka to garšīgumu. Skulme 3, 86.

garšķiedrains, -ais; s. -a, -ā, Garšķiedras.
Garšķiedraini lini.

garšķiedras, ģen., arī garšķiedru, dsk. ģen.;

nelok. Tāds, kam ir gara šķiedra (par augiem).
Garšķiedras lini. Garšķiedras kokvilna.

garšļaukus, arī garšļauku; apst. Guļus ar iz-

stieptu augumu. Nokrist garšļaukus. Gulēt gar-

šļaukus. □ Mazais nometās garšļaukus pašā
krastmalā un pieliecās pavisam tuvu ūdens

spogulim. Kaldupe 6, 28. . . vecā kaķe tiem [ka-
ķēniem] piegūlās garšļaukus klāt, un sākās

atkal zīdīšana. Birznieks-Upītis 11, 55. Andrs at-

laidās garšļauku, aizvēra acis, smīnēja un

gulēja ta labu brīdi. Blaumanis 6, 256.

garšot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. parasti
3. pers.; intrans. Izraisīt patīkamu garšas sa-

jutu, baudu (par ēdienu, dzērienu). □ Bro-
kastis bija sevišķi izmeklētas un gardas. Man
visvairāk garšoja .. jūras krabji un vīnogas. .
Zālīte 5, 206. . . [puisis] ar gardu muti sāka
strēbt tauko, iedzelteno zupu. Indra pazagšus
vēroja, cik viņam labi garšo . . Kalndruva 2, 50.
// Būt tādam, ko ar patiku ēd vai dzer. □ Pēc

pusstundas salasīju dobēs pirmās zemenes, no-

tīrīju un, ar cukuru apbērusi, kā mātei garšo,
aiznesu un noliku bļodiņu viņai priekšā uz

galda. Brodele 17, 47. Lipsts aplaiza lūpas un

tver taukaino jaukumu aiz gala. M-m-m! Cī-

siņi Lipstam vienmēr garšojuši. Skujiņš 4, 19.

«Vēži ir sāļi, alus rūgts, tomēr garšo,» prā-

toja Bērsons, «pat sievietēm, kuras mīl saldu-

mus.» Birze 5, 237. // Atgādināt (kādas citas

vielas, produkta) garšu. Sēne garšo pēc riek-

stiem. Es pieskandinu un pielieku pie lū-

pām [konjaka glāzi]. .. Pretīgs — garšo pēc

petrolejas . . Brodele 17, 62.

2. trans. Nedaudz baudīt (ēdienu, dzērienu),

lai novērtētu (tā) garšu. G. sviestu. G. sieru,

n . . tā [koka] augļi jau zēniem bija pazīs-
tami. . . Tos varēja arī negaršot. Breicis 1, 17.

sal. .. viņa sīkiem gabaliņiem, kā garšodama,
lika mutē pildīto zivi. Purs 4, 150.

garšsaknes, -ņu, vsk. garšsakne, -es, s. Dār-

zeņi, ko pievieno ēdieniem garšas uzlabošanai.

□ Garšsaknes
— sīpolus, burkānus, pētersī-

ļus, selerijas sagriež salmiņos un pievieno zu-

pām . . Mājtur 182.

garšviela, -as, s. Produkts, kas satur aromā-

tiskas vielas un ko pievieno ēdieniem garšas
uzlabošanai. Pielikt zupai garšvielas. □ . . sē-

nes var sālīt ar garšvielām —
lauru lapām,

pipariem, krustnagliņām. PL Siev 59, 8, 23. Ka-

nēļkoks . . aug Dienvidindijā un Ceilonā, mizu

izmanto kā garšvielu (kanēļa miza). Galenieks

2, 216. . . mazāk mums vajadzētu ķerties pie
etiķa pudeles vai piparu trauka,. . jo asās

garšvielas, lielos daudzumos lietotas, kairina

gremošanas trakta gļotādu.. Ves 64, 5, 13.

gartaustekļu, ģen., nelok. Tāds, kam ir gari

taustekļi. >□ Agrā pavasarī bieži vien gadās
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redzēt arī lazdu gartaustekļu kodi.. D kal

66, 73.

garum, apst. Savienojumā ar «garš» iormām

izsaka īpašības vai pazīmes pastiprinājumu.
G. garais ceļa gabals. [□ Visa viņa garum

garā runa liecināja, ka . . nedoma . . pieņemt

saskaņotus lēmumus. Pad J 64, 188, 1.

garums, -a, v. 1. Attālums no viena gala
līdz otram. Ceļa g. Upes g. Svārku g. Auguma

g. Garuma mērvienības. Viļņa garums fiz. —

attālums starp diviem viļņa punktiem, kuri

atrodas vienā iāzē. Ģeogrāfiskais garums
—

kādas vietas attālums (grādos) no sākuma me-

ridiāna rietumu vai austrumu virzienā. Austru-

mu garums
— ģeogrāfiskais garums, ko skaita

uz austrumiem no sākuma meridiāna (nullmeri-

diāna). Rietumu garums
— ģeogrāfiskais ga-

rums, ko skaita uz rietumiem no sākuma me-

ridiāna (nullmeridiāna). ļo Naglu garumam

jābūt 2,5—3 reizes lielākam par piestiprināmā

kokmateriāla biezumu. Sterns 2. 136. Pāri. .

laukiem simtiem kilometru garumā stiep-

jas augstsprieguma līnijas. Zv 60, 3, 3. Ancis

manāmi izaudzis un nobriedis, vairāk gan

plecos nekā garumā. . Upīts 4, 665. .. nav ne-

kādu īpašu viļņa garumu, kas spektra apga-

balus citu no cita atdalītu. Zin T 66, 9, 25. Kā

zināms, katra punkta stāvokli uz zemes vir-

smas nosaka tā koordinātes, tas ir, ģeogrāfis-
kais platums jeb attālums no ekvatora, ga-

rums jeb attālums no meridiāna, kas iet pāri
Grinvičai, un augstums virs jūras līmeņa. Zin

T 63, 7, 24. // Apjoms (piemēram, tekstam).

Romāna g. Vārda g. Vēstules g. pārsteidza.
2. Ilgums no sākuma līdz beigām (kādam

laika posmam). Nakts g. Dienas garums

mūsu platuma grādos svārstās ļoti plašā dia-

pazonā: vasarā tas sasniedz 20 stundas . . ,
turpretim ziemā diena ir ļoti īsa — ap 6 stun-

dām. Zin T 70, 2, 33. .. diena arvien pieņemas

garumā, kamēr pienāk tas brīdis, kad diena

ir visgarākā un nakts visīsākā. Vanags 8, 72.

// Ilgums no sākuma līdz beigām (kādai no-

risei). Sarunas g. // vai. Samērā liels valodas

tradīcijas nosacītais (parasti valodas skaņu)
izrunas ilgums; valodas skaņa, kurai ir šāds

izrunas ilgums. □ Latviešu dzejā atskaņu
veidošanā svarīga nozīme arī palīgakcentam
un patskaņu garumam. Valeinis 1, 260. Pat-

skaņa vai līdzskaņa normālu garumu apzīmē
ar svītru virs attiecīgā burta. . Lava 2, 4.

Piedēkļu garumu saīsināšana ir galvenā
lībisko., izlokšņu pazīme.. Endzelīns 1, 66.

3. lok.: garumā; savienojumā ar «visā». Cik

gari vien ir iespējams (izstiept, novietot

v. tml.). Izstiept kājas visā garumā. □ Perjē
kungs izslējās visā savā nelielajā garumā.
Upīts 18, 191. . . baltā pulksteņa ķēde bij re-

dzama visā garumā no apkakles līdz kabatai..
Kaudzītes la, 41.

Vilkt (arī ievilkt, stiept) garumā —

paildzināt, palēnināt. '.□ Viņi velk vakariņas
garumā, bet nesagaida pazīstamos soļus. Zig-

monte 2, 131. ..linu plūkšanu nevar ievilkt

garumā, jo katra nokavēta diena var nest

lielus zaudējumus. Cīņa 57, 212, i. ..autors vis-

caur mazliet notikumus un dialogus stiepj
garumā. J Kalniņš 1, 408. <>■ Vilkties (ar?
ievilkties, stiepties) garumā — paildzināties,

palēnināties. !□ Pie vakariņu galda visi ap-
sēdās vienkopus. . . Klusums ievilkās garumā,
bet Ēvalds bija pateicīgs šiem labiem, vien-

kāršiem cilvēkiem, kas nekā nejautāja. Sau-

lītis 12, 143. Gadījumos, kad [putnu] vairoša-

nās periods kaut kādu iemeslu dēļ ievelkas

garumā un līdz aizceļošanas laikam mazuļi
vēl nav izauguši, daži putni . . var ilgi aizka-

vēties Uzdošanas vietās. Mihelsons 1, 20.

O Vilkt (arī stiept) laiku garumā — kavēties,
kavēt (ko), parasti ar nolūku. □ ..mācītājs
bez steigas velk un velk laiku garumā. J Kal-

niņš 3, 230.

garumzīme, -es, dsk. ģen. -mju, s. Diakri-

tiska zīme —■ svītra, ko raksta virs attiecīgā
burta valodas skaņas garuma apzīmēšanai.
O Latviešu cilmes vārdu rakstībā patskaņu
garums tagad viscaur apzīmējams ar svīt-

riņu — garumzīmi — virs patskaņa burta.

Lit M 56, 43, 2.

garūsains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir garas

ūsas. G. kaķis.
garvasa, -as, s.; bot. Vasa ar gariem pos-

miem. O kokiem, pareizi apgriežot
garvasas, veido vainagu. Sudrabs l, 35.

garviinas, ģen., nelok. Tāds (dzīvnieks), kam

ir garš apmatojums. Garviinas aitas.

garzobis, -bja, v. Zobgalis. □ Kas tas būs

par briesmīgu traci! Par to garzobji vēlāk

sacerēs dažu labu nostāstu.. Kalndruva 2, 114.

gastrīts, -a, v.; parasti vsk.; mcd. Kuņģa gļot-

ādas iekaisums.

gastronomija, -as, s.; parasti vsk. 1. Tirdznie-

cībā vai rūpniecībā — augstas kvalitātes no-

teikta sortimenta pārtikas preču kopums,- aug-

stas kvalitātes noteikta sortimenta pār-
tika. Gastronomijas veikals. '□ Pēc jaunā
projekta visu gastronomijas preču — desu,

siera v. c, kā arī gaļas un sauso produktu
fasēšana organizēta pašā veikalā šim nolū-

kam īpaši paredzētās telpās . . Māksla 62, 2, 43.

Sviestmaižu pagatavošanai izlieto. . dažādus

gastronomijas vai kulinārijas izstrādājumus,
kā, piemēram, šķiņķi, desas, pastētes, cepe-

šus . . Mājtur 294.

2, Augstākā pavārmāksla.
gastronoms, -a, v , gastronome, -es, dsk.

ģen. -mju, s. Gastronomijas (2) speciālists.

gastroskopija, -as, s.; mcd. Kuņģa izskatī-

šana ar gastroskopu.
gastroskops, -a, v.; mcd. Instruments kuņģa

izskatīšanai. O Kuņģa polipus var precīzi

diagnosticēt rentgencaurskatē un apskatot
kuņģi ar speciālu instrumentu — gastroskopu.
Ves 64, 9, 12.

gāšus, apst. Savienojumā ar verba «gāzt»
iormām vai atvasinājumiem no tā izsaka dar-

bības intensitātes pastiprinājumu. G. iegāzt

grāvī.
gatavība, -as, s.; parasti vsk. i. Vispārināta

īpašība (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme; stāvoklis -> gatavs (1). Noteikt

siera gatavību. O Gaļas gatavību pārbauda,.



gatavināt 84

padurstot to ar naža galu. . Zv 67, 1, 30. levā-

rījuma gatavības pazīmes; augļi, ogas kļūst

tumšāki, caurspīdīgi, grimst sīrupa, neatdalās

putas . . PL Siev 58, 6, 22.

2. Vispārināta īpašība (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme. □ .. dzejas ..
augsto formas gatavību pasvītrojuši daudzi

kritiķi. . Jaun Gr 69, 5, 7.

3. Vispārināta īpašība -> g a t a v s (3), šīs

īpašības konkrēta izpausme; stāvoklis -> ga-

tavs (3). Būt braukšanas gatavībā. Gatavī-

bas apliecība —
atestāts par vidējo izglītību.

Gatavības eksāmeni — vispārizglītojošās vi-

dējās mācību iestādes beigšanas eksāmeni.

O .. maršēja kāda kareivju kolonna pilnā
kaujas gatavībā. .

Strāls 2, 45. Uz mācību

kuģiem.. rīko trauksmes apmācāmo gatavī-
bas pārbaudei. Talcis 7, 185. .. [vieglatlēti] pār-

baudīja spēkus fiziskajā gatavībā. Sports 62,

37, 3.

1. Vispārināta īpašībai-ga t avs (4), šīs

īpašības konkrēta izpausme; stāvoklis ga-

tavs (4). Augļu g. Graudaugu gatavības pa-

kāpes. O Daudz drošāk visām skaru zālēm..
sēklu gatavību noteikt, viegli padauzot zied-

kopas uz rokas vai arī tās viegli saspiežot
saujā: ja saujā paliek vairākas nobriedušas

sēklas, tad zāles ir pļaujamas. Tērauds 1, 384.

gatavināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Turot īpašos apstākļos (piemēram, augļus),
panākt, ka gatavojas, sasniedz noteiktu gata-
vības pakāpi. G. bumbierus. G. tomātus.

O . . pēc šī paņēmiena izgatavoja pirmos
sierus. Divarpus mēnešus tos gatavināja. Cīņa

64, 142, 1.

gatavot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ar

mērķtiecīgu darbību panākt, ka (piemēram,

priekšmets, viela) gūst vēlamo veidu, formu,

sastāvu, ka kļūst derīgs lietošanai. G. aparā-

tus. G. no māliem ķieģeļus. G. ķīmisku vielu

maisījumu. G. zāles. O Pēc viņu [mākslinieku]

zīmējumiem fabrikas meistari gatavoja porce-

lāna izstrādājumus. Māksla 73, 2, 14.
. .solus

vajadzēja gatavot no dēļiem.. Sakse 11, 75.

Todien tētis mums ar Uģi lemācīja — zināt,
ko? — Kā no priežu mizas kuģi, īstu kuģi ga-

tavo. Jauno v 55, 164. // Cepot, vārot v. tml. vei-

dot patērēšanai derīgu (ēdienu). G. pudiņu. G.

pusdienas. □ Ēdienus gatavoja divas saim-

nieces no Klidziņas kluba . . Upīts 4, 664. Biešu

salātus var gatavot arī ar kartupeļiem. PL

Siev 59, 12, 24. Krustmāte rosījās ap pavardu,
gatavojot brokastis un ceļa maizi.. Vāczem-

nieks 1, 116. // Kārtot lietošanai, izmantošanai.

O Divas istabas, vislielākās Zilberga dzī-

voklī, tika gatavotas viesu uzņemšanai. Jauno

v 58, 316.

2. Rakstot, sacerot v. tml. veidot, radīt (pie-

mēram, tekstu); organizējot, mēģinot v. tml.

veidot (piemēram, priekšnesumu, pasākumu).
G. rakstu krājumu. G. reportāžu. G. izrādi.

Gatavot stundu — a. Gatavoties mācību stun-

dai (par skolotāju), b. Mācīties uzdoto (par

skolēnu). [□ Ozols gatavoja pārskatu par

savu darbu pagastā. Sakse 11, 366. Mākslinieks

tikko bija pārtraucis darbu. Viņš gatavoja

satīrisku zīmējumu.. Pad J 64, 125, 3. Un tad

viņi ieraudzīja to ilgi gatavoto joku. Upīts
4, 260. Skolotājas prasības bija stingras. Ik

brīdis ar kaut ko aizpildīts. Spēj tik visu

veikt! Stunda bija rūpīgi gatavota. Jauno v

59, 73. .. bērni gatavo skolas uzdevumus..
Zv 52, 11, 7.

3. Mācīt (kādu, piemēram, profesijas iegū-
šanai),- mācīt, trenēt (kādu, piemēram, no-

teikta uzdevuma veikšanai). G. ārstus. Insti-

tūtā gatavo svešvalodu speciālistus. G. ko-

mandu sacensībām. □ Rīgas augstskolas..
gatavo ne tikai speciālistus, bet veic arī no-

zīmīgu zinātnisko darbu. Vēstis 73, 8, 25.

gatavoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Darīt visu nepieciešamo (kādas dar-

bības norisei, pasākuma veikšanai); iecerēt,

paredzēt (ko darīt). G. svētkiem. G. sacensī-

bām. G. ražas novākšanai. G. eksāmeniem. G.

kaujai. G. aizbraukšanai. □ Meža darbi bija
beigušies, kolhoznieki rosīgi gatavojās sējai.
Talcis 1, 11. Erna, gatavodamās lekciju pie-
rakstīt, nolika sev priekšā divus zīmuļus.
Sakse 111, 118. ..viņa gatavojās iestāties kom-

jaunatnē, — rudenī.. Zigmonte 2, 44. .. [jau-
niete] turēja rokā mācību grāmatu un.. ga-

tavojās stundām vakara vidusskolā. PL Siev

59, 8, 11. // Tikt gatavotam izmantošanai (par

ierīci, transportlīdzekli). !□ Komanda jau no-

stājusies krastmalā, kuteris gatavojas izbraukt

jūrā. Bērce 5, 40. . . mūsu kuģis gatavojās at-

tauvoties un doties uz Londonu.. Grīva 9, 144.

2. parasti 3. pers. Kļūt gatavam (par aug-

ļiem, sēklām). Labība gatavojas. Dārzā ga-

tavojas rudens āboli. .O
.. jūlija saulē gata-

vojās gaišsarkanās ziemeļu vīnogas. . Ādam-

sons 2, 105.

gatavs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas ir izgata-

vots, derīgs lietošanai (piemēram, par priekš-

metu, vielu); pilnīgi pabeigts. Gatava mašīnas

detaļa. Skulptūra ir gatava. Laivai airi jau
gatavi. Gatavie apģērbi — tirdzniecībā vai

rūpniecībā — pašūti, izgatavoti apģērbi.
O Jauni, pilnīgi gatavi vagoni, līdz pēdē-

jam sīkumam gatavi: nokrāsoti, pārbaudīti,

pieņemti. . Bērce 2, 118. Ozols iegriezās Lauska

mājelē. Te kaut ko cēla. .. Nāca gatava

jaunā kūts .. Sakse 11, 463. // Tāds, kas (pie-

mēram, cepot, vārot) ir kļuvis derīgs patērē-
šanai (par ēdienu). Gatavai zupai pievieno

zaļumus. Kartupeļi ir gatavi. Vakariņas jau

gatavas. O Mārcis iededza gāzi un uzlika

vārīties trumuli ar ūdeni. Kad viņa saime

piecelsies, kafija jau būs gatava. Vilks 3, 66.

.. pīrādziņiem cepeškrāsnī ari jau vajagot
būt gataviem. Upīts 18, 288. Brokastis bija ga-

tavas: vajadzēja tikai likt galdā. Valdis 1,95.

// Tāds, kas ir sakārtots, sagatavots izman-

tošanai. O .. sargi staigāja kā pīļu medībās

gatavām šautenēm rokās.. Upīts 18, 175. Drīz

malka bija pārnesta, pirts izkurināta. Viņa

iegāja pie vecīša, sacīdama: «Tētiņ, pirts nu

ir gatava, bet kur ņemšu ūdeni?» ltp 353.

Rudzu zeme gatava, tikai patlaban bij pārāk
sauss, vēl dažas dienas [līdz sēšanai] jāpa-
gaida .. Upīts XI, 277. // Tāds, kas pārveido-
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joties, kādā norisē ir kļuvis derīgs izmanto-

šanai. □ Bet vīrieši grieza vienmēr jaunus

vālus klāt, kamēr gatavais siens būtu jāsāk
vest uz mājām. Birznieks-Upītis 6, 163. «Aizej

tak, aizej, palūko, vai tās ādas nu reiz nebūs

gatavas! Tā tas Trauberģis tās mums atkal

līdz vēlam rudenim ģērēs, pienāks ziema, ka-

žoka nebūs, ko mugurā vilkt...» Upīts 8.

2. Tāds, kas ir pilnīgi uzrakstīts, sacerēts,

izstrādāts (piemēram, par tekstu); tāds, kura

veidošana ir pilnīgi pabeigta (piemēram, par

priekšnesumu, pasākumu). □ «Vai jums
varbūt ir gatavs saraksts par skolas gados

esošajiem bērniem?» apjautājās Salenieks.

Sakse 7, 144. Kad virsraksts bija gatavs, es

sāku domāt. .. Grīva 9, 189. // Tāds, kura kvali-

tāte atbilst noteiktām prasībām (piemēram,

par mākslas darbu); tāds, kurā ir atspoguļots
būtiskais, atrisināts kāds svarīgs jautājums.
O Nākošie darbi jau ir gatavāki, rakstnieks ..
samērā labi atrisina formas un satura problē-

mas .. Lit M 57, 6, 2. Radīta viena no labāka-

jām, mākslinieciski gatavākajām šā teātra iz-

rādēm. J Kalniņš 1, 315. //' Tads, kas ir pieņemts,

izdomāts iepriekš (neievērojot konkrēto situā-

ciju); arī šablonisks. □ Stāstā nav.. ne-

tīkamas rakstnieka pozas, kuram jau iepriekš
viss skaidrs, kuram vienmēr gatava atbilde

uz jebkuru.. jautājumu. Kar 63, 4, 138. Bet

viņai vienmēr par visu gatavi spriedumi...
Zigmonte 2, 233.

3. Tāds, kas ir sagatavojies, sagatavots (ko

veikt); tāds, kas ir ar mieru (ko veikt). Ga-

tavs darbam. Gatavs palīdzēt. Kaķis bija ga-

tavs lēcienam. O Skaidrīte apvelk melno, va-

tēto mētelīti ar trušādas aprocēm un apkak-
līti, uzliek galvā zilu kapuci.. Nu abi brau-

cēji ir gatavi. Birznieks-Upītis 6, 386. Es biju
gatava derēt, ka sievietes domas un, kā man

šķita, sapņainais skatiens šai brīdī kavējās ne

tikai pie rozēm... Skujiņš 5, 41. Imants no-

dreb, pēkšņi uzlec kājās. «Nāciet, bendes!

Esmu gatavs mirt!» Sils 4, 93. pārn. .. ēka

bija veca, bet gatava kalpot vismaz vēl vienu

cilvēka mūžu. Purs 4, 35. pārn. . . [buldozera]
lemesis virzījās tieši uz mājas stūri, gatavs
visu sadragāt un samalt. Skujiņš 6, 216.

4. Tāds (auglis, sēkla), kas sasniedzis pil-
nīgu briedumu, ienācies,- nogatavojies. G.,
dzeltens bumbieris. Tomāti ir gatavi. La-

bība ir gatava. Lasīt gatavās ogas. ļO Vis-

pirms nāca gatavi agrie dārza mieži: salmi

sāka dzeltēt, vārpas briest un graudi cietēt.

Birznieks-Upītis IV, 453. Rieksti bija.. pilnīgi
brūni un gatavi. Lazdas paskurinot, viņi paši
bira nost. Valdis 1, 159.

5. parasti ar not. galotni; partikulas nozīmē.

lie/o, lai pastiprinātu lietvārda izteikto no-

jēgumu,- īsts. Gatavais palaidnis. Gatavais ne-

gals ar zenu. Gatavais (arī kā) putnu biedēk-
lis ■— saka par cilvēku, kam ir nepievilcīgs,
arī nekārtīgs izskats. [□ Uz_ brīdi ap to vietu,
kur sēž Dreģiene, iet vaļā gatavais tirgus,
bet troksnis pamazām norimst.. Līvs l, 30.
Tādas apburošas meitenes jau palaikam mēdz
but gatavas zosis. Tā vien liekas — bez pie-

mīlīga ģīmīša [sejiņas] viņām nepiemīt nekas

cits ievērošanas vērts. Zigmonte 1, 211. ..tas

nebij dēlis, bet gatavais stikls.. Upīts XI, 278.

6. sar. Nomiris; beigts. Dēli nu paēd
[saindētu cepeti], bet tūlīt arī atstiepjas [no-
mirst]; vecene noskrubina kauliņus — tā arī

gatava. LTP 343. Puika saņēma peli zemāk

pakausī un piegrūda čūskai. Pele tik iepīkstē-
jās un gatava bija. Sudrabu E 3, 177. Dabūjis
netīšu sitienu pa deniņiem — gatavs. ME

I, 609.

O Gatavā veidā — tā, ka ir pilnīgi derīgs
izmantošanai. <> Pie visa gatava — saka, ja
pašam nav jārūpējas, jāgādā (piemēram, par

dzīvokļa apkopšanu, ēdiena gatavošanu).
K>" Pie gatava galda — saka, ja pašam
nav jārūpējas par ēdiena sagādi un ga-
tavošanu. <> Dabūt gatavu — a. Pabeigt (kā
gatavošanu, veidošanu). □ ledzīvotāji kaut

kā sakrāja tik daudz naudas, ka saslēja mājas
stāvu un dabūja gatavas vienu vai divi ista-

bas. Zālīte 5, 9. b. sar. Izdarīt (ko grūtu, bīs-

tamu, pārdrošu). .□ «Puikas manam baronam

brīnišķīgu vardu izdomājuši: Cirmuļgalva! Es

ar visu augstskolas izglītību to nedabūtu ga-
tavu.» Rozītis 2, 129. «Kā to var dabūt ga-
tavu?» krēslā atgāzies, Janko ievaicājās.
«Esmu redzējis, kā skrien, bet šitā..» Sau-

lītis 12, 120.

gatavums, -a, v.; parasti vsk.; reti. 1. Gata-

vība (1). Siera g.
2. Gatavība (4). .. [rieksta] kodolam sāk

apaugt dzeltenā miziņa, gatavuma pirmā pa-
zīme. Upīts 5, 55.

gāte, -es, dsk. ģen. -šu, s.; pareti. Gatve (1).
O . . Līgotāji ciemā nāks pa ziedu gāti, Pa-

kalnos un birzīs jāņugunis degs. Vanags 7, 104.

. . Sauc liepas ziedu plaukumā Pa senām te-
kām [takām] staigāt. let turp, kur darbā nā-

kušas Uz «Džutu» mūsu mātes, Kas toreiz
stādīt sākušas Te liepu zaļās gātes. Cīņa 55,

171, 4.

gateris, -ra, v. Mašīna apaļkoku sazāģēšanai
garenvirzienā (dažāda veida zāģmateriālos).
O Būvbaļķus gaterī sazāģē dēļos .., plankās,
latās un citos zāģmateriālos. Sterns 2, 67. Kaut

kur klusi un ritmiski strādāja zāģētavu gateri.
Vilks 1, 74.

gatve, -es, dsk. ģen. -vju, s. 1. Ceļš, kam

abas puses apstādītas ar kokiem, krūmiem,-

aleja. .O .. zvejniece .. iebrauca pa gatvi
iekšā mājās. Birznieks-Upītis V, 94. Viņi bij pie
vītolu gatves. Zirgs slaidi nogriezās uz mājām.
Upīts 11, 806. Lai kādas zemei plūda pāri ban-

gas, Man Rīgas zaļās gatves šalkoja, Es viņās
laimīgs jutos kā nekur.. Sudrabkalns 1, 177.

2. Ganu ceļš.
gaudas, -v, vsk. gauda, -as, s. 1. Žēlabas,

vaimanas; arī žēlošanās. .□ «.. mums pašiem
ar veceni iztikšana knapa...» — «Nauda man

ir,» Leinasars pārtrauca gaudas. A Grigulis 13,

441. Arī celtnieku pilsētiņā sastopas prieks un

dažādas ikdienas likstas; tās iezogas visur..

Bet darba cilvēks māk tikt galā, mietpilsoņa
gaudas viņam svešas. Lit M 61, 20, 4. Sen man

zināmas ir tavas gaudas: Kas gan tagad tiks
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pie naudas.. Brūklenājs 1, 63. // novec. Skum-

jas; arī raudāšana. [O Vai, vai mūsu mīļie!
Ko jūsu gaudas tik gausas? Vai jūsu acis jau

sausas? Vai asaru lāšu° jums ir tikvien? Rai-

nis i, 238. . . otrā rītā viņu [dzejnieku] redzēja
uz ielas it priecīgu: nakti viņam laimējies uz-

rakstīt vienu mīlestības gaudu ziņģi. J Kalniņš

3, 220. «Spodra, beidz taču trinkšķināt šīs žēlī-

gās gaududziesmas!» Vilks 1, 77.

2. Gaudošana, kaukšana (parasti suņa, vilka).

O Nera rejas pamazām pārvērtās apslāpētās,

smeldzīgās gaudās. Ilma zināja — viņš tup,

raugās uz mēnesi un gaudo. Ezera 1, 195. Dī-

vaini valdzinoša ir meža dziesma. Tās skaņu

kāpe neaptverami plaša. . . no bikla stirnas

pīkstiena līdz šaušalīgām vilka gaudām nakts

tumsā . . Vanags 10, 3.

3. Stieptas spalgas, svelpjošas skaņas.
□ Gar kutera sāniem šalkdami skalojās viļņi.
Vantīs gaudoja vējš. . Šķita, ka jūrā vaid

kāds cilvēks — tik savādas bija šīs vēja gau-

das. Grīva 4, 338. Mēs iesim pa jūrmalas
smilti. . , tu nesaprašanā klausīsies miglas bo-

jas gaudas. Līvs 1, 7. Uz ielas kāds skrēja.

Steidzīgie soļi tumsā skanēja tik spēcīgi, ka

tie bija sadzirdami cauri sirēnu žēlajām gau-
dām. Grīva 4, 61.

gaudertība, -as, s.; parasti vsk.; reti. 1. Gau-

denums (1). O pārn. Kristīgais sociālisms pa-

rādījis jau pilnīgi savu gaudenību. ME I, 610.

2. Gaudenums (2). Balss g.

gaudenis, -ņa, v.; gaudene, -es, dsk. ģen. -ņu,

s.; novec. Kroplis. O Redzot, ka bērni tai abi

gaudeņi, Andra mātei cēlās rūgtums arī pret
likteni, rūgtums pret visām mātēm, kas lai-

mīgākas .. Apsīšu J 3, 30. pārn. Aprakstīdams
ceļojumu pa Gauju, starp citu, atļāvos ļoti ne-

atzinīgi izsacīties par mazajiem siena zārdi-

ņiem. Tagad, atceroties, ka nosaucu tos par

nelādzīgiem gaudeņiem, mani pārņem svelošs

kauns . . Lagzdiņš 3, 100.

gaudens, -ais; s. -a, -ā; apst. gaudeni.
1. Kropls (par cilvēkiem vai dzīvniekiem,
to ķermeņa daļām); arī vārgs, nespēcīgs.
G. suns. Gaudenas kājas. □ Pieceļas gaudena
sieviņa, paņem Arvīdu pie rokas un nosēdina

sev blakus uz sola. Niedre 12, 102. No izbīļa
aitai gaudens jērs piedzima. ME pap I, 387.

Abas rokas viņam bija gaudenas: maziņas,
tieviņas, ar sīkiem, kopā savilktiem pirksti-
ņiem kā mazam bērnam. Birznieks-Upītis 11, 25.

pārn. Peļņa gan tur iznāca gaužām gaudena. .
Upīts XII, 1046.

2. Žēlabains, vārgs (piemēram, par balsi).

O Viņš iekliedzās gaudenā balsī. ME I, 610.

. . vecās ērģeles skanēja žēli, un draudze dzie-

dāja. Mācītājam Stūrim . . šī dziedāšana šķita

gaudena un neskanīga. Saulītis 12, 291.

gaudenums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība (1), šīs īpašības kon-

krēta izpausme; kroplums; vārgums. O Ak-

lums un gaudenums liels ļaunums. ME I, 610.

2. Vispārināta īpašība ->■ g a v d c n s (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Balsī skanēja g.

gaudi, -v, vsk. gauds, -a, v.; pareti. Gau-

das (3). Vēja gaudi. !□ Puteņa gaudi, Vēja
vaids žēls

.
. Kar 55, 6, 26.

gaudiens, -a, v.; reti. Īslaicīga vienreizēja

skaņa ->• gaud o t (1). E~J .. Tas vilku un

kraukļu Gaudiens un ķērciens. Rainis 11, 435.

gaudīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gaudīgi; pareti.
1. Gaudulīgs. .□ Kaut kur no viņas puses

skanēja gari vilkta gaudīga kapu dziesma.

Upīts VIII, 484. .. gaudīgs kauciens atskan

baltā mierā iegrimušos laukos un modina

dzīvnieciskas skumjas, dziļas un pirmatnējas.
Kurcijs 4, 63.

2. Stiepts spalgs, svelpjošs (par skaņām).

□ Trešais svilpiens, dobjš, gaudīgs, garš un

griezīgs . .
Sudrabu E 3, 512. Lode gaudīgi no-

dziedāja gaisā. Bels 1, 9.

gaudoņa, -as, s.; parasti vsk. 1. Ilgstošu ne-

pārtrauktu skaņu kopums -> gaudot (1).

□ Lācis [suns] gaudoja.. . nepatīkama šī vēja

apraustītā gaudoņa . . Upīts XV, 135.

2. Ilgstošu nepārtrauktu skaņu kopums —v

gaudot (2). Vai esat kādreiz bijis
arktiskā sniegputenī? . . Tā ir elle. Trakojo-
šais sniegs vārās, vētras gaudoņapiepilda visu

pasauli. Cīrulis 1, 229.

gaudot, -oju, -o, -o, pag. -Oju; intrans. 1.
pa-

rasti 3. pers. Stiepti kaukt (parasti par suni,

vilku). □. . ārā putenis, suņi gaudo. . Upīts

XV, 264. Suns . . paceļ galvu, izstiepj kaklu un

sāk gaudot. Kauc ilgi un garlaicīgi. Kurcijs 4,

68. Vilkumāte gaudojot mazliet augstākā
balsī . . Vanags 10, 75.

2. parasti 3. pers. Radīt stieptas spalgas, svel-

pjošas skaņas (par vēju, vētru v. tml).

□ .. vējš meta logā dzeltenās vītušās lapas
un gaudoja skurstenī žēli un gari. Paegle 4,

298. Arā gaudo putenis. . Grīva 6, 11. Visu otro

nakti vētra gaudoja kā milzīgs vilku bars.

Lācis 5, 353. // Par ierīcēm, mašīnām. Ri-

teņi smagi veļas pa dziļi iebrauktām gram-

bām. Rumbas drūmi gaudo. Upīts IV, 335. Švirk-

stēdami salūst resnie salmi [kuļamajā] ma-

šīnā . . Mašīna gaudo un dzied . . Akuraters 1,

85. Smagie cietuma vārti . . gaudodami atvērās.

Kurcijs 4, 30. . . gaudos fabriku svilpes . . Ro-

zītis 1, 35. // Par lidojošiem šāviņiem, par

gaisu, kurā lido šāviņi. □
. .pār klāju

gaudodamas lidoja smagās artilērijas granā-

tas . . Grīva 5, 25. // Radīt gaudulīgas, žēlabai-

nas skaņas (parasti par mūzikas instrumen-

tiem), id Viņa vecīgā balss skan sēri..; vi-

jole gaudo vēl sērāk°. . Mākonis 1, 25. Harmo-

nika, vijole . . gaudo kaut kur [zāles] dibenā.

Upīts V, 256.

3. sar.; niev. Vaimanāt; arī skaļi raudat.

a Es noplūcu lielu celmeņu lapu, aptinu to

ap vainu. . , bet viņa tikai brēca un gaudoja

vienā balsī: «Pirkstiņa žēl! Pirkstiņa žēl!» Jaun-

sudrabiņš 2, 85. Pusdienā un vakara atkal pus-

graudnieka istabā šmīkstēja žagaru bunte un

mazie bērni gaudoja nelabi. . Upīts 4, 207. «Dē-

liņ, dēliņ! ... Kur tu paliksi, dēliņ!» rokas iz-

stiepusi pret dēlu, Vilmeriene gaudo. Sēlis _5,
302. // Gausties. O «Avīzes arvien vairāk sak

gaudot par krīzi,» Grūbe teica domīgi. Upīts

XII, 204. Viņam labāk būtu paticis, ja kalps
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gaudotu līdzi, ka nu draud bads, ka nu jālūko

visu noslēpt. Sakse 7, 465.

gauds, -ais; s. -a, -ā; apst. gaudi; novec.

i. Gaužs (1). □ Apbirst manas baltas rokas

gaudajām asarām. ME I, 610.

2. Zēls, žēlabains. □ Mārīte runāja lēnā,

saraustītā, gaudā valodā. ME I, 610.

3. Sāpīgs (par pārdzīvojumu). .O .. Nu man

gaudi, nu man žēl. .
LD 13713 var.

4. Skarbs. O Dod dēliņš gaudu vārdu, dod

dēliņa līgaviņa. ME I, 610.

gaudulība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. □ .. teātrī pēdējos gados esam re-

dzējuši ne vienu vien izrādi, kur sastopamies
ar skatītāju iežēlināšanu, pasalkanu jūsmu un

gaudulību. J Kalniņš 1, 327. ..Sijāts smaidīja,
un . . sejā nevarēja saskatīt ne miņas no pa-

rastās gaudulības. Birze 4, 160.

gaudulīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gaudulīgi.

Tāds, kurā ārišķīgi izpaužas skumjas, bēdas;

žēlabains. Gaudulīga dziesma. O Savu garīdz-
nieka gaitu sākumā viņš nebija varējis saprast,

kāpēc dieva dziesmas jādzied ar īpašu, gaudu-

līgu balsi, velkot elpu vārdu vidū. Saulītis

12, 291. Seskis.. nobeidza savu gaudulīgi
iesākto runu. Rozītis 111, 27. «Neredzēšu es

vairs sava dēliņa,» gaudulīgi vilka sieva. Kar

58, 3, 65. // Tāds, kas vienmēr gaužas, žēlojas.
G. skopulis.

gaudulīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība -> gaudulīgs, šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Dziesmas g.

gaudulis, -ļa, v.; gaudule, -es, dsk. ģen. -ļu,

s.; niev. Cilvēks, kas vienmēr gaužas, žēlojas;

gaudulīgs cilvēks. IjZl Tik nesūdzies par

mūžu grūtu, No gauduļiem pat zaķi mūk.

Bārbale 2, 64.

gaume, -es, s.; parasti vsk. 1. Skaistuma iz-

pratne,- spēja uztvert un vērtēt skaistumu.

Ģērbties ar gaumi. Izkopt muzikālo gaumi.
Lēta gaume

— slikta gaume; neizsmalcināta

gaume. Gaumes lieta — tas, kas saistīts ar

gaumi, tas, ko nosaka gaume. □ Zenta..
apbrīnoja draudzenes smalko gaumi ģērbties
tik neuzkrītoši un tomēr tik eleganti. Sakse

7, 129. Mākslinieka gaumi vispirms nosaka

prasme atšķirt labu darbu no slikta, māka

kontrolēt un virzīt savu rīcību. Māksla 73, 2,

39. Gaume. . mainās un attīstās atbilstoši

attiecīgām cilvēku sabiedrības pārmaiņām un

attīstībai. Māksla 59, 4, 13. Cilvēka raksturs

tikpat labi atklājas arī pret tuvāko un pastā-
vīgāko vidi — pret savu dzīvojamo telpu, ko

viņš pats veido pēc savas gaumes. Valeinis 1,

107. Mani sajūsmina .. jūrmalas akvareļi, jums
patīk.. ainavas eļļā, bet tā jau ir gaumes
lieta. Zv 56, 4, 26.

2. Tas, ko (kāds) uzskata par vēlamu, pie-
mērotu. Tāds darbs ir viņa gaumē. □ Nē,
tāda dzīve mani Tā nav manā gaumē.
Brodele 17, 144. pārn. Upis pagroza riekstu

knābī, bet tūliņ . . izlaiž zemē; tas nav pa viņa
gaumeL Bērn 46, 4, 6. // lok.: gaumē, apst. no-

zīmē. Tā, ka atbilst kādas tautas ēdiena recep-
tei. Pirmo reizi atkal pēc ilgāka laika bija

iespējams kārtīgi paēst un pie tam izslavētās

vācu gaumē pagatavotās siļķu kotletes. A Gri-

gulis 13, 199. Tiek cepta maize dažādu tautu

gaumē. . Rīgas B 68, 247, 3.

gaumēf, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; intrans.;

novec. Garšot (1). O Līdzpaņemtie vienkāršie

uzkožamie visiem gaumē labāk nekā citkārt

vislabākās siltās pusdienas. Mārtiņš ēd sevišķi

sirsnīgi. . Upīts V. 33. .. šur tur mežā iedegās

ugunis. Būdas priekšā vakariņas gaumēja va-

reni . .Sudrabu E 3, 239.

gaumīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gaumīgi. Tāds,

kas atbilst labas gaumes prasībām,- ar gaumi

veidots, darināts. G. tērpa rotājums. Gaumīgi

ģērbties. □ Viņam līdzās sēdēja jauna

meita.. tumšiem, gludi saglaustiem matiem,

ko sedza maza, gaumīga cepurīte. Sakse 7, 128.

Jo izvēlētie priekšmeti būs piemērotāki sa-

vam uzdevumam .. , jo mūsu dzīvoklis veido-

sies gaumīgāks. Mājtur 413. .. liels prieks ir

veidot skaistu priekšmetu, ļoti patīkami re-

dzēt, kā no koka, metāla vai māliem top gau-

mīgs izstrādājums. Zin T 64, 12, 3.

gaumīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība -> gaumīgs, šīs īpašības konkrēta

izpausme. G. mēbeļu apdarē.
gaura, -as, s. Zosveidīgo kārtas liela vai

vidēja auguma nirējputns ar garu, tievu knābi.

Garknābja gaura
— pīļu dzimtas putns (meža

pīles lielumā) ar ļoti tievu, garu, sarkanu

knābi. O Koku dobumos un mākslīgos pīļu

būros ligzdo lielā gaura. . Latv dzīvn 44. Cik

te putnu, krīkļu, pīļu, Gārņu, gaigalu un

gauru. Rainis IV, 48.

gauri, -ru, vsk. gauris, -ra, v. Neļķu dzimtas

viengadīgi lakstaugi ar pretējām, neīstos mie-

turos sakopotām lapām (parasti nezāles). Tī-

ruma gauri. O Smilšainos tīrumos kā nezāle

labībā un citos sējumos savairojas gauri..,
kas ļoti ātri aug, ir sulīgi un tādēļ tos dažreiz

kultivē zaļbarībai. Galenieks 2, 332. . . jākaļķo
visas tīrumu augsnes, kurās. . izplatīta ne-

zāle: skābenes, atraitnītes, gauri, pērkones.
Cīņa 63, 244, 2. Izmin gaurus, izmin akļus, lai

aug mani tīri lini. ME I, 611.

gaurs, -a, v. Savvaļas vērsis (Indijā, Birmā,

Indonēzijā). □ . . Indijas, Birmas un Malajas

kalnainajos rajonos sastopams mūsu gotiņas
attāls radinieks . . Tie ir vērši gauri, kas dzīvo

nelielos baros. . Zv 57, 3, 28.

gausa, -as, s., arī gauss, -a, v.; parasti vsk.;

novec. 1. Sāts. Bez gausas — pārmērīgi daudz

(parasti ēst). □ Maizei nemaz gausas nebijis.
ME I, 612. Vecais rija bez gausas un sāta.

Upīts VIII, 597.

2. Svētība; arī veiksme; gaušība (2). O Dievi

aizgājuši citur, saimnieci atstādami bez gausa.

ME I, 612.

gausdiena, ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai,

kopdz.; niev. Gausdienis. id sal. Kur strādā,

tur ilgi kā gausdiena paliek. ME I, 612.

gausdienis, -ņa, v.; gausdiene, -es, dsk. ģen.

-ņu, s.; niev. Cilvēks, kas gausi, tūļīgi strādā,

rīkojas. □ . .sēdē gausdieņus sapurināja. Cīņa

70, 15, 2.
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gausība, -as, s.; parasti vsk. 1. Gausums (1).

O .. kaut kas lauciniecisks vēl bija saglabā-

jies viņu valodā, manierēs un dzīves paradu-

mos. Tāds kā smagums, gausība.. Lācis VI,

277. Vecajā zvejniekā. . ļoti spilgti izpaužas
saliniekiem raksturīgākās īpašības — čaklums,

izturība, gausība vārdos . . Lauku Dzīve 68, 1, 21.

2. novec. Svētība,- arī veiksme,- gausa (2).

gausināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Lēnināt; palēnināt (darbību, norisi). Viņi
atkal sasniedza Banderu vārtus. Oskars jau
laikus gausināja soļus, bet Anita pat nedo-

māja apstāties. Viņi pagāja vārtiem garām. .
Lācis 4, 47. . . liegiem, valsiskiem ritmiem iezī-

mēto [skaņdarba] pirmo daļu diriģents sāka

pārāk gausinātā tempā. Lit M 72, 12, 9. Mums,

kas savā brīvajā un laimīgajā zemē ceļam ko-

munismu, nevajag kara — tas tikai kavētu un

gausinātu mūsu celtniecības darba tempus. Kar

58, 7, 115.

2. novec. Bagātināt; dot svētību, veiksmi.

O Dieviņ, gausini, . . briedini jaunu rudzu

maizīti! ME I, 612. Gausini, Laimiņa, māsiņas

pūru. ME I, 612. .. Pūķis tup aiz sijiņas, Siekā

rudzus gausināja. LD 8103.

gausinieks, -a, v.; gausiniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s.; niev.; reti. Gauss, lēns cilvēks.

□ «.. visa pasaule tevi par tūļu un aplamo
gausinieku saukā!» atcirta mežsargs. Kaldupe

5, 142.

gauss', _a}s; s. _3i _ā; apst. gausi. 1. Tāds,
kas strādā, rīkojas, kustas lēni, bez spraiguma;
lēns. O Kuģa zēna darbam viņš bija par

gausu. Lācis 15, 35. Viņš ir tik gauss, tik maz-

kustīgs .. Zigmonte 1, 210. Smagnējais, gausais
Gunārs, protams, sēdēja pie mācību grāmatas.
Ezera 2, 54. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpa-
šības. □ Mirdza atdarināja Priedes Jāņa
gauso runas veidu. Sakse 7, 102.

2. Tāds, kas noris lēni, bez spraiguma. Gau-

sas kustības. let gausiem soļiem. G. brauciens.

Gausi strādāt. □ Viņi kustējās gausi; tikpat
gausa un apdomīga bija viņu valoda, — likās,
ka katrs vārds, ko tie izrunāja, tiktu sacīts ar

lielu piespiešanos. Lācis 4, 8. Tad viņa atkal

brauca un atkal mokoši izjuta pajūga gauso
vilkšanos. Kalndruva 2, 76. Visam pāri pacēlās
zila debess, kurā gausi peldēja balti mākoņi.
Birze 3, 31. .. Raudzījos es kluss, Lietū gausi
gaišums svīda. Sudrabkalns 1, 52.

3. Tāds, kas ilgi turpinās, lēni iestājas vai

paiet (par laiku, laika posmu subjektīvā uz-

tverē). 'O Dienas vilkās vienādas un gausas.
Upīts VIII, 550. Gausi vilkās laiks. Likās, vaja-
dzētu būt aiztecējušai veselai stundai. Sakse

7, 193. Gausi, gausi pienāk pirmās dienas va-

kars. Brodele 13, 141. To [pulksteni] jau klausī-

jās mans vectēvs ziemas garos, Gausos vaka-

ros, kad nenāca tam miegs . . A Bārda 1, 204.

gauss-, -a, v. Magnētiskās indukcijas mēr-

vienība.

gaust, gaužu, gaud, gauž, pag. gaudu. 1. in-

trans. Gausties, [o Maldavs atkal gulēja pie-
saulē aiz ceriņu krūma. Vecene šad tad pie-
sēda klāt un neapnika gaust un sūroties par
badu, par visu to postu. . Upīts 111, 544.

.
. Mie-

gamice nebeidz gaust: «Nav, kas mani žēlo!»-

Saulītis 7, 14. Ne žēloties, ne gaust, ne gaust,

Ar spēku šauro loku lauzt! Rainis I, 130.

2. trans.; reti. Skumji paust. ļO «Ak, nakts-

nav dusa: Tā melodijas vienmēr gauž. Aspa-

zija 3, 176. pārn. Strautiņš žēlu dziesmu gauž.
ME I, 613.

gausties, gaužos, gaudies, gaužas, pag. gau-

dos; refl. Žēlojoties, vaimanājot paust neap-

mierinātību. G. par dzīvi. □ Tās bija tās divi

reizes, kur Andra māti dzirdēju par savu lik-

teni gaužamies. Citādi arī viņa nelika manīt,
kāda nasta tiem abiem uz sirds. Apsīšu J 3, 26.

«Ak dievs, ak dievs, kad es sagaidīšu savus

dēliņus!» Baldiņiete ievaimanājās, neapjauz-
dama, cik nesmalkjūtīgi ir tā gausties pret

tēvu, kas savu dēlu vairs nekad nesagaidīs.
Sakse 7, 357. Putns noraustījās meitenes rokās.

Izdzisa. «Atkal viena dzīvība pagalam,» viņa
žēlabaini gaudās. Brigadere 2, 299.

gausulis, -ļa, v.; gausule, -es, dsk. ģen. -ļu,
s.; niev. Cilvēks, kas gausi, tūļīgi strādā, rīko-

jas; gausdienis. .□ . . es viņam parādu gro-

ziņu: «Uzmini, ko es izdomāju!» Edzis, gau-

sulis, vēl gudro, bet no groza — vau, vau!

Indrāne 4, 22.

gausums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība g auss
1

(1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. O Krustiņš visu darīja lēni un pa-

matīgi. Viņš necieta paviršību, bet gausums

bija viņa dabā. Nesteigdamies viņš izslaucīja

sili. .
Brodele 14, 27. lelās pastaigājās svētdie-

nīgi ģērbti gausi cilvēki — vīrieši, sievietes,

veselas ģimenes. Viņu gausums Inu nez kāpēc
kaitināja . . Skujiņš 6, 139.

2. Vispārināta īpašība->- g auss] (2), šīs īpa-
šības konkrēta izpausme. Kustību g. Brauciena

g. nogurdināja.
3. Vispārināta īpašība-> gauss1 (3), šīs īpa-

šības konkrēta izpausme. O Minūtes vilkās

neizturamā gausumā. Saulītis 12, 340._
gaužām, apst. Gauži (2); ļoti. □ Arēji Vei-

denbaums likās gaužām miermīlīgi noskaņots. .

Upīts 9, 96. Apkampšanās un sasveicināšanās

bija gaužām ātra . . Salenieks 5, 260. . . viņi mani

izzobo par gaužām vājo ražu.. Grīva 9, 201.

gauži, apst. 1. Ļoti žēli, rūgti, arī intensīvi

(piemēram, raudāt, žēloties). O ..viņa rau-

dāja. Gauži, gauži, — it kā ne asaras, bet ne-

lāgas asinis būtu jāizraud no sirds. Talcis 5,

119. Raud Laimiņa, raud māmiņa, Abas divas

gauži raud: Labajam dēliņam Netikusi līga-
viņa. DV 85. n> Darīt (ari nodarīt, padarīt)

gauži novec. — (no)darīt pāri. □ Zane: . . Ne-

dar [nedari] man gauži, Uldi, Valdi savu

straujo prātu. Rainis VIII, 432. Nedusmo, bērns,

varbūt es tev nodaru gauži. Varbūt esmu ne-

taisna. Bendrupe 1, 94. Sīkiem putniem nodarīsi

gauži, viņi būs tik tālu skrējuši . . , tavam jo-
kam noticējuši. Lisovska 4, 15.

2. Ļoti. Gauži priecāties. □ Tēvam jau viņš

gauži patīk. Ezera 8, 23. Gauži liels vīrs, kas

gauži daudz ēd. ME I, 614. . . par «liju Muro-

mieti» rakstīts gauži maz. J Kalniņš l, 285. Mei-

tiņai māmiņa Sasirga gauži, Gultā gulēja, Vārgi
vaidot. Rainis IV, 190.
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gaužs, -ais; s. -ar -ā. i. Tāds, ko izraisījis

sāpīgs pārdzīvojums, sarūgtinājums, pārestība
v. tml.; tāds, kas ļoti sāpina, sarūgtina.O Un

puišiem vieniem palikt žēl: Top atmiņas tik

dzīvas, gaužas — To sieva sauc, tam bērni

glaužas. . . Medenis 2, 74. Viena zeme, viena

saule, Nevienāda pasaulīte: Citam zelts, sud-

rabiņš, Citam gaužas asariņas. DV 2\3. . . Tik

dainās veldzēja viņš savas bēdas gaužās. Sud-

rabkalns l, 161. // Žēlabains. [□ Gana man

gaužu dziesmu .. ME I, 614.

2. Tāds, kas izpaužas ļoti spēcīgi; ļoti spē-

cīgi izteikts. O Cik, apprecoties ar padevīgu

sievu, viņam sava rīcība šķita pareiza, tik ta-

gad aizvien skaidrāk apjauta gaužu pārrēķinā-
šanos. Purs 4, 260. Gauža lūgšana. ME I, 614.

O Liet gaužas (arī rūgtas) asaras — stipri

raudāt, žēli raudāt.

Sk. gauži, gaužām.

gavēnis, -ņa, v. 1. rel. Atturēšanas no (pa-
rasti dažiem) ēdieniem,- laika posms, kad gavē

(1). Stingrs g. levērot gavēni. !□. Bij ap ga-

vēņa vidu. Atkārtojām skolā pamatīgi ticības

mācības, jo pēdējā nedēļā priekš Lieldienām

mums no visas draudzes jāsapulcējas pie mā-

cītāja apmācībā.. Birznieks-Upītis 6, 115.

2. sar. Laika posms, kad jāiztiek ar trūcīgu

pārtiku. □ leva: Nedomā, ka tev vien tas

gavēnis bijis. Mēs visi tikpat maz tā sviesta

esam redzējuši kā tu. Gribēju tak cik necik

iekrāt . .Blaumanis 6, 378.

gavēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. 1. rel.

Atturēties no (parasti dažiem) ēdieniem. G.

pirms Lieldienām. □ «Tagad pasaki, kādēļ
mums piektdienās jāgavē! .. .» Niedre 12, 21.

2. sar. Neēst (piemēram, ja nav ko ēst, ja
nedod ēst). .□ «Man gribas ēst, gavēt es

neesmu radis.» Skujiņš 3, 64. .. tiklīdz kāds

[skolēns] nebija neviena uzdevuma izrēķinājis
vai arī izrēķinājis . . nepareizi, tam bija bez

žēlastības jāgavē. Valdis l, 233. Pienāca pus-

dienas laiks. Voldim dulnums bija jau galīgi

pārgājis, tomēr ēst viņš negribēja. «Šodien ga-

vēšu līdz vakaram, lai iztīrās kuņģis!» viņš

nosprieda. Lācis 5, 100.

gaviles, -ļu, s.; tikai dsk. Liela prieka iz-

pausme (skaļos izsaucienos, smieklos v. tml.).

O Jānītis sapulcinājis citus vasarnīcas bērnus

volejbolu spēlēt. Drīz vien spēle rit pilnā
sparā: skan smiekli, kliedzieni, gaviles. Birz-

nieks-Upītis 3, 28. Mājās māte .. saņēma Augustu
ar gavilēm un asarām. Strāls 2, 418. Pār ļaužu

pūli pāršalca jūsmīga gaviļu šalka. Jokums

l, 15. // Liels prieks, arī sajūsma. O ..Mirdza

juta, ka gaviļu vilnis sirdī noplok un pārvel-
kas ar skumju nogulsnēm. Sakse 7, 132. Jaunās

sievietes balsī saklausāmas uzvarētājas lepnās
gaviles. J Kalniņš 3, 239. Uzklausot cīruli skaļo,
sirdi ķer gaviļu dzirksts. Sudrabkalns 1, 140.

gavilēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. i. Paust

lielu prieku (skaļi izsaucoties, smejoties
v. tml.). .□ «Es tomēr pirmā!» gavilēja Mir-

dza . . Sakse 7, 293. Viņam gribējās kliegt un

gavilēt, jo no Mildas skatiena tam kļuva tik

labi, kā vēl nekad nebija bijis. Rozītis 1, 85.

.. gavilēdami ēzelim skraida līdzi skolnieki

un skolnieces. Birznieks-Upītis 6, 257. pārn. Kad

mazie putnēni apklust, Iva stāv un nevar sa-

prast: vai tiešām dabā iespējams tāds klusums?

. . Viss klusē, un vienīgi cilvēka sirds —

ga-
vilē. Purs 4, 287. // pārn. Paust prieku, sajūsmu

(piemēram, par acīm, seju). O No., sejām

varēja manīt, ka [eksāmenā] viss būs kārtībā.

Saškas apaļā seja gavilēja. Talcis 4, no. // pārn.

Spēcīgi izpausties (par pozitīvām jūtām).
□ Zinta smējās, jokoja ar draudzenēm, un es

nemaldīgi dzirdēju, ka viņas balss skaņās ga-

vilēja lepnums. Kalndruva 2, 123.

2. Līksmi dziedāt. Es dziesmu dzirdēju
no bērzu birzs .. Vai tu tur gavilēji, meitene?

Sudrabkalns 1, 171. // Skanīgi dziedāt (par put-
niem). □ . . dārzā gavilē putns. . . Antonam

liekas, ka vienīgi Hedvigai par godu tas spār-
notais nieks dzied tādu gaišu un piemīlīgu
dziesmu. Bendrupe 1, 219. // pārn. Skanēt (pa-
rasti dzidri, skaļi). «Tram-pa, ram-

pa, ram-pam, pam-pa,» priecīgi gavilēja sak-

sofons .. Saulītis 12, 174. Agrāk es [kapsētas]
zvanu dzirdēju tik gavilējam vien, — tagad
viņš raudāja un gavilēja reizē. Jaunsudrabiņš 7,

94. .. pakalnā tagad bez rimas Gavilē lakta

un traktoru dima. Kar 56, 8, 13.

3. folkl. Dziedāt ar ilgi izturētām skaņām
dziesmas vidū vai beigās. □ Dziedāt vien es

mācēju, Gavilēt nemācēju.. LD 322. Dzied',

māsiņa, tu pret mani, Es pret tevi gavilēšu..
LD 241.

gaviļnieks, -a, v.; gavilniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s.; arī gaviļnieks, -a, v.; gavilniece, -es,

dsk. ģen. -ču, s. Cilvēks, kuru publiski go-

dina,- arī jubilārs. Godināt gaviļnieku. Pie

autobusa piestiprināts sarkans transparents ar

uzrakstu: «Miljons kilometru bez kapitālre-
monta». Bet autoostā šoferus gaidīja patīkams

pārsteigums. Gaviļniekus apsveica autotrans-

porta uzņēmuma vadītāji, pasažieri un darba

biedri. Pad J 70, 4, l. .. pāri zālei mazliet ne-

drošā, biklā solī iet uzvarētājs un gaviļ-
nieks — kapteinis Linards Pūce. J Plotnieks 3,

185. Nāk jauns pavasaris, tuvojas izlaiduma

vakars skolā un pilngadības svētki. Un arvien

biežāk nākošās gaviļnieces apspriežas savā

starpā, kādus tērpus darināt svinīgajām die-

nām. Liesma 64, 3, 32. Novēlēsim gavilniecei
vēl ilgus gadus strādāt tik atbildīgā un god-

pilnā darba druvā — mūsu bērnu komunis-

tiskajā audzināšanā. Lit M 56, 4, 4.

gaviļains, -ais; s. -a, -ā; apst. gaviļaini. Tāds,

kurā spēcīgi izpaužas gaviles (piemēram, par

balsi), [o. .. aizejot no slimnīcas, [sieviete] pie-
bēra ārstu istabu gandrīz vai ar gaviļainiem
smiekliem.. Kaldupe 4, 43. Vīru balsīm attāli-

noties, no mājas augšējā balkona spirgti un

gaviļaini tām aizspurdza līdzi.. Adelas pie-
dziedājums . . Dzene 2, 104.

gavote, -es, dsk. ģen. -šu, s. Sena franču tau-

tas deja.

gāzbetons, -a, v.; parasti vsk. Viegls celtnie-

cības materiāls — šūnains betons, ko iegūst,

betona masā ievadot gaisu vai arī šai masai

piejaucot vielas, kas rada gāzes. '□ Eksperi-
mentālo projektu sērijā par galveno celt-
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niecības materiālu izvēlēts gāzbetons — viegls,
universāli pielietojams materiāls . . Lit _M 62,

3, 3. Gāzbetona ķieģelis. Ļoti izdevīgs būvma-

teriāls, jo ir viegls . . Cīņa 63, 246, 4. Jaunbūve-

jamās kūts.. sienas —no gāzbetona pane-

ļiem . .Lauku Dzīve 72, 1, 11.

gāzei [gāze], -es, dsk. ģen. -žu, s. Spēcīga

(lietus) līšana; spēcīgs lietus. [□. .. sakas dobja

krākoņa — bija sācies lietus, nē, milzīga lie-

tus gāze. Birze 3, 80. Zibšņi plaiksnījās gar

visu debesmalu. Tad sākās lietus gāzes. A Gri-

gulis 7, 107.

gāze 2 [gāze], -es, dsk. ģen. -zu, s. 1. Viela

gāzveida agregātstāvoklī. Indīga g. Tvana g.

Inerta g. Sprāgstoša g. Sašķidrināt gāzi. Uni-

versālā gāzu konstante fiz. Sinepju gāze —

iprīts. Starpzvaigžņu gāze — gāze (galveno-
kārt ūdeņradis), kas atrodas starpzvaigžņu
telpā. [□ Gaiss sastāv no dažādu gāzu maisī-

juma — skābekļa, slāpekļa, ogļskābās gāzes.
Mājtur 470. Dabiskā gāze (metāns) izplūst kopā

ar naftu no urbumiem vai arī tīrā veidā no

gāzes atradnēm. Zin T 63, 1, 33. . . starpzvaigžņu

telpā sastopami vēl milzīgi gāzes miglāji. Gāzu

miglāji sastāv visvairāk no ūdeņraža atomiem.

Ikaunieks l, 24. // Deggāze. Gāzes apkure. Gā-

zes pavards. Gāzes vads. Gāzes skaitītājs. Gā-

zes turbīna. Šķidrā gāze — šķidrā agregātstā-
voklī pārveidota deggāze. Uz gāzes —uz gā-
zes pavarda (piemēram, vārīt). □ ..virtuvē

ir gāzes plītiņa. Uzrauju sērkociņu, atgriežu
ventili, un plīts riņķīšos jautri ložņā zila lies-

miņa. Zv 56, 20, 18. Nācās tikai ieiet vir-

tuvē, uzsildīt uz gāzes ūdeni . . Saulītis 12, 52.

// Gāzveida indīgā kaujas viela. Gāzu uzbru-

kums. □ Kas vien tikai nav šo iebrucēju
rīcībā! Kara kuģi, lidmašīnu bāzes kuģi,. .
fosfora bumbas, napalms, gāzes . .. Grīva 8, 204.

2. parasti vsk. Degvielas pieplūde (iekšde-

dzes dzinējos). Piedot gāzi — palielināt deg-
vielas pieplūdi (iekšdedzes dzinējā). )□ Šofe-

ris samazināja gāzi, spidometra rādītājs sāka

lēnām slīdēt nulles virzienā. Vilks 5, 30. Egle
uztraukumā piemina gāzes pedāli. .. Mašīna

salēcās, bet tūliņ bija jāpiebremzē, jo pretī
brauca motocikls. Birze 5, 73. Duburs piedeva
gāzi. Motors iedūcās kā lapsene.. Ātrums

reibināja. A Grigulis 10, 144.

O Gāzes gangrēna mcd. — ievainojumukom-

plikācija, ko izraisa īpaši mikrobi un kas sais-

tīta ar organisma saindēšanos.

gāze i[gāze], -es, s.; parasti vsk. Viegls, caur-

spīdīgs (plīvurveida) zīda audums. !q .. mu-

gurā ir Rīgā šūdināta pieguļoša kleita no

spoža zīda, gāzes, šifona vai samta.. Zālīte

5, 57_.
gāzējāds, -ais; s. -a, -ā. Gāzveida. Gāzējāda

viela.

gazelel
, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Āfrikas un Āzi-

jas antilopju grupas zīdītājdzīvnieks ar vieglu,
graciozu gaitu un garām kājām. □ ..klusi-

nātā krūšu balsī nopūtās Maiga un strauji, ar

vieglas gazeles gaitu metās uz durvīm. Sakse

7, 241.

gazele2
, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Dzejolis, kas

sastāv no divrindēm un kam pirmās divas rin-

das saistītas ar atskaņu, kura atkārtojas katra

panta otrajā rindā. □ Atkārtojumu uzdevums

gazelē ir akcentēt redifā ietverto domu, to

sniedzot aizvien jaunās variācijās, jaunos
kontekstos. Valeinis 1, 273. ..jauns puisis, kas

labi pazīst savas [azerbaidžāņu] tautas lite-

ratūru, ilgi stāsta par dzejnieci liriķi, gazeļu
meistari. Vējāns 5, 162.

gāzeiēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; reti.

Kustinot svērt, šķiebt uz vienu un otru pusi.
G. krēslu.

gāzelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Svērties, šķiebties uz vienu un otru pusi
(piemēram, ejot, skrienot). Viņš gāja gā-

zelēdamies, kreiso kāju stīvi piespiezdams. Lē-

manis 16, 151. Pa lauku vai pa ciemata ielu gā-
zelēdamies staigāja baltu zosu bari. Talcis 4.

11. ..[vagona] solā bramanīgi gāzelējās vai-

rāki drukni vīri.. — no viņiem plūda deg-
vīna smaka . . Eglons 1, 3. pārn. . . Imants ierau-

dzījis veselu ledus blāķu kalnu, kas, cienīgi
gāzelēdamiesbrūnganajā ūdenī, slīd pa straumi

lejup. Ezera 2, 245. // Braucot svērties, šķieb-
ties uz vienu un otru pusi (par transport-
līdzekļiem), a Aiz pilsētas autobuss sāka šū-

poties un gāzelēties izbrauktā ceļa bedrēs.

Jauno v 58, 213. Smagi piekrautais kuģis, viļ-
ņos gāzelēdamies, iet atpakaļ uz Fareru sa-

lām ..
Grīva 5, 175. Augsti un cēli kā mazi

torņi, kuplie vezumi gāzelēdamies izbrauca uz

lielceļa. Lācis VII, 670.

gāzelīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gāzelīgi. Tāds,
kas gāzelējas, tāds, kam raksturīga gāzelēša-
nās (piemēram, par gaitu). Gāzelīgi rati. let

gāzelīgiem soļiem. □ Auto.. lēnā un gāze-

līgā gaitā slīdēja pāri aplokam uz upmalu..
Vanags 6, 20.

gāzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pildīt

ar gāzi; piesātināt ar gāzi. □ Dažādus atspir-
dzinošus dzērienus gāzē, piesātinot tos ar ogļ-
skābi. Ves 68, 12, 29. Gāzēts ūdens labi remdē

slāpes, gāzētam vīnam — šampanietim — ir

patīkama maiga garša, tas ir ļoti populārs.
.. [zinātnieks] ierosina gāzēt arī saulespuķu
eļļu. Pad J 64, 134, 4.

2. mcd. levadīt gaisu starp pleirām, lai

ārstētu (plaušas); ievadīt gaisu starp plei-
rām, lai ārstētu (kādu). G. plaušas. □ «Jūs

mani gāzējāt un operējāt te,» Zemgalis atkal

pielika roku pie krūtīm. Arī viņš zināja savas

tuberkulozes biogrāfiju. Tā ar gāzējamo adatu

un skalpeli bija uzrakstīta uz viņa ādas. Birze

5, 33.

3. Dezinficēt ar gāzi. G. telpu,
gāzģenerators, -a, v. lekārta cietā kurināmā

pārvēršanai gāzveida kurināmajā. □ . . septiņ-

stāvīgajā gāzģeneratoru cehā degakmens pār-
vēršas . . deggāzē. Cīņa 67, 160, 2.

gāziens, -a, v. 1. Ļoti spēcīga lietus gāze.

Lija jau trešo dienu. Kad biezie gāzieni
pārstājās, tad pacēlās migla.. Poruks 3, 133.

«Skat, kur pēkšņi uznāca!» rādīja Strautiņš
uz melno mākoni, kas ātri auga lielāks. .. Vi-

ņam šķita, ka tūliņ līs. «Jāsteidzas mājās, ka

neuznāk kāds gāziens. .» Fimbers 1, 384. Lietus,

pieņemas spēkā, rensteles brāzmainos gāzie-
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īius vairs nespēj uztvert savos apkampienos ..
Vējāns 5, 149. // Spēcīga (ūdens vai cita šķid-

ruma) šalts. [O Kāds vilnis plīsa «Kaijas»

priekšā un iešļāca krietnu gāzienu pretīgi sāļa

ūdens. Grants 4, 130.

2. Vienreizēja paveikta darbība gāz t (1).

Apgāzt vezumu ar vienu gāzienu.
3. Vienreizēja paveikta darbība -+gāzt (2).

Izbērt grantipāris gāzienos.
4. sar. Sitiens. Spēcīgs gāziens ar duri.

gazificēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

mantot deggāzi (tautas saimniecībā, sadzīvē);

apgādāt ar iekārtu deggāzes izmantošanai

a Milzīga loma tautas saimniecības attīstībā

bija Dašavas—Minskas—Viļņas—Rīgas gāzes

maģistrāles izbūvei. Tas deva iespēju gazificēt
lielāko daļu Rīgas uzņēmumu. . Rīgas B 66,

77, 6. Aizritējušajā gadā gazificēto dzīvokļu
skaits palielinājies . . Cīņa 63, 22, 3.

2. Pārvērst (cieto kurināmo, piemēram, ak-

meņogles, degakmeni, kūdru) deggāzē. G. deg-
akmeni.

gazifikācija, -as, s. 1. Deggāzes plaša izman-

tošana (tautas saimniecībā, sadzīvē); apgādā-
šana ar iekārtu deggāzes plašai izmantošanai.

O Rūpniecības uzņēmumu gazifikācija devusi

milzīgu valsts līdzekļu ekonomiju.. Rīgas B

66, 77, 6. Sākusies šā rajona centra dzīvojamo

namu un uzņēmumu gazifikācija. Pad J 74,

202, l.

2. Cietā kurināmā (piemēram, akmeņogļu,

degakmens, kūdras) pārvēršana deggāzē.

gaziks, -a, v.; sar. Gorkijas automobiļu rūp-

nīcas ražotais vieglais automobilis ar brezenta

jumtu (30. gadu modelis). □ Citu rītu Egle,
pie sanatorijas piebraucis, atrada jau priekšā

gaziku. Birze 5, 96. Vējš neganti raustīja ga-

zika brezenta jumtu .. Vilks 2, 46.

gāzma, -as, s.; retāk gāzme, -es, dsk. ģen.

-mju, s. 1. Spēcīga (lietus) līšana, spēcīgs lie-

tus; spēcīga (vēja) brāzma. O ..brauciena

laikā bez debesu rasas neiztika nevienu mīļu
dienu Torīt gāzma pārgāja jau pēc pus-

stundas . . Lagzdiņš 3, 23. . . apkārt pērkons dārd,

Un lietus gāzmas burzguļojot šļācas. . Sirm-

bārdis 3, 67. .. un cilvēki šai drausmā nāves

pļaujā [karā] krīt, paceļas un ļimst kā koki

vētras gāzmē .. Balodis 1, 60. // Spēcīga (ūdens,

viļņu) šalts, brāzma. Viļņu g. Gāzmas niša

ģeogr. — ūdens izskalo jumi krastā viļņu iedar-

bībā. !□ Un tad visu aizsedz gaiši dūmakai-

nas ūdens gāzmas, un Kaspars saprot, ka laiva

ieurbušies sēkļa bangotnē. Līvs 2, 59. .. krasta

terasēs alas izskalojusi arī jūras bangu gāzma.
Lielais 1, 17. sal. Kā ūdens gāzme nodārdēja
aplausi. Jokums 1, 28.

2. Tas, kas gāžas, ir sagāzts lielā daudzumā.

'O
. . dārdot lavīnu gāzmas grūst. Sirmbārdis

2, 23. Kalna gāzma. ME I, 620. Gredzenā salie-

kusies, kūņojos siena gāzmā (gluži kā ziemu

sniega kupenā) .. Lit M 72, 24, 7.

gāzmains, -ais; s. -a, -ā; apst. gāzmaini; pa-

reti. Ļoti spēcīgs (par lietu), a Visu dienu

lijis gāzmains lietus. Cīņa 67, 135, 2.

gāzmaska, -as, s. Individuāls līdzeklis, ierīce

elpošanas orgānu aizsardzībai. Filtrējošā g.

Izolējošā g. Uzlikt gāzmasku. Noņemt gāz-
masku.

gazolīns, -a, v.; parasti vsk. Benzīns (parasti
Amerikā).

gazomeirs, -a, v.; tehn. Laboratorijas ierīce

gāzu uzkrāšanai, glabāšanai un to tilpuma mē-

rīšanai.

gazofrons, -a, v.; tehn. Ar dzīvsudraba tvai-

kiem vai inerto gāzi pildīta diveleklrodu

lampa ar kvēlkalodu un metāla vai grafīta
anodu.

gāzt, gāžu, gāz, gāž, pag. gāzu. 1. trans. ledar-

bojoties ar spēku, panākt, ka sveras (uz sā-

niem, apkārt v. tml.); būt par cēloni tam, ka

gāžas. G. mucu uz sāniem. G. bluķi apkārt.
O Kā šausmīgs milzis krācot caur mežu vētra

drāž un slaidos priežu stāvus gar zemi krak-

šķot gāž. Bārda 1, 424. . . nāk prātā dzēlīgi zob-

galīgais nostāsts par akmeni uz ceļa, kas citu

pēc cita gāzis grāvī labības vezumus.. Cīņa

66, 98, 4. Mazs cinītis (celmiņš) gāž lielu ve-

zumu. LSP(N) 47. s> Kalnus gāzt (arī apgāzt) —

(pa)veikt ļoti lielus darbus. □ «Tava jaunība,
mana gudrība, tām kopā vajag kalnus gāzt. .»

nopriecājās toreiz vecis. Sakse 7, 205. Kristāl-

tīra sirdsapziņa, kas liek cilvēkam vai kalnus

gāzt, ir cēlākais un stiprākais tevī.. Cīņa 62,

226, 2. <> Ar muti kalnus gāzt sar. — lielīties,

apsolīt darīt lielus darbus, bet neko neizdarīt;

daudz apsolīt, bet solījumus nepildīt. •0> Gāzt

no kājām (nost, arī zemē) — a. Apgāzt, no-

gāzt (cilvēku). □ «Satinieties, satinieties vien,

tagad novakarē vējš tīri vai gāž no kājām!»
Zigmonte 2, 15. b. ledarbojoties uz (kāda) orga-

nismu, traucēt tā normālu funkcionēšanu (pie-

mēram, par alkoholiskiem dzērieniem, slimī-

bām). Gāzt māju (arī visas malas) apkārt —

a. Meklējot ko, izvandīt visas vietas, b. Kliegt,
trakot (dusmās, satraukumā). // Panākt, ka

krīt (lejup). G. salmus no kūtsaugšas zemē.

// Panākt, ka grūst, brūk v. tml. G. mājai ve-

cās sienas ārā. ;0 Kumeļš mums gāž sētu

laukā. ME I, 620. // Zāģēt, cirst (kokus). Koku

gāžamā dakša
— divzaru dakša ar īpaši iz-

liektiem zaru galiem aizzāģēta koka gāšanai.
Gāzt baļķus — zāģēt, cirst kokus baļķiem.
□ Gāzām dārza vidū nost slaidos ozolus, vīk-

snas, gobas . . un zāģējām nogāztos kokus dē-

ļos un būvbaļķos. Birznieks-Upītis 111, 95.

..Tavs cirvis kokus gāž.. Sudrabkalns 1, 55.

Bieži saaugušie koki bij slaidi un augstu bez

zariem, egļu un bērzu baļķus varēja gāzt no

vienas vietas. Upīts 4, 84. // sar. Pļaut. □ Bet

Kārlis Velde, kas arī augām dienām gāž siena

vālus, jau aizvadījis 60 mūža ziemas un vasa-

ras. Cīņa 64, 143, 1. Gribēju gāzt lielo pļavu

gar zemi. ME I, 620.

2. trans. Strauji mest, arī bērt, kraut. G.

granti kaudzē. <□ .. zāli veda neizžāvētu uz

mājām un gāza sētā žāvēšanai. Birznieks-Upītis

11, 67. Pirmdienas rītā Brīviņos sāka vest mēs-

lus. Galiņš papuvē gāza laukā vezumus. .
Upīts 4, 207. Grāvju arkls, pāri brāzdams, Vērī

vagu dzen. Dūņu zemi kaudzēs gāzdams, Brien

kā teiksmu milzis sens. Krūklis 1, 40. Gāzt

(kādam) uz galvas sar. — sacīt (kādam) daudz
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nepatīkama; bārt, lamāt (kadu). O Jo vairāk

krustmāte runāja, jo dziļāk sevi ierāvās Ag-

nese. Likās, ka viņa plok un plok arvien ma-

zāka un drīz pazudīs tajā netīrumu blāķī, ko

Marta gāž viņai uz galvas. Sakse 6, 73.

// Strauji liet. O «Turi augstāk [spaini]!» Brī-

viņu kungs pavēlēja. Paņēma atkorķēto pu-

deli un gāza spainī, brūna šalts skrēja aizrīdā-

mās . . Upīts XI, 317.

3. trans. Ar vardarbību atņemt

tiesības, varu, valdošo politisko stāvokli, pār-

traukt šķirisko diktatūru. □.. darba tauta

gāza ienīsto buržuāzisko diktatūru un nodibi-

nāja Padomju Latviju. A Grigulis 13, 23. . . tauta

sacēlās un gāza franču kolonizatoru ielik-

teni . . Grīva 8, 196. // sar. Atcelt no amata.

O Un nu sākās lielīšanās .. Apvainotie gal-
vasnaudas parādnieki, tas bij pagasta spēks,

tie cēla un gāza vecākos un ievēlēja tiesas

vīrus. Upīts 4, 172.

4. parasti 3. pers.; intrans. Spēcīgi līt. [□ Pie-

nāca rudens. Bieži plosījās vētras un gāza

lietus.. Lācis 1, 327. Ilgi tā nevar gāzt. Šads

lietus ātri pārskrien. Vilks 5, 34. <> Gāzt strau-

mēm — ļoti spēcīgi līt. C~J Lietus joprojām

gāza straumēm. Birze 3, 80. O Gāzt (ka) (ar)

spaiņiem (arī kā no spaiņa), arī gāzt baltu

sar. — ļoti spēcīgi līt. O. . lietus saka gāzt

kā ar spaiņiem. Pērkons spēra un spārdījās

gandrīz bez pārtraukuma. Austriņš 1, 68.

5. intrans.; sar. Spēcīgi sist. Gāzt dūri

galdā — sist, triekt ar dūri pa galdu. □. . nav

patlaban neviena koka pie rokas, ar ko gāzt

viņai [čūskai] pa galvu, un jāaiziet ar rie-

bumu pret indīgo rāpuli, kas paliek dzīvs ..
Sakse 7, 5. Es esmu bezgala pārskaities, bet

vēl daudz vairāk nokusis. Un varbūt, ka tas

ir labi, citādi es tam Donžuānam kā gāztu pa

ausi! Vilks 2, 191. . . [vīrs] gāza ar abām dūrēm

pa galdu tā, ka pudeles palēcās gaisā. A Gri-

gulis 10, 205. Jānis savu glāzi bij izdzēris. .
Gāza dūri galdā un kliedza. . Upīts XI, 397.

// šaut. Gāzīs virsū ar ložmetējiem jau pa

gabalu. Līvs 2, 44. <-> Gāzt uguni —
intensīvi

šaut. □. . ienaidnieks nepārtraukti turpināja

gāzt uguni. Grīva 4, 378.

O<> Gāzt cauri (eksāmenā) sar. — atzīt

eksaminējamā zināšanas par neapmierinošām.
O Izrādījās, ka pašu pilsētas eksaminācijas
komisija . . «gāž cauri» . . Dorbe 3, 6.

gāzties, gāžos, gāzies, gāžas, pag. gāzos; refl.

1. Svērties (uz sāniem, apkārt). Siena vezums

gāžas. Svece gāzdamās nodziest. Spainis gā-
žas apkārt. '.□ Pēkšņi priekšējais ritenis aiz

kaut kā aizķērās, un velosipēds gāzās, iesviez-

dams Mirdzu grāvī. Sakse 7, 199. . . skanēja
cirvja klaudzieni. Zariem brīkšķot, gāzās koks.

Branks 1, 74. Labība augs, veldrē gāzdamās.
Lit M 72, 24, 6. //_Grūt (1). Gāzties drupās —

pārvērsties drupās. 1.0 . . [karš] ārda ciemus

bumbu šķembām asām. Brūk nami. Skolas,
klubi drupās gāžas.. Vējāns 1, 117. O Gāzties

kopā sar. — nonākt avārijas stāvoklī (piemē-

ram, par māju). □ Mājas gāžas kopā, tās

vispirms jāsteidz glābt. Tas vecais [saim-

nieks] . . visu nolaidis līdz pēdējam tūksto-

tim . . Upīts 4, 94.

2. Strauji krist, arī velties (lejup). O Var

tālu dzirdēt, kā sniegs no zariem būkšēdams

gāžas zemē. Upīts 18, 27. Uz galvām nekur

negāžas lavīnas. . Lagzdiņš 3, 123. Un, lejup
triekts, gāzās akmens tad milzīgais.. Ķempe

2, 78. // Strauji krist, arī velties ārā (no kurie-

nes). G. ārā no ratiem. Vārti gāžas ārā no

virām. □ Bet vai par klusumu var saukt to,
ka logi gāžas ārā no sprādzienu radītiem trie-

cieniem? Kar 51, 9, 808. // Strauji krist (ar lejup
virzienā vērstu kādu ķermeņa daļu, piemēram,

muguru). G. atmuguriski zemē. O . . viņš uz-

kāpj uz baseina malas un uz vēdera gāžas
Ūdenī. Grīva 8, 239.

3. parasti 3. pers. Strauji, ar lielu sparu

plūst, parasti lejup (piemēram, par straumi).

Viļņi gāžas pār akmeņiem. O . . lija lietus.

Šalcošas straumes skrēja pa ielām un notekās

gāzās. Sirmbārdis 2, 61. Te daudz stāvu krauju,
asu smaiļu, mežonīgu aizu. Upes gāžas lejup

no kalniem, veidojot krāces un ūdenskritu-

mus.. Lielais 1, 17. Reizumis priekšā pacēlās

baismīgi
_

ūdens kalni, gandrīz augstāki par

mastu. Ūdens nepārtraukti gāzās uz klāju,
sitās logos, valstīja un purināja kuģi. Talcis 7.

219. .. Ants Ozols patlaban bija nostādījis

jaunu alus mucu, rāva vaļā tapu, un alus pu-

todams gāzās traukā. Kurcijs 1, 181. // Stipri

līt vai snigt. □ Šņākdams lietus gāzās zemē . .
Blaumanis la, 12. . . krīt lietus lāses — lielas

un retas, un vēl pēc brīža gāžas šņākdams
negaiss pār mums. Akuraters l, 73. ..sniegs
veseliem klēpjiem gāzās, pārklāja zemi. .

Jauno v 58, 117. // Strauji izplatīties, plūst (par

spēcīgu uguni, dūmu mutuļiem v. tml).

!0 Liesmas ātri aptvēra visu šķūni un blā-

ķiem gāzās pa atvērtajām durvīm. Sakse 9, 70.

. .dūmi kļūst gluži melni un gāžas taisni Ulim

virsū. Indrāne 4, 16. . . mēs atvērām logus.

Svaigs gaiss gāzās iekšā aizgūtnēm. Saulītis

13, 15. // Strauji virzīties, arī tikt virzītam (pie-
mēram, par ko lielu, smagu). □ Vīru žēlo-

dama, viņa nāca un klēpjiem palīdzēja atkopt

šķūņa durvis, pa kurām lēnām, bet neatlai-

dīgi gāzās iekšā siena gūzmas [gūzmas]. Upīts

18, 69.

4. sar. Strauji doties (kur, kam virsū v. tml.);

strauji virzīties (par pūli, drūzmu). □ Un

Rūdim pakaļ gāzās elsdams un pūzdams liels

puisis . . Jaunsudrabiņš 2, 30. . . puikas jau klāt,

sper bumbu pa dubļiem, ka melnas šļakatas
vien lec. Valdis gāžas vidū ar visu savu ener-

ģiju. . Zigmonte 1, 135. ..publika ar joni gāzās

pustukšajā zālē.. Grīziņš 1, 182. Saniknotie

vērši gāzās pret lopkautuves žogiem . . Kurcijs

4, 194. // Doties, virzīties (par daudziem).

□ Padzirdējuši, ka mūsu dakteris labi ārstē,

un nu tik gāžas šurp ar savām nedziedināmām

vainām .. J Liepiņš 1, 23.

O«v* Gāzties (arī krist) no kājām zemē (arī

nost) sar. — a. Nespēt nostāvēt kājās. b. Būt

ļoti nogurušam. Gāzties (arī nākt) pār (kāda)

galvu sar. — saka, ja pēkšņi rodas daudz

kā nevēlama (bēdas, rūpes v. tml).



gerontoloģisks

gāzfurbīna, -as, s. Siltuma dzinējs, kuiā vil-

kmes spēks tiek radīts, pārveidojot kurināmā

ķīmisko enerģiju izplūstošās gāzes strūklas ki-

nētiskajā enerģijā. .(□ Gāzturbīnu dzinēju . .

strauja attīstība sākās pēc otrā pasaules kara.

Sākuma posmā tos lietoja tikai aviācijā . . Vē-

lāk gāzturbīnu dzinējus sāka lietot arī citas

tehnikas nozarēs. Zin T 67, 6, 16.

gāzveida, ģen., nelok. Tāds, kura molekulas

nav saistītas savā starpā un noteiktās līdz-

svara vietās, bet atrodas haotiskā kustībā (par

vielu); tāds, kurā vielai raksturīgi šādi mole-

kulu sakari (par agregātstāvokli). ļO. Brīva

gāzveida slāpekļa gaisā ir apmēram 80% ■.
Dindonis 1, 13. ..atmosfērā arvien ir arī ūdens

tvaiki, tas ir, ūdens gāzveida stāvoklī. Zirnī-

tis 1, 4.

gāzveida, apst. Gāzveida agregātstāvoklī.
gāzveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gāzveidīgi.

Gāzveida. [O Pēc fizikālā stāvokļa izšķir cie-

tus, šķidrus un gāzveidīgus derīgos izrakteņus,

izrakt 17. . . procesu, kad ūdens no gāzveidīga
stāvokļa (ūdens tvaikiem) pāriet cietā fāzē

(ledus vai sniega kristālos), sauc par sublimā-

ciju. D kal 64, 52.

geiša, -as, s. Profesionāla japāņu dziedātāja

un dejotāja, kas kavē laiku viesiem, piemē-

ram, tējnīcās, viesībās. O . . [Japānā] uz saim-

nieka rēķina, ieskaitot arī uzturu un apģērbu,

jau no agras bērnības tiek apmācītas meite-

nītes — nākamās geišas. Lit M 63, 4, 2.

geizers, -a, v. Avots, no kura periodiski iz-

plūst karsta ūdens un tvaika strūklas. □ Ba-

nāni pie polārloka aug Islandē. Tas notiek

siltumnīcās, kuras apsilda ar karsto geizeru

ūdeni, kas izplūst no zemes dzīlēm. Zv 62, 7,

24. sal. ..no. . cauruma [radiatorā], gluži kā

no geizera, izšāvās varens verdošu tvaiku

stabs. Lagzdiņš 3, 130.

genciāna, -as, s. Viengadīgs vai daudzga-

dīgs dekoratīvs lakstaugs ar pretējām lapām

un spilgtiem dažādas krāsas ziediem. □ Gen-

ciānām pa lielākai tiesai ir lieli, zili, retāk

violeti, dzelteni vai balti ziedi. Galenieks 2,

344. Genciānas
..

ir kalnu augi, kas plaši iz-

platīti Alpos unSibīrijas kalnos. Dindonis 1, 120.

genocīds, -a, v.; parasti vsk. Noziedzīgi ra-

sistu nodarījumi, kuru mērķis ir iznīcināt na-

cionālu, etnisku, rases vai reliģisku (cilvēku)

grupu (fiziski vai bioloģiski) vai tās kultūru.

O Mēs apliecinām savu atbalstu drošsirdīga-
jiem Dienvidāfrikas patriotiem, Amerikas nē-

ģeriem, — visiem, kas neatlaidīgā cīņā pret
noziedzīgo genocīda politiku aizstāv savas cil-

vēka tiesības. Pad J 64, 191, 1.

genoms, -a, v.; biol. Sūnas kodola hromo-

somu komplekts. □ Vēža šūnas rodas tad,
kad kaut kādu iemeslu dēļ izmainās normālo

šūnu pārmantotības jeb iedzimtības aparāts—

genoms . . Ves 68, 10, 28. Zināmas genoma nor-

mālo funkciju pārmaiņas pamazām noved pie
atsevišķu šūnu funkciju traucējumiem, Rīgas

B 68, 195, 6.

genotips, -a, v.; biol. Organisma gēnu ko-

pums. O .. genotips ir sarežģīta sistēma, kas

izveidojusies organismu evolūcijas gaitā. Ves

68, 1, 5. Gēni nav neatkarīgas vienības, jo kat-

ras pazīmes veidošanā piedalās viss organisma,
genotips. Zin T 66, 10, 8.

gēns, -a, v.; biol. Materiālā iedzimtības vie-

nība, kas mijiedarbībā ar ārējās vides apstāk-

ļiem nosaka visu organisma pazīmju veidoša-

nos. ļO Hromosomas sastāv no gēniem. Katrā

hromosomā ir daudz gēnu, un katram gēnam
ir savs bioķīmisks uzdevums. Gēni ir stabili,

tāpēc pēcnācēji parasti ir līdzīgi saviem ve-

cākiem . . Zin T 67, 12, 6. . . ārējo apstākļu ..

ietekmē gēni dažreiz var mainīties, kā mēdz

teikt, var rasties mutācijas. Šādiem mutēju-
šiem gēniem ir cita struktūra, un tās orga-

nisma iedzimtās īpašības, kuras nosaka šie

gēni, mainās. Zin T 67, 1, 15.

gepards, -a, v. Kaķu dzimtas dzīvnieks ar

mazu galvu, slaidu ķermeni. O Gepardam

galva, acis, zobi un aste kā kaķim, bet ķer-
menis un kājas kā sunim. Tas sasniedz līdz

135 cm garumu . . Zv 57, 2, 23. sal. Mēs sirsnīgi

atsveicināmies, un viņš veikli kā gepards no-

lec no trapa un iejūk raibajā ostas strādnieku

barā. Grīva 8, 211.

ģerānija, -as, s. Gandrene (1). ..dien-

vidos iegūst arī ģerāniju eļļu, ko lieto rožu

eļļas vietā. Galenieks 2, 251.

2. Pelargonija. O Mājās uz mazā lodziņa
Annelei bij divi [puķu podi]: ģerānija un

mirtīte. Cik reiz lēja, tik skaitīja jaunpieau-

gušās lapiņas. Brigadere 2, 393.

gerbera, -as, s. Kurvjziežu dzimtas dekora-

tīvs lakstaugs ar dažādas krāsas ziediem.

□ Mūsu puķu veikalos rīdziniekiem bijusi

iespēja iegādāties jaunu puķu šķirni — ger-

beras, kas ir dažādos pasteļkrāsu toņos. Cīņa

67, 100, 4.

geriatrija, -as, s.; parasti vsk. Medicīnas no-

zare, kas pētī vecu cilvēku slimības un to<

ārstēšanu.

geriafrs, -a, v.; geriatre, -es, dsk. ģen. -ru, s.

Geriatrijas speciālists.
germānijs, -a, v.; parasti vsk. Ķīmiskais ele-

ments — ciets, trausls, pelēki balts metāls.

Germānija rūda. Germānija diode. □ Ger-

mānijs . . ir viens no dabā visvairāk izkliedē-

tajiem elementiem. Minerāli, kuros ir lielāki

germānija daudzumi, sastopami ļoti reti. Upīte

1, 29. Germānija un citu pusvadītāju kristāli

ļauj mums noklausīties radiopārraides ar uz-

tvērējiem, kas nav lielāki par ābolu . . Zin T

66, 7, 15.

gerontologs, -a, v.; gerontoloģe, -es, dsk.

ģen.-ģu, s. Gerontoloģijas speciālists. □ . . īpa-

šu uzmanību pievērsām to iedzīvotāju uzskai-

tei, kuriem ir simt un vairāk gadu. Simtgad-
nieki.. interesē ne tikai demogrāfus, bet arī

sociologus un jo īpaši — gerontologus. Cīņa

70, 296, 4. Gerontologi aizvien vairāk sāk inte-

resēties, kā novecošanos ietekmē psiholoģis-
kie un sociālie faktori. Zv 73, 16, 17.

gerontoloģija, -as, s.; parasti vsk. Mācība

par organisma novecošanos.

gerontoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. geronto-

loģiski. Saistīts ar gerontoloģiju, tai rakstu-

rīgs. O Pašreiz novecošanās problēmām pie-
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vērsušies samērā maz zinātnieku. Viens no

iemesliem ir tas, ka gerontoloģiskie eksperi-

menti ir ļoti ilgstoši. Zv 73, 16, 17.

gestapo [ges-tapo], nelok., v.; vēst. Hitleris-

kās Vācijas slepenā valsts policija. Ko-

mandants Bergtāls, dabūjis zināt, ka arestētais

ir bijušais apriņķa komitejas sekretārs un

viens no Latvijas Komunistiskās partijas Cen-

trālkomitejas locekļiem, sprieda, ka tas jāno-
sūta uz Rīgu: tik svarīgs putns varēja inte-

resēt gestapo vadību. Lācis 15, 269. Kad 1941.

gadā fašisms šķita uzvarējis, Brulins piedāvāja

savus pakalpojumus gestapo. Bels 1, 27. Ju-

liuss Fučiks.. beidzamo darbu sarakstīja

ieslodzījumā gestapo cietumā . . Kar 63, 2, 146.

gestapovietis [ges-tapovietis], -ša, v.; gesta-

poviete [ges-tapoviete], -es, dsk. ģen. -šu, s.

Gestapo ierēdnis. IO Laboratorijā dzelžainā

gaitā iesoļoja trīs gestapovieši. Sakse 4, 120.

.. gestapovieši pielika visas pūles, lai pagrī-

des Kompartijas vadību arestētu. Kar 63, 2, 147.

geto, nelok., v. Viduslaiku pilsētās — īpaši

ebreju kvartāli, ārpus kuriem ebrejiem nebija

tiesību apmesties. // Kapitālistiskajās valstīs —

pilsētas daļa, kur piespiedu kārtā novietota

pie kādas rases, tautas, reliģijas vai profesijas

piederīga iedzīvotāju grupa. Aparteids —

augstākais valsts princips Dienvidāfrikas Re-

publikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka meln-

ādainajiem cilvēkiem jādzīvo geto, ka tie ir

tikai «darba lopi», ka tos var nesodīti sist,

terorizēt.. Zv 62, 5, 24. . . varas iestādes no-

metinājušas speciālā geto 10 tūkstošus afri-

kāņu, kas līdz šim dzīvoja pilsētā. Rīgas B

68, 222, 8. // Hitleriskās Vācijas un tās oku-

pēto teritoriju ebreju nometināšanas un iznī-

cināšanas nometne. [□ Hitleriešu okupācijas
laikā te [Varšavā] atradās geto, kurā aiz dze-

loņdrāšu žogiem bija ieslodzīti vairāk nekā

400 000 ebreju. Zv 56, 17, 23. Jau agrāk biju

dzirdējusi par kādu drosmīgu vīru, kas fa-

šisma briesmu gados daudziem palīdzējis iz-

bēgt no geto . .Zv 63, 6, 6.

getras, -v, vsk. getra. -as, s. Apģērba piede-
rums, kas sedz kājas no pēdas virspuses līdz

potītēm vai ceļgaliem un ko valkā virs apa-

viem. Siltas getras. □.. izgatavoti pirmie
simti pāru futbola bezizmēra getru. Rīgas B

'38, 147, 6. . . mākslīgās šķiedras rūpnīca izstrā-

dās sporta getras . . Sports 68, 90, 3.

gibons, -a, v. Šaurdeguna pērtiķis ar ļoti

garām priekšējām ekstremitātēm. □ Pirmo

reizi Rīgas zooloģiskajā dārzā būs redzami..
giboni. Rīgas B 66, 105, 4.

gids, -a, v.; gide, -es, dsk. ģen. -dv, s. Pro-

fesionāls tūristu pavadonis, kas iepazīstina ar

kultūras pieminekļiem, ievērojamām vietām,
mākslas darbiem v. tml. Muzejs ļaužu
pilns .. Cilvēki pārvietojas grupām, un katru

no tām pavada gids. Zv 62, 22, 18. Kādā no

baznīcām mūsu gide stāsta par vēsturiskajām
vērtībām, kas saglabājušās baznīcas sienās.

Zv 63, 1, 26. // Pavadonis, kas iepazīstina ar

kādu vietu, apstākļiem v. tml. □ Mūsu

gids — kolhoza priekšsēdētāja vietnieks..

aizveda pie viena no vecākajiem tās puses

zvejniekiem . . Lauku Dzīve 68, l, 21.

gigakalorija, -as, s. Miljards kaloriju. [□ Jau-

nās iekārtas stāšanās ierindā dos papildus 70

gigakaloriju stundā. Rīgas B 68, 14, 1.

gigantisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gigantiski.
Tāds, kam ir neparasti lieli apmēri, jauda;
milzīgs. Gigantiska hidroelektrostacija. □ Aiz

augstās dēļu sētas paceļas fabrikas gigantiskie
korpusi. Upīts V, 27. Visur ap mums ir metāli.

Sākot ar celtņu un tiltu gigantiskajām kon-

strukcijām un beidzot ar lodīti pildspalvas

galā, viss izgatavots no metāla. Zin T 67, 1, 19.

Kosmoss ir gigantiska, neizsmeļama, bezga-

līgi daudzveidīga laboratorija, ko radījusi
daba. Cīņa 64, 236, 4. // Tāds, kura veikšanai

nepieciešams neparasti liels spēks, enerģija.
!□ .. latviešu padomju dziesmu autori.. kara

gados visu savu komponista darbību saistīja
ar padomju tautas gigantisko cīņu.. Lit M 60,

18, 3. .. gleznā monumentālā spēkā apliecināta
doma par padomju cilvēka gigantiskā darba

rezultātu. Māksla 73, 2, 10.

gigantisms, -a, v.; parasti vsk.; mcd. Orga-
nisma vai atsevišķu organisma daļu pārmē-

rīga izaugšana. □ Ja piedzimst bērns, kura

hipofīze producē pārāk daudz hormona, tad

izveidojas. . tā sauktais gigantisms. Tāds

bērns izaug 2 līdz 2,5 m garumam, saglabājot
ķermeņa proporcionalitāti. Ves 63, 4, 6. Ja [cil-
vēka] augums pārsniedz 2 metrus, runā par

gigantismu . .X Rudzītis 2, 43.

gigantomānija, -as, s.; parasti vsk. Pārmērīga

tieksme pēc kā milzīga, grandioza. Aizrau-

šanās ar gigantomāniju jūtama .. [gleznotāja]
sadzīves žanra gleznā «Nakts reisā». Audekla

neparasti lielie izmēri šajā mierīgajā un no-

pietnajā darbā radījuši nevajadzīgu tukšumu.

Māksla 61, 4, 13.

gigants, -a, v. i. Neparasti liela būtne; ļoti
liela auguma cilvēks; arī milzis. O Manilas

pilsētas apkārtnē atrasts neparasta izmēra cil-

vēka skelets: milzis bijis 5 metri garš! Gi-

ganta zobi sasnieguši 7 cm (!) garumu. Zināt-

nieki izvirzījuši hipotēzi, ka šinī apvidū kād-

reiz dzīvojuši cilvēki milži. Zv 58, 4, 15. Nē-

ģeru gigants Čemberlens (viņš ir 2 metrus

20 centimetrus garš) no ASV izlases nonāca ..
cirka basketbola trupā. Liesma 64, 5, 24. // pārn.

Cilvēks, kas (kādā nozarē) izceļas ar neparasti
lielām spējām, ievērojamiem darbiem. □ . . ja
mēs soli pa solim izsekojam noveles at-

tīstībai . . , tad beidzot nonākam pie . . vis-

lielākā novelistikas giganta: pie krievu rakst-

nieka Antona Čehova . . Cīņa 60, 24, 3.

2. Tas (piemēram, rūpnīca, celtne, pilsēta),
kas ir neparasti liels; milzenis. □ Lielās pil-
sētas izaug par gigantiem, mazās kļūst par

lielām.. Zv 66, 13, 18. Dzīve ir daudzveidīga.
Līdzas grandiozām celtnēm un tehnikas gi-

gantiem cilvēkam vajadzīgs zieds, smarža, dai-

ļums . . .Zv 59, 2, 5.

3. Sengrieķu mitoloģijā — varens, mežonīgs
milzis.

gigaoms, -a, v. Miljardsomu.

gigavats, -a, v. Miljards vatu.
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giljotīna, -as, s. lerīce galvas nociršanai,

izpildot nāves sodu.

giljotinēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izpil-
dīt nāves sodu ar giljotīnu.

gineja, -as, s.; vēst. Zelta monēta (Anglija).

ginekologs, -a, v.; ginekoloģe, -es, dsk. ģen.

-ģu, s. Ginekoloģijas speciālists. Plašajos,

gaišajos poliklīnikas kabinetos slimniekus pie-

ņem ārsti: okulists, dermatologs, terapeits, gi-

nekologs un hirurgs. Pad J 63, 195, 3.

ginekoloģija, -as, s.; parasti vsk. Medicīnas

nozare, kas pētī sievietes organisma anato-

miskās un bioloģiskās īpatnības; mācība par

sieviešu slimībām un to ārstēšanu.

ginekoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ginekolo-

ģiski. Saistīts ar ginekoloģiju, tai raksturīgs.

Ginekoloģiskās slimības. Dzemdību un gine-
koloģiskā palīdzība — tiešā palīdzība dzem-

dībās, kā arī grūtniecības patoloģijas un gi-
nekoloģisko slimību proiilakse un ārstēšana.

ginks, -a, v. Vasarzaļš koks ar vēdekļveida
lapām. O Pamatots rīdzinieku lepnums ir

viens no senākajiem reliktu augiem — ginks.

. . Ginku tagad audzē visas pasaules botānis-

kajos dārzos un parkos. Pad J 69, 110, 4.

giabāf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Turēt

(ko kur) novietotu, piemēram, lai nepazūd,

nesabojājas. G. visus dokumentus seifā.

G. graudus klētī. G. pienu akā. G. naudu krāj-
kasē. Glabāt atmiņā — iegaumēt, neaizmirst.

IO Papīra kārbā Lība glabāja tās dārgākās
lietas .. Upīts 4, 140. Agrāk es pāris dzeltenu

kļavas lapu arvien glabāju zem rakstāmgalda
stikla. Birze 5, 27. Tikai Stella savas vēstules

glabāja un pat publicēja.. Dzene 1, 115. pārn.

Nekā liela soma jau sevī neglabāja. Tur bija
tīri izmazgāti kājauti, ziepju gabaliņš. Bērce

5, 47. // Turēt, atstāt neizlietotu, nepārstrādātu
v. tml. Zivis nevar g. līdz rītam. G. bērniem

cepumus. O Mīkstu mīkstie vasarnieki [vasa-
ras āboli], kuri gandrīz līdz otram rītam nav

glabājami. . Austriņš 1, 99. // Saudzīgi lietot.

Bērns glabā rotaļlietas. □ Pirmajos gados
pēc kara skolā kā dārgumu glabāja pirmo un

vienīgo ādas basketbola bumbu. To sargāja
un uzmanīja kā aci pierē. Sk. Ģ 66, 7, 21. // Slēpt

(ķermeņa daļas). O . . mazās rociņas gaiņājas
un glabā vēderiņu. Bet Trīne neatlaižas: ņam!
ņam! ņam! un galva noliecas uz Kārlēna pun-
čeli [vēderiņu] . . Birznieks-Upītis 1, 34. Runājot
viņš ir aizmirsis rokas glabāt uz muguras. .
Indrāne 3, 17. . . viņš iesmējās un it kā piekau-

nējies glabāja no Kārļa acis.. A Deglavs

1, 975. II Neizpaust; slēpt (sevī). O ..un

tomēr nevarēja būt drošs, ka viņš noslēpumu
glabās. Rozītis 1, 40. Viņš., ātri apguva ir

to, ko mācīja, ir to, ko negribēja mācīt, ko

meistars glabāja kā savu aroda noslēpumu.
Jansons 2, 15. Cilvēki sevī glabāja daudz domu

un jūtu, kuras nekad nerādīja un slēpa no pā-

rējiem. Dripe 2, 127. pārn. . . tajā brīdī, kad

puspavērtas lūpas vēl glabā neizteiktu vārdu

«mīlu», tajā brīdī visu acis ir mulsas un rokas

nedrošas . . Zigmonte 2, 145. <> Glabāt (arī tu-

rēt) (sveci) zem pūra sar. — neizpaust, ne-

darīt zināmas citiem savas zināšanas, māku.

O Arī izgudrojumi un ražošanā ieviestie ra-

cionalizācijas priekšlikumi netiek glabāti zem

pūra. Rīdzinieki no talliniešiem pārņēma
ierīci, kas automātiski pārloka adījumu un

satin ritulī. Cīņa 57, 225, 1. // Būt tādam, kurā

(pastāvīgi) vērojams (piemēram, psihisks stā-

voklis, rakstura īpašības) — par seju, acīm.

!□ Viņa seja ar šauro zodu un plato, izliekto

pieri šķita glabājam sevī kaut ko brīnišķīgu,
labsirdīgu. Birze 3, 8.

2. parasti 3. pers. Būt tādam, kas ietver sevī

(piemēram, ko neizmantotu, neizzinātu, neie-

vērotu) —

par parādībām dabā. Milzīgu
mūsu planētas teritoriju aizņem jūras un

okeāni, kas savās dzīlēs glabā neaprēķināmas

bagātības. Cīņa 66, 98, 4. Virpas un frēzes. .

vēl klusēja, bet šķita, ka šis klusums glabā
slēptas trīsas, kas gaidīt gaida to mirkli, kad

atkal varēs trokšņot un darboties. Saulītis 12,

188. . . Gaujai visvairāk skaistuma dod tās

krasti, bet viltu sevī glabā virmojošais strau-

mes plūdums. Lagzdiņš 3, 24. pārn. Upes dzel-

mes slēpj sevī gan neizsakāmu enerģiju, gan

glabā senas teikas, gan auklē dzīvo sudrabu.

Rīgas B 66, 246, 3. // Būt tādam, kas joprojām
ietver (ko) sevī, neļauj izzust. O . . akmens

pēc rieta vēl siltumu glabā.. Lisovska 1, 45.

Seja vēl glabāja vasaras iedegumu, biezās

uzacis padarīja to ļoti pievilcīgu. Preilis 1, 32.

3. Apbedīt. □ «Tagad [kara laikā] mēs,

vecie, tik bieži glabājam jaunos. . .» Birze 3,

155. . . tas nebij nekāds babūlnieks, ko te gla-
bāja, bet Brīviņu pirmais gruntnieks, vecais

Vanags.. Upīts 4, 238. *> Nevar zināt (arī kas-

zina), kuros kapos glabās (arī zvanīs) sar. —

saka, ja turpmākais nav zināms, paredzams.
□ «Vēl nevar zināt, kuros kapos glabās ...»
tas drūmi norūca. Lācis 11, 139. // intrans. Sī

kapsēta bija vēl jauna. Tikai pirms divdesmit

gadiem te sākts glabāt. Salenieks 3, 148.

4. novec. Auklēt. Taisni šī mazā brēkuļa

dēļ Annai visbiežāk 0
gadījās dzirdēt no krust-

mātes paskarbu vārdu. Krustmāte mazo ļoti

mīļoja, un laikam viņai aizvienam [aizvien]
likās, ka to par maz glabā. . . Saulietis 1, 22.

Vai tāda nebij pērienu pelnījusi, par ko viņa

aizgāja uz Klidziņu un tagad glabāja Ercberga
bērnus? Upīts XI, 288. // Sargāt un barot (ma-

zuļus) —

par dzīvnieku. O Aita glabājot

jēru. ME I, 621.

5. novec. Sargāt (godu, slavu v. tml). Ai

godīga mātes meita, Glabā savu augumiņu!
— Ai godīgs tēva dēls, Palīdz pats saglabāt!
DV 808.

O Glabāt (arī sargāt) kā acuraugu — ļoti-

rūpēties, uzmanīt. '.□ . . zirgkopim Jānim Vīk-

snem nav gājis bojā neviens zirgs, ne ku-

meļš. .. «Vīksne zirgus glabā kā savu acu-

raugu,» saka kolhoznieki. Zv 52, 7, 18. <> Gla-

bāt kā aci (pierē) — rūpīgi glabāt, arī sau-

dzēt. iO Tas puikam svarīgs gājiens ar..
naudu kabatā, kas jāglabā kā labā acs pierē,
lai neizkrīt.. Austriņš 1, 293. «Tu nenosvied

šīs rindiņas, Tev allaž vēstules mētājas!» —

«Nē, nē! kā aci tās glabāšu..» Rainis 111, 419..
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<> Glabāt (savā) sirdī — a. Atcerēties, neaiz-

mirst. □ Viņa zināja, ka varēs iet gadu gadi,

varēs nākt nelaimes vai laime, Reču viņa al-

laž glabās savā sirdī. .
Sakse 2, 49. b. letvert,

slēpt sevī. □ . . Un tikai siltums īsts var sildīt,

Ko tu sev sirdī glabā, māt. Gāliņš 2, 44.

glabātava, -as, s. Telpa, vieta, parasti īpaši

iekārtota, kur (ko) glabā (1). Augļu g. Nodot

saiņus rokas bagāžas glabātavā. Pec graudu
izkaltēšanas tos novieto graudu glabātavas . .
Sterns 2, 303. Saknes ievāc septembrī un ok-

tobrī. Apbērtas ar zemi, tās var uzglabāt

pagrabos un speciālās dārzeņu glabātavās.

Lauku Dzīve 71, 3, 35. Pa tam kungs taisās no-

glabāt ieņemto naudu. Saskaita un nes ābeļu

dārzā, kur zem akmens viņa naudas glabā-
tava. LTP 450.

glabāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ajas;

refl. 1. Tikt turētam, būt novietotam, piemē-

ram, lai nepazūd, nesabojājas. Milti glabājas
noliktavā. Glabāties atmiņā —

tikt iegaumē-

tam, netikt aizmirstam. !□ Ļeņingrada gla-
bājas vērtīga gredzenu kolekcija. Valsts Er-

mitāžā atrodas vairāk nekā 10 000 gredzenu,
kas rotāti ar. . briljantiem. Upīte l, 68. Saknes,

galvenokārt kartupeļi, glabāsies speciālā, šim

nolūkam uzbūvētā pagrabā. Lauku Dzīve 74,

3, 7. . . pasaulē nav puikas, kas nezinātu, kur

glabājas mājā lietojamās atslēgas. Birze 5,

41. . . bēgšana no Valensijas viņam glabājās
tik dzīvi atmiņā, it kā tas viss būtu noticis

tikai vakar. Zv 50, 2, 14. // Būt ierakstītam, pie-

rakstītam, lai nepazustu, neaizmirstos. O. . tie

[dzejoļi] glabājas burtnīcā, kas nevienam ne-

kad netiek rādīta. Brodele 17, 25.

2. Uzglabāties. lepriekšējā gadā lielu

postu kartupeļu tīrumos nodarīja lakstu puve.

Slimības bojātie bumbuļi slikti glabājas. . Pad

J 73, 93, 1. Slikti glabājas tie burkāni, kam lak-

sti nolauzti, labāk tie, kam laksti nogriezti. .
Lauku Dzīve 68, 3, 17.

glābiņš, -a, v.; parasti vsk. Tas (piemēram,

palīdzība, apstākļi), kas var glābt (no bojā-

ejas, nelaimes, posta); iespēja izglābties.
!□ Visu laiku viņai [bezdarbniecei] šķita, ka

tā nokļuvusi bezizejas stāvoklī un ka glābiņa
nav. Rozītis 111, 92. Daudzās vētrās zvejas vīri

slīkuši, Velti gaidot glābiņu no dieva. Sirm-

bārdis 1, 54. sal. Kā glābiņā Mirdza lūkojās
kādas meitas sejā, kas likās laipnāka par

citām. Sakse 7, 410. // Patvērums (no kā bēgot,

vairoties). □ Bet Pātiņam [kumeļam] sametās

bailes no tādiem ērmotiem ragulopiem, viņš
žigli meklēja glābiņu pie mātes: pietecēja ķē-
vei klāt un soli pa solim turējās viņai tuvu

sānos. Birznieks-Upītis IV, 136. . . kā bultas trau-

cās pāri divi vanagi, kas gūstīja cīrulīti. Cīru-

lis meklēja glābiņu cilvēka tuvumā un pie-
plaka pie zemes. X Grigulis 2, 82. // lespēja

izvairīties (piemēram, no kā uzmākšanās), būt

netraucētam. □ Sakne:
..

un man tā kā tā

no fermas pārzines nebūs glābiņa, viņa ātrāk

mierā neliks, kamēr panāks savu. Brodele 5, 70.

Un bērniem roku pielikt, to tikai nē, pa tām

slimības dienām palaidušies tā, ka vairs ne-

kāda glābiņa. Upīts XI, 257. Saviesušies [pru-

saki] tik daudz, ka nav vairs nekur glābiņa
no viņiem. Birznieks-Upītis IV, 82.

glābšana, -as, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess —>- gr 1 āb t.

2. ģen.: glābšanas, adj. nozīmē. Tāds, kas

paredzēts pasargāšanai no nelaimes gadīju-
miem, avārijām (piemēram, uz ūdens), tāds,

kas paredzēts palīdzībai nelaimes gadījumos.
Glābšanas riņķis. Glābšanas dienests — orga-

nizācija, kas brīdina no nelaimes gadījumiem
un sniedz palīdzību kalnu rajonos un ūdens-

krātuvēs. Glābšanas stacija — glābšanas die-

nesta iestāde, kas darbojas noteiktā teritorijā.

O lerēcas trauksmes signāls, un kapteinis
Klāvs dod rīkojumu nolaist ūdenī labā borta

glābšanas laivu.. Grīva 8, 112. Skraidīja mat-

roži. Tiem izdalīja glābšanas jostas. A Grigu-

lis 13, 192.

glābt, glābju, glāb, glābj, pag. glābu; trans.

1. Rīkoties, lai novērstu (kāda) bojāeju; sar-

gāt (kādu) no bojāejas. G. slīkstošo. G. slimo

bērnu. levainotais nav vairs glābjams. Glābt

dzīvību — panākt, ka (kāds) neaiziet bojā.

□ Albīnam bija kaut kas sadragāts. Katrs

pieskāriens dzēla kā uguns, un Sīlis saprata,
ka viņam nav lemts glābt dēlu. Lācis 15, 391.

Ļoti daudz aukstuma joslā iekļuvušu putnu

iet bojā, bet, ja cilvēks parūpējas par tiem,
vismaz daļu ir iespējams glābt. Latv dzīvn 33.

«Palīdziet glābt viņa dzīvību,» Gārša vienkārši

teica. Birze 5, 167. // Rīkoties, Jai saglabātu,
arī dziedētu (ko ievainotu). □ Ārsti mēģināja

glābt roku. levainotajam iztīrīja sarautos mus-

kuļus, izņēma kaulu šķembas.. Zv 51, 20, 27.

2. Panākt, ka neaiziet bojā (materiālas vēr-

tības, dabas bagātības). .O Mājas gāžas kopā,
tās vispirms jāsteidz glābt. Upīts 4, 94. «To

es saprotu. .» franču kapteinis atbild. «Bet

mans kuģis? Kas jūs pamudināja glābt arī to?»

Klāvs parausta plecus. «Kā! . . Ja kuģi var

izglābt, tad jāglābj.» Grīva 8, 116. . . uguns bija
ierobežota, sils glābts. Blaumanis 6, 158.

3. Rīkoties, lai sargātu (no posta, nelaimes

v. tml). G. dzimteni. G. no verdzības. O Mū-

žam vairs nesmaržos ievas, Ja neglābšu tautu,

brāļus no gūsta.. Sudrabkalns 1, 148. Padomju
vara .. atbrīvoja Čukču pussalas tautas. . ,
glāba no izmiršanas. Zv 52, 7, 17. // Rīkoties,

lai novērstu (kādam ko nevēlamu); radīt

iespēju izvairīties (no kā nevēlama). G. no

rājiena. O Nē, tāds audzinātājs viņiem

vēl nav bijis! Puikas ļoti labi saprata, ka,

glābdams viņus, Zemītis pats nu ir iekļuvis

pamatīgās nepatikšanās. Vāczemnieks 4, 25. Šajā
naktī Tija pirmo reizi iedomājās par bērnu.

Mazu, mazu bērniņu. Vai tas nevarētu glābt?

Pasargāt no vientulības? Purs 4, 338. // Rīko-

ties, lai saglabātu (godu, slavu v. tml.), izvai-

rītos (no negoda, neslavas v. tml.). G. savu

labo vārdu. Labi, ka vēl ir viena [tiku-

mīga] meita pasaulē, kas glābj pagasta godu.
Brigadere 2, 148. // pārn. Dot patvērumu, lai

sargātu (piemēram, par telpu, vietu). «Tie

mūs no lietus neglābs,» Ģirts lūkojās bērzos.

Dripe 2, 102.

O "0" Glābt situāciju — rīkoties, lai novēr-
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stu nepatīkamu, nevēlamu situāciju. !□ Kar-

nītis vēlreiz centās glābt situāciju. «Te acīm

redzot ir pārpratums. Tīrlauka kungs nav ņē-

mis vērā visus šos pēdējos mēnešus, kad pār-

celšanas darbi izvērsās ļoti strauji.» A Grigu-

lis 13, 269. ļ<> Glābt savu ādu — rīko-

ties, domājot tikai par sevi. '□ «Bet saki,

kādēļ īsti mēs esam šeit?» Vilnis paraustīja

plecus. «Taču savu ādu glābjam.» Upīts VIII,

382. Katrs baidījās par savu dzīvību. .. Kopē-

jais noskaņojums bija viens. . Jāglābj āda.

A Grigulis 13, 14. <> Glābt dvēseli rel. — pa-

sargāt dvēseli no mūžīgām mokām aizkāpa

dzīvē.

glābties, glābjos, glābies, glābjas, pag. glā-
bos. Reil. -> glāb t (1). □.. zemnieks ar

savu ģimeni un iedzīvi [kara laikā] bija
spiests glābties plašo Kurzemes mežu biezok-

ņos . . Samsons 1, 6. Un Nestors sāka atkal

skriet pret kalnu un saukt, lai glābjas, ka

nelaime [plūdi] sagaidāma. Birznieks-Upītis 6,

218. Piepeši plūdi bij uznākuši, . . Meža kus-

toņi nezin kur glābties, Kalnos sakāpt vai

kokos rāpties. Rainis IV, 295.

2. Reil. -> glābt (3). G. no nelaimes. // Pa-

tverties (no kā nevēlama). G. no lietus. G. no

sala. G. no saules tveices. □ No vētras

glābdamies, uz klusajiem fjordiem steidzas

mazie norvēģu zvejas kuģīši. . Grīva 5, 83. Tie

glābās no ielenkuma. A Grigulis 13, 153. Tveice

kā cepeškrāsnī. Pat ēna nedeva patvērumu.
Kur lai glābjas? J Plotnieks 2, 80. // Izvairīties

(piemēram, no kā uzmākšanās). O «Aiziešu

projām! Te jau mājā nevar glābties ... no rīta

līdz vakaram morāle
.
.» Brodele 17, 73.

. .Eg-
līša kundze stāsta, ka Magazinu Osvalds vairs

nekur nevarējis glābties no Brīvnieku Emmas:

kaklā vien kārusies. Rihters 1, 121.

glaciāls, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar ledus laik-

metu. Glaciālie nogulumi. Glaciālie veidojumi,
ļn No subarktiskā laika . . līdz mūsu dienām

saglabājušās [tauriņu] sugas apzīmē par gla-
ciāliem reliktiem. Latv dzīvn 146.

glaciologs, -a, v.; glacioloģe, -es, dsk. gen.

-ģu, s. Glacioloģijas speciālists. O Te uz le-

dāja strādā vesela glaciologu brigāde un pētī
ledāja kustību, kušanu . . Sports 67, 146, 2.

glacioioģija, -as, s.; parasti vsk. Ģeogrāfijas
nozare, kas pētī apledojumus.

glacioloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. glaciolo-
ģiski. Saistīts ar glacioloģiju, tai raksturīgs.

gladiators, -a, v.; vēst. Senajā Romā — īpa-
šām izrādēm apmācīts cīnītājs (parasti vergs
vai karagūsteknis). □ Atcerēsimies Romas

cirku 1. gadu simtenī pirms un pēc mūsu ēras

sākuma. Gladiatoru cīņām kolonnu ēnā se-

koja ne vien vergturu zieds, bet arī šīs šķiras

slimie, vecuma un pārmērību deģenerētie pār-
stāvji

..
Zv 62, 13, 8. Viņa cildināja dažādu

satrāpu, gladiatoru, vikingu, kondotjeru vīriš-

ķīgo izskatu, redzēdama viņu attēlus vēstures

grāmatās. Ādamsons 2, 115. sal. lerāvis galvu
plecos, rokas uz muguras, kā mazs gladiators,
sagatavojies cīņai uz dzīvību un nāvi, viņš
[skolnieks] nostājās savas audzinātājas priekšā.
Rinkule 2, 39.

gladiola, -as, s. Daudzgadīgs skalbju dzim-

tas sīpolaugs ar divrindu zobenveida lapām
un krāšņiem piltuvveida ziediem. Gladiolas

zieds. Gladiolu sīpoli. [CJ . . Ilgas vecmāmiņai
ir brīnišķīgas puķes, dālijas viz kā patiess
krāsu brīnums, gladiolas ir kā smalkas, attu-

rīgas mīlētājas. Zigmonte 1, 201. . . gladiolas un

daža laba cita puķe, kas Baltijā aug cilvēka

aizgādnībā, Pieamūrā krāšņi sazied gan stepju
saules tveicē, gan taigu pavēnī. Zv 59, 9, 6.

glaime, -es, s.; parasti vsk.; poēt. Tas, kas ir

liegs, maigs, patīkams (parasti jūtas); lieg-
laime. O sal. Kā mīlas glaime Zied laime,
laime

..
Rainis I, 158. sal. ..Smaids Tavs kā

glaime . . . Sudrabkalns 12, 99.

glaimi, -v, vsk. glaims, -a, v. Laipns, arī cil-

dinošs izteikums, ko saka, lai kādam izpa-

tiktu; liekulīga uzslava, nepamatots cildinā-

jums. Teikt glaimus. Klausīties glaimos.
iO . . draugi tiekoties sirsnīgi kratīja roku un

čukstēja glaimu vārdus. Rozītis 111, 81. ..Lipsts

pasmējās. Taču nepatīkama viņam tāda uz-

slava nebija. Glaimi ir salda, bīstama ēsma.

Skujiņš 4,_25. ..meistars, garām iedams, pie-
stāj pie Adamsona, tas nenociešas un izmet

glaimus: «Jums, meistar, ir gan zelta sirds!»

Sēlis 4a, 143.

giaimība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. □ Vispār rešņa attieksme pret ne-

pazīstamo ceļabiedru bija ievērojami izmainī-

jusies. Ar pirmīt tik uzsvērto glaimību viņš
sevi neko daudz vairs neapgrūtināja. Skujiņš

5, 104.

glaimīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. glaimīgi. Tāds,

kurā izpaužas glaimi; tāds, kurā izpaužas iz-

tapīga laipnība. G. smaids. □. . durvis pa-

vērās spraugā, un tajās parādījās Nīkura glai-
mīgā seja. Lācis VII, 446. Viesi omulīgi čaloja
un trieca, glaimīgi slavēdami Gaiļa lielos no-

pelnus . . Rozītis 3, 189. Viņi celsies ar glai-
mīgu paldies. Bet, tiklīdz tavs slieksnis aiz

muguras paliks, Dzēlīgās mēles vairs nesa-

valdīs
..

A Skalbe 3, 96. // Tāds, kas glaimo,
tāds, kas izturas liekulīgi. [□ Tik laipni glai-
mīgs viņš. ME I, 621.

glaimot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. Sa-

cīt glaimus. □ «. .pēc izskata jūs katrs no-

turētu par pašu kundzi, to jūs varat man

ticēt!» Sveķītis glaimoja kalponei.. Zeiboltu J

IV, 57. Visi, kas vien Lipstu pazina, kopš bēr-

nības glaimoja un iestāstīja: «Cik brīnišķīgi
tu zīmē! Kā tu proti rīkoties ar krāsām! Tev

ir talants.» Skujiņš 4, 12. «Šinī gleznā, protams,

ir,» pamanījis ienākam namamāti, meistars pa-

skaidroja. «Sievietes skaistums un laba, atsau-

cīga dvēsele.» — «Amandus, jūs atkal glai-
mojat,» leviņa kautrīgi nolaida plakstiņus.
Saulītis 12, 72.

2. parasti 3. pers. Izraisīt (kādā) patiku, tīk-

smi (piemēram, par kādu faktu, citu cilvēku

attieksmi). Justies glaimotam — justies pago-

dinātam (piemēram, uzslavas dēļ). [□ Es zinu,

ka Robertam patīku. Agrāk tas man pat glai-
moja, bet tagad — vienaldzīgi. Brodele 17, 94.

Cik ilgi meitenes to pacietīs? Vai tad viņām
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tiešām glaimo šī mēļošana? Brīdaka 2, 197. Tēva

aizsāktā valoda, patiesību sakot,_ mātei nebija
nekāda glaimojošā. .. Tēvs it kā pārmeta, ka

viņa kļuvusi tik nevarīga un vārga. Kalndruva

5, 46. Barons Bunduls jutās glaimots, . . kad

Astas jaunkundze viņu atrada [uzskatīja] par

vērtīgu un cienīgu.. Zeiboltu J 111, 248.

glaims, -ais; s. -a, -ā; apst. glaimi; pareti.

Glaimīgs. O .. mana runanav glāstoši glaima.
Rainis I, 424. Lielās, dziļās acis ar uzticību

lūkojas uz Katrīnu. Skatiens glaimi glaužas

gar brūno, svaigo seju kā taurenis ap ziedu

rasas pilnu puķi. Upīts 11, 320. // Tāds, kas

glaimo, tāds, kas izturas liekulīgi. Velns

tik lunkans un glaims, ka brīnumi. ME I, 621.

glancēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ap-

strādājot panākt, ka kļūst gluds, spīdīgs (pa-

rasti iotopapīrs). □ Krāsainais fotopapīrs pa-

rasti ir glancēts. Zin T 66, 4, 41.

glāsains, -ais; s. -a, -ā; apst. glāsaini; poēt.

Glāstošs. ;0 .. [meitene] paceļ vienu spilgtu
[putna] spalvu. Ilga novelk ar to sev gar

vaigu, — tik mīksta, tik glāsaina! Zigmonte 1,

102. Kad seju pavērš pret debesīm, sajūt to

glāsaino siltumu, kas raksturīgs pavasarim.
Liesma 64, 3, 19. Valgo pieri glāsaini skarot,

Vēji skrējējam uzsauc: «Labrīt!» Lisovska 1,86.

glāsmains, -ais; s. -a, -ā; apst. glāsmaini;

poēt. Glāstošs. G .. runcis, kas viņai, glās-
maini gar kājām tīdamies, tipināja līdzās, zi-

nāja, ka saimniece šonakt gulējusi nav ne-

maz. Liesma 64, 11, 14. ..Paskaties tad uz pū-

poliem, cik tie glāsmaini maigi, Kā viņi pie-

glauž pie zara savu samtaino vaigu. Elksne 1,

58. Bet teiktajam vārdam ir tāds glāsmains
siltums, it kā māte man uz pleciem būtu uz-

klājusi vieglu, pūkainu lakatu.. Indrāne 1,99.

glāsmīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. glāsmīgi; poēt.

Glāstošs. O .. balss viņai bija tik glāsmīga,

viegli viļņojoša kā ūdens, kas rotaļājas un

smeļas mēnesnīcā. Kalndruva 2, 21.

glāstīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. glāsfīgi. Tāds,

kurā izpaužas maigums, liegums,- glāstošs.
O ..ar., glāstīgu kustību viņš [bibliotekārs]

ņēma rokās un aizdeva tālāk pat šķietami vis-

neievērojamāko grāmatu. Dorbe 2, 5. Ilga glās-

tīgi pieskaras vienas kastaņas stumbram, ap-

mīļo pelēko mizu. Zigmonte I, 192. // pārn. Tāds,

kurā izpaužas maigums, patika (par acīm, ska-

tienu); tāds, kas pauž maigumu, patiku.
tJ .. [sieviete] glāstīgiem skatieniem mīlinā-

jās ap savām mantām. Upīts 4, 140. // pārn.

Tāds, kas maigi, patīkami skaras, kļaujas klāt,

arī maigi, patīkami skar (par parādībām dabā).

Glāstīgi saules stari. // pārn. Tāds, kas izraisa

patīkamu izjūtu, pārdzīvojumu (piemēram, par

vārdiem, skaņām). «Ilga, meitenīt manu! ..»

Kādi glāstīgi, kādi sen alkti un gribēti vārdi.

Zigmonte 1, 229.

glāstīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. ļO .. [sieva] sagaidīja vīru sadrū-

musi. Bez smaida bedrītēm vaigu galos, bez

roku glāstīguma, saņemot profesora platmali
un mēteli .. Niedre 6, 185.

glāstījums, -a, v.; reti. Glāsts. pārn. Tie

paši mīļie pazīstamie suņi, Ar kuriem . . kopā
skraidītu Zem saules siltā, labā glāstījuma.
Čaklais 1, 127.

glāstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ar glāstu
vairākkārt skart. G. roku. Viegli g. Viņš
maigi, maigi pieglauž manu galvu sev pie
krūtīm, glāsta matus un skūpsta mani. . Bro-

dele 17, 117. ..meitene glāstīja pelēko runci.

..Viņas garie pirksti arvien gausāk vilka slai-

dus lokus pār kaķa muguru. Lēmanis 2, 86.

Plaukstu atspiedis pret darbagaldu, viņš neap-

zinīgi ar pirkstiem glāstīja gludo metāla vir-

smu. Dripe 2, 28. pārn. ..Tikai kājāmgājējus

glāsta lazdas ar savām samtainām skarām..
Elksne 2, 81. // intrans. IO pārn. ..tikpat bieži

[meitene] alkst viņa nopietnās, . . skarbās drau-

dzības, kas vairāk šausta nekā glāsta, indrāne

2, 240. // pārn. Ar maigumu, patiku raudzīties

(par acīm, skatienu); ar maigumu, patiku ska-

tīties (par cilvēku). £□ Tikai acis glāstīja
Mildu, jo rokām tas nebija ļauts. Rozītis l, 85.

Valda skatieni glāstīja Zentas augumu. Fim-

bers 1, 371. Jānītis ar acīm glāsta zemenes

sārto vaidziņu. Rinkule 1, 46. // pārn. Maigi, pa-

tīkami skarties, kļauties klāt, arī maigi, patī-

kami skart (par parādībām dabā). .□ ledams

Juris atpogāja blūzes apkakli, ļaudams joņo-
jošām gaisa straumēm glāstīt kailo kaklu. Sku-

jiņš 3, 121. Stepe modās. .. Vējiem glāstot ra-

sas pilnos laukus, Sāka jaunu darba dienu tā.

Sirmbārdis 1, 52. // intrans. O ..saule spīd Un,

mīļi glāstīdama, silda. Avotiņa 1, 83. // pārn.

Izraisīt patīkamu izjūtu, pārdzīvojumu (pie-
mēram, par vārdiem, skaņām). □ Klausies,

brāli, cik vien tālu dzirdi, Dainas saviļņo un

glāsta sirdi. Sudrabkalns 1, 119. ..mierīgā balss

Tā kā pūpoli ausis glāsta. Sirmbārdis 2, 116.

// intrans. '.□ Stāsta un glāsta, pauž un glauž,
Simtām burvīgu ainu auž: Mīlošais vārds. As-

pazija 3, 210.

Sk. glāstošs.
glāstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; pa-

reti. Maigi, glāstoši vairākkārt skarties klāt;

arī glausties. [CD Taiga izstiepj kailās rokas

pa logu, aizver acis un jūt, ka labs vējš glās-
tās un dūc ap pleciem. Indrāne 2, 571. Vējš.,

ap maniem vaigiem mīļi glāstījās. ME I, 623.

glāstošs, -ais; s. -a, -ā; apst. glāstoši. Tāds,

kurā izpaužas maigums, liegums. G. pieskā-
riens. O Garie ūdens zābaki.. ir pēdējā
manta, kas Annai novīra palikusi

0
.. Anna zā-

bakus saņem abām rokām — viegli un glās-
toši. Lēmanis 9, 23. // pārn. Tāds, kurā izpaužas

maigums, patika (par acīm, skatienu); tāds,

kas pauž maigumu, patiku. O Pāri telpai.-
viņa sūtīja Pēterim savu sirsnīgo, glāstošo
smaidu, acīm apmīļoja viņa bālo seju . . Lācis

VI, 316. Viņš palaida apkārt glāstošas acis.

Upīts IX, 192. // pārn. Tāds, kas maigi, patī-

kami skaras, kļaujas klāt, arī maigi, patīkami
skar (par parādībām dabā). Glāstoša vēsma.

'O Šai istabā rēnā, kur sapņiem ir vieta, • •
Kur glāstoša gaisma pār grāmatām lieta. •
Imermanis 1, 39. // pārn. Tāds, kas izraisa Pa'

tīkamu izjūtu, pārdzīvojumu (piemēram, Pal

vārdiem, skaņām). O Kapteiņa roka .. katru
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reizi trīcēja aiz laimes, noglāstot zēna gaiš-
mataino galvu, un viņam uz sirds bija tūkstoš

mīļu, glāstošu vārdu.. Lācis 15, 377. Viola, no-

liekusi galvu, klausās vijoļu glāstošajās bal-

sīs .
.

Sēlis 5, 285.

glāsts, -a, v. Maigs (rokas) pieskāriens glau-
dot; sirsnības, mīlestības izpausme, apskaujot,

[□ Vilma .. bija jau atbildējusi El-

māra glāstam, liegi noglāstot arī viņa roku.

Bērce S, 134. Oļģerts nopūšas, un viņa plauksta
vieglā glāsta noslīd pār meitenes muguru.
Indrāne 2, 369. Viņu ielaida Ella. Viņš gribēja
apskaut to un noskūpstīt, bet Ella izvairījās
glāsta. Lācis 6, 477. Nekad viņa nebija saņē-
musi glāstus un lutināšanu . . Sakse 2, 29. // pārn.

Maigs, patīkams pieskāriens (par parādībām
daba). □ Kristīne velk ar plaukstu pār vār-

pām un sajūt mīksto akotu glāstu. Indrāne ?,

486.
.. viņas ļaujas saules dedzīgajiem glāstiem.

Stulpāns 2, 62. Vējš no upes tik smaržīgi vilgans
Liepām piekļāvās šalcošā glāstā. Lisovska 1, 58.

glaubersāls, -sāls, v.; parasti vsk. Mirabilīts.

O Galvenā Karabogazgola bagātība ir mine-

rāls mirabilīts jeb glaubersāls.., kas ir ļoti

vērtīga izejviela . . ķīmisku produktu iegūša-
nai. Upīte 1, 146.

glaudīgs, -aisļ s. -a, -ā; apst. glaudīgi. Tāds,
kas glaužas klāt. G. kaķis. □ Tumšie mati

sapīti divās bizēs, kas kā glaudīgas čūskas

nolocījās pār pleciem. Austriņš 2, 429. // pārn.

Tāds, kurā izpaužas maigums, patika (par
acīm, skatienu). >.□ .. Emma glaudīgi skatījās
viņam acīs .. Upīts IX, 463. // pārn. Tāds, kas

maigi, patīkami kļaujas klāt (par apģērbu).
O..Luze atskrēja pat ar savu balto zīda°

lakatu,.. .. lai apsienot to tik mīkstu, glau-
dīgu un siltu Līziņai galvā.. Brigadere XVIII,

65. // pārn. Tāds, kas maigi, patīkami skaras,
kļaujas klāt, ari maigi, patīkami skar (par
parādībām dabā). No pļavām ap upīti ce-

ļas glaudīga dūmaka, auglības vēstītāja. Zig-

monte 4, 39. Veldzēties pa dzestro, mīksto, glau-
dīgo ūdeni. ME I, 622. Annele nometa apsegu,
nometa lakatiņu, pagriezās pret glaudīgo
vēsmu. . Brigadere 2, 305. Gaiss bij glaudīgi
silts

un maigs, pilns nesen lijušā lietus un

tikko uzartas zemes smaržas. Upīts 11, 79.

glaudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Vairāk-

kārt skart ar slīdošu, arī maigu (rokas, pirk-
pu) kustību; arī glāstīt. G. kaķi. G. roku.
O Silabrieža roka mīlinādama glaudīja dēla
matus. Blaumanis 6, 105. Vēlāk tēvs noglaudīja
ar savu sarkano, lielo roku Vanadziņa galvu. .
Un, brīnums, ka šī lielā, sāļajā jūras ūdenī

izmirkušā roka varēja tik viegli glaudīt. Lācis
9,

_

4- Kumeliņa galvu glaudu Ar abām roci-

nam.. dv 419. <> Glaudīt ar cimdiem, retāk

glaudīties ka ar cimdiem — izturēties (pret
Kūdu) ļoti saudzīgi, arī bez vajadzīgās stin-

□ Ļaunprātīgos un vainīgos nevar

ar mīkstiem cimdiem. Cīņa 64, no, l.

pa spalvai sar. — runāt, arī darīt

gardam) pa prātam,- izdabāt. O Glaimiem ba-

*<_s pa spalvai glaudīts, barons Bunduls pa-
azam salaba ar stārastiņu. . Zeiboltu J 111, 31.
cv ir iecirtīga māte,» Tija secināja, kad

bija atgriezusies Alvila istabā. «Viņa mīl, ja
tai glauda pa spalvai.» Purs 4, 151. v Glaudīt

pret spalva sar. — nerunāt, arī nedarīt (kā-
dam) pa prātam,- neizdabāt. <> Galvu neglau-
dīt sar. — neslavēt, izteikt pārmetumus. □ Pa

jaunu, neizpētītu taku laužoties, var iebrist

purvā, un tad neviens galvu neglaudīs, būs

jaizšķiež spēki, lai pierādītu, ka tevis izrau-
dzītais ceļš ne tikai derīgs, vajadzīgs, bet var-

būt pat labāks par citiem. Lit M 62, 45, 2. // pārn.

Maigi, patīkami skarties, kļauties klāt, arī

maigi, patīkami skart (par parādībām dabā).
O Bet vēsma.. jau klāt un glauda, un paijā
savus mīlulīšus [pumpurus]! Valdis 1, 25.

glaudīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Vai-

rākkārt glausties. Suns glaudījās ap kājām.
!□ Melnais runcis glaudījās viņam apkārt,
kamēr viņš to paņēma klēpī . . Lācis 1, 227

<> Glaudīties kā ar cimdiem, biežāk glaudīt
ar cimdiem — izturēties (pret kādu) ļoti sau-

dzīgi, arī bez vajadzīgās stingrības. Ko

viņi visi kā cimdiem vien glaudījās ap to

[Lienu].. Upīts 4, 74.

glauds, -a, v.; reti. Glāsts. >□ Smilga pavi-
sam apjucis no sievas glaudiem .. Upīts 11, 273.

.. Pudiķis steidzās pretim savai līgavai un

sievas mātei, kura viņu sagaidīja ar mīļiem
glaudiem. .A Deglavs 1, 827.

glaukoma, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Acu sli-

mība, kuras pazīmes ir acs iekšējā spiediena

paaugstināšanās un redzes spējas pavājinā-
šanās. O Sākās glaukoma .. , kas agrāk tik

bieži beidzās ar aklumu... Birze 1, 21. Glau-

koma jeb, kā to sauc tautas valodā — «za-

ļais nags», ir diezgan bieža acu saslimšana.

Ves 65, 6, 10.

glaukonīfs, -a, v.; parasti vsk.; min. Kārtains

kāliju, magniju, dzelzi, ūdeni saturošs, iezaļ-

gans silikāts (mālusastāvdaļa).
glauns, -ais; s. -a, -ā; apst. glauni; novec.

1. Tāds, kas ir labi, smalki ģērbies un kam

ir labas manieres. O
..

tādi glauni kāzi-

nieki
0

nekad vēl nebija redzēti... A Deglavs

l, 267. Tāds glauns kungs, karakula apkakle,
karakula cepure . . .Vilks 5, 135.

1. Izskatīgs, smalks, arī grezns (piemēram,

par apģērbu). Kaupurs. . apvilka pašu

glaunāko, tumšstrīpaino uzvalku, pilsētā

pirktu un pēc jaunākās modes šūdinātu. Zei-

boltu J IV, 121. Glauns pajūgs iedrāzās sēts-

vidū. Medību ratu spožie, augstie riteņi mir-

dzēja saulē. Brigadere 3, 313. Glauni ģērbies

kungs. ME I, 622.

glaust, glaužu, glaud, glauž, pag. glaudu;
trans. 1. Skarot ar slīdošu (parasti rokas) kus-

tību, panākt, ka kļūst gluds, līdzens. O Glau-

žu savus sirmus matus, Lieku ziedu vaina-

dziņu .. DV 825. Brūnos matus jauca vējš. Ar

nervozu rokas kustību cilvēks pastāvīgi tos

glauda atpakaļ. Jauno v 59, 53. // Glāstīt.

a Glauž savu līgaviņu. ME I, 622. // pārn. Ar

maigumu, patiku raudzīties (par acīm, ska-

tienu). O Bērns, rudzu maizi galdā liec ar

prieku, Lai brūno riecienu glauž skatiens

dzidri maigs.. Kaldupe 1, 11. // pārn. Maigi,

patīkami skarties, kļauties klāt, arī maigi,
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patīkami skart (par parādībām dabā). □ Glauž

citiem vēji sakarsušās pieres, Un citiem pretī

kalnu gāles viz . . . Sirmbārdis 1, 59. Viss gai-

šāks kļuvis. Liekņu lejas Glauž saule manā

dzimtenē. Vējāns 1, 35. // intrans. O . . silts

pēcpusdienas vējš glauž pār seju.. Upīts

VII, 327.

2. Tuvināt un maigi kļaut (pie ka).

O Galvu bērns pie tēva sāniem glauž . . Plū-

donis l, 24. ..čiepstoša putnēna, ņaudoša ka-

ķēna vai smilkstoša kucēna man bija ļoti žēl.

Tos es varēju paijāt, žužināt, glaust pie
vaiga. . Zālīte 5, 92. . . aizgūtnēm sāka raut

ziedus. Rāva, spieda tos pie krūtīm, glauda

pie vaiga un rāva. Brigadere 2, 305.

glausties, glaužos, glaudies, glaužas, pag.

glaudos; refl. Tuvināties un maigi kļauties

(pie kā). G. pie mātes. □ Aizsapņojušies viņi

glaudās viens pie otra . . , smaidīja un runāja

mīļus, smieklīgus vārdus, kādus runā visi

iemīlējušies. Lācis 4, 68. Ansim Dziesmām

klēpī. . Lita glaužas gar daudzu gadu vējos
nosārtušo kaklu un seju. Zigmonte 2, 90. . . lie-

lās līdakas tīrīšanu. . saodis bija arī runcis

un glaudās saimniecei pie kājām, gaidīdams
savu tiesu. Austriņš 1, 250. // pārn. Ar mai-

gumu, patiku raugoties, vērsties, kavēties (pie

kā) — par acīm, skatienu. O . . viņa skats

glaužas pie viņas matiem, pie viņas mutes,

pie visas viņas miesas. Upīts 6, 74. // pārn. Kļau-
ties (ap ko, pie kā) — par apģērbu. □ Vī-

ram ap Ādama ābolu, kas izspiedās šaurs un

ass kā kara cirvis, glaudās . . kamzoļa ap-

kakle . . Kalndruva 5, 165.1 . . ir apkaklīte, ir

aproces bija tā savalkātas, it kā divas nedē-

ļas būtu glaudušās pie netīras miesas. Sakse

7, 255. // pārn. Maigi, patīkami skarties, kļau-

ties klāt, arī maigi, patīkami skart (par pa-

rādībām dabā). O Vēsa un maiga pie kājām
glaudās jaunā zāle. Brodele 2, 61. Smiedamies

viņi brien sniegā un Spodrīte visdziļāk. Viņai

patīk, ka vēsais sniegs glaužas gar kājām. .
Paegle 3, 20. Pededze mutuļiem vien met

laukā baltu, baltu miglu, kas glaužas ap tva-

nīgajām siena gubām pļavā. Avotiņa 2, 9. Saule

aizvien ilgāk pakavējās debesu lokā, un stari

mīlīgāk glaudās dzīvojamo māju logos. Fim-

bers 1, 96.

glazē, nelok., v. Ļoti smalka, mīksta āda ar

gludu un spīdīgu virspusi. Glazē āda —

alauna smalkāda. Riekstus pērk arī kāds

kungs glazē cimdos. Austriņš 2, 381.

glāze, -es, dsk. ģen. -žu, s. 1. Neliels (pa-
rasti cilindrveida) stikla vai cita, parasti

caurspīdīga, materiāla trauks bez osas, no

kura dzer. Vīna g. Alus g. Kristāla glāzes.
Krāsaina stikla glāzes. leliet limonādi glāzēs.
O Glāzēs salieta tēja, un stikla traukā ir

cepumi. Preilis l, 23. Tēvs paņem vīna pudeli
un piepilda glāzes. Visi saskandina vēlreiz uz

manu veselību. Brodele 17, 53. // Šāds trauks

kopā ar tā saturu, [□ «Jūs esat lielisks ru-

nātājs, biedri Saleniek,» pasniegdams ūdens

glāzi, teica Ozols. Sakse 7, 345. Tas jau ir cil-

vēka dabā
— gribas strādāt tad, kad nav

speķa, bet, kad spēka diezgan, tas kā putas

no alus glāzes reizēm izlīst zemē veltīgi. Birze

5, 76. // Šāda trauka saturs. □ «Apsēdies,
izdzer glāzi piena,» krustmāte aicina. Brodele

17, 108. . . tad visi dzēra pa glāzei vīna uz

jaunā puiša laimi. . Lācis 15, 47. . . jau pēc
dažām glāzēm tie [dzērieni] lika viesu ska-

tieniem apmigloties.. Lubējs 1, 130. // Šādā

traukā ietilpstošais šķidruma daudzums,- at-

tiecīgais tilpuma mērs. Saputotām olām pie-
vienot glāzi piena. Divām glāzēm ogu pie-
vienot divas glāzes cukura.

2. novec. Stikls. Palielināmā (arī (pavairo-
jamā) glāze — lupa. !.□ . . zilās glāžu sienās

[pilī] vēl klusi un slepeni spoguļojās lielās

zelta lampas.. X Skalbe 1, 90. Laime un glāze
vārīgas lietas. ME I, 624. .. jāmeklē ar vairo-

jamo glāzi. Kalndruva 5, 14.

Os)" (Pa)sēdēt pie glāzes (biežāk pie glāzī-
tes) — dzert alkoholiskus dzērienus (piemē-
ram, nelielās viesībās, kafejnīcā). Ķ> leska-

tīties glāzē (biežāk glāzītē) sar. — lietot (bieži)
alkoholiskus dzērienus. lemest (kādu)
glāzi (arī glāzīti) sar. — iedzert glāzi (glāzīti)
alkoholiska dzēriena. Izmest (kādu) glāzi
(ari glāzīti) sar. — izdzert glāzi (glāzīti) alko-

holiska dzēriena. <> Glāzē (arī glāzītē) no-

slīkt sar. — pārāk bieži un daudz lietojot
alkoholiskus dzērienus, demoralizēties. □ Cil-

vēks pavisam glāzē noslīcis laikam vēl nav.

Birze 1, 60.

glāzene, -es, dsk. ģen. -ņu, s.; apv. Zilene.

O . . saule kāpa arvien augstāk un laistīja
savus starus jo siltāk pār zemenēm, spradze-
nēm, mellenēm, glāzenēm. Birznieks-Upītis

IV, 40. .

glazēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pār-

klāt ar glazūru (1); vāpēt. Glazēta māla krūze.

'□ Māla saimniecības trauki ir no iekšpuses
un ārpuses vai nu pilnīgi glazēti.. , vai arī

pusglazēti — iekšpuse pilnīgi un ārpuse pa

daļai (ievārījuma podi un ūdens krūzes), bei-

dzot, pavisam neglazēti (puķu podi un ūdens,

dzesinātāji). Ves 62, 3, 28. Mozaīkas gleznoju-
mus izgatavo no dažādu krāsu glazēta māla

plāksnītēm. Izrakt 227.

2. Pārklāt ar glazūru (2). G. torti. G. pu-

diņu. Glazēta konfekte. Glazētie biezpiena
sieriņi.

glāzīte, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. Dem. ->-

glāze.
2. Neliela glāze, no kuras dzer stiprus alko-

holiskus dzērienus. Viņš piepilda ar dzel-

tenu dzērienu abas tievās glāzītes un paceļ

savējo pret mani. Brodele 17, 62. Vēl veselu

stundu viņš palika pie Vildēm. Dzēra kafiju
un no mazām glāzītēm konjaku. Lācis VI, 359.

Augusts . . lēja degvīnu glāzītēs . . Sakse 7, 253.

// Šāda glāze kopā ar tās saturu. □ Šad un

tad, it īpaši pie degvīna glāzītes, Tenis jo-

projām sapņoja, ka tēlos Hamletu. . Skujiņš

5, 25. // Šādas glāzes saturs. □ Precību māte

piesēdās galda galā un izdzēra savu glāzīti.
Sakse 2, 5. . . visi trīs tukšoja glāzīti pēc glā-
zītes un pa starpām apmainīja arī kādu vārdu

kā retu uzkožamo izdzertam šņabim. Rozītis

111, 43. ..iedzer pa glāzītei sīvā [degvīna],,
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mēli mīksti pieplakšķinādams . . J Kalniņš

3, 148.

OO (Pa)sēdēt pie glāzītes Jretāk pie gla-

zēs) "_ dzert alkoholiskus dzērienus (piemē-

ram, nelielās viesībās, kafejnīcā). □ Tā

vienam otram neatlika arī laika .. pasēdēt pie

glāzītes. J Plotnieks 2, 46. <> leskatīties glāzīte

(retāk glāzē) sar.
— lietot (bieži) alkoholiskus

dzērienus. □ Ģimenes galva sācis bieži ieska-

tīties glāzītē . . Zv 72, 3, 25. <> lemest (kadu)

glāzīti (arī glāzi) sar. —
iedzert glāzīti (glāzi)

alkoholiska dzēriena. O . . krogu pie stoikas

[letes] viņš bija iemetis dažas glāzītes un ta-

gad sirds gurst nost. Sakse 2, 186. O Izmest

(kādu) glāzīti (arī glāzi) sar. — izdzert glāzīti

(glāzi) alkoholiska dzēriena. O Tēvocis kļuva
arvien skaļāks, tad pēkšņi apklusa, ātri iz-

meta glāzīti un, to pirkstos virpinādams,

nīgri atsāka no jauna. . Dripe 2, 66. "0* Glā-

zītē (arī glāzē) noslīkt sar. — pārāk bieži un

daudz lietojot alkoholiskus dzērienus, demo-

ralizēties.

glāzturis, -ra, v. Glāzes ietvars ar osu (pa-
rasti tējas glāzei). Sudraba g. lelikt glāzi

glāzturī.
glazūra, -as, s. 1. Stiklveida masa, ko pār-

klāj keramikas izstrādājumiem un uzkausē

apdedzināšanas procesā; vāpe. Spoža g.

D Izšķir caurspīdīgas un miglinātas, bezkrā-

sainas un krāsainas, spīdīgas un kristāliskas . .

glazūras. Zin T 70, 7, 27. Glazūru sastāvs ir

dažāds. Māla trauku izklāšanai lieto svina

silikātu glazūru, kas satur svina oksīdu un

mīniju . . Ves 62, 3, 28. . . katram ir patīkami
atmiņai no mūsu mazās Vidzemes pilsētas
aizvest sev līdz kādu oriģinālu Cēsu kerami-

kas suvenīru, kurā dzidra glazūra laistīt lais-

tās. Zv 66, 10, 13.

2. Salda masa, ar kuru pārklāj konditore-

jas izstrādājumus. Šokolādes g. Sārta g. Tor-

tes g. Pārliet pudiņu ar glazūru.
glāžains, -ais; s. -a, -ā; apst. glāžaini; sar.

Stiklains (par acīm, skatienu). □ Glāžainas

acis. ME I, 624.

glečers, -a, v. Šļūdonis, kalnu ledājs. Aizā

nobrucis g. O sal. Pusgadusimteni ir vecs šis

kalns . . Gan dažbrīd bargs un vientulīgs tas

šķiet, Kā ledus glečers viņa galva slejas Un

mākoņi gar sēro pieri staigā. Ķempe l, 70.

glejots, -ais; s. -ā, -ā. Tāds (augsnes slānis),
kas satur gleju. !.n Zemes virsējā kārtā at-

rodas līdz 30 cm biezs kūdras slānis, zem

tā — glejota vai podzolēta smilts . . Meža t 25.

Uz bagātiem karbonātu cilmiežiem . . izveido-

jas velēnu glejotas un velēnu gleja aug-

snes. . Veģet 13.

glejs, -a, v.; parasti vsk. Gaišas krāsas aug-

snes apakškārtas slānis ar sliktu gaisa caur-

laidību (sastopams kūdrainās, purvainās vie-

tās). □ Līdzenās vietās nereti novērojama
pārpurvošanās, vāja [augsnes] izskalošanās

un gleja kārtas izveidošanās. Tērauds 1, 127.

Latvijas PSR augsnēs. . augiem uzņemamo
mikroelementu daudzums ļoti svārstās.

Augiem uzņemamā veidā visbiežāk to trūkst

smilts, kūdrainās, velēnu podzolētās un ve-

lēnu gleja trūdamās augsnēs. Zin T 64, 3, 8.

. . kūdrainās gleja un velēnu gleja mālsmilts

augsnēs, kurās kustīgā vara saturs neliels,

mikromēslojums dod redzamus ražas pie-

augumus. Cīņa 64, 54, 2.

glemains, -ais; s. -a, -ā; apst. glemaini; apv.

1. Gļotains (1). n Par raganas vēmekļiem
tautā nosauc mīkstu, glemainu masu. ME

I, 624.

2. Gļotains (2). G. akmens.

gleme, -es, dsk. ģen. -mju, s.; apv. Gļotas (1).
'O Glemes vecām sēnēm. ME pap I, 392.

glemi, -v, v.; tikai dsk. Gļotas (1). □ Vītaļ-
ģes ir ļoti izplatītas. To gļotainie pavedieni
lielos daudzumos veido ezeros, dīķos, mār-

kos un_ upju attekās glemus. Galenieks 2, 35.

glemīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. glemīgi; reti.

Glums,- arī gļotains. // Glīzdains (par maizi).
O Vakarā uzraugs atnes tējas ūdeni un ga-
balu maizes. Maize [ir] atlēkusi un glemīga.
Kurcijs 4, 313.

gSets, -a, v.; parasti vsk.; tehn. Svina oksīds.

glezna, -as, s. 1. Tēlotājas mākslas darbs,
kas veidots ar glezniecības līdzekļiem. Glez-

nas kompozīcija. Gleznas ietvars. Gleznu iz-

stāde. Gleznu galerija. □ Veikli pirksti sa-

jauc krāsas toņos, Ota audeklam steidz aši

pāri. Pamazām top glezna.. Lisovska 1, 46.

. .pie sienas liela glezna, kurā mākslinieks

rādījis, kā pavasara ūdeņi salauž ledu, daba

mostas jaunai dzīvei. Jansons 2, 155. . . katrā

gleznā ir daļa no mākslinieka sirds, te ir

prieki un sāpes, pārdomas un atziņas par

dabu, dzīvi un ļaudīm. Zv 63, 12, 21. sal. ..kā

liela, skaista glezna vizuļoja Melnā jūra. Kar

59, 10, 53. // pārn. Skaists dabasskats. □ . . viņi

. . raudzījās uz ezeru, uz šo gleznu, kur katru

dienu mainījās krāsas. Birze 3, 126. . . tagad,
pēc saules rieta, tās mazās dabas gleznas,
kas redzamas caur vagona loga četrstūri. . ,

bija ieguvušas jaunu krāšņumu . . Ezera 4, 73.

2. Tēlains īstenības parādības atspoguļo-
jums (daiļdarbā). □ Vienotais, dzejiskais
priekšstats, tas ir, emocionālais respektīvi
liriskais tēls, kas atklāj lirisko varoni noteiktā

pārdzīvojumā, balstās uz atsevišķām gleznām
un liriskiem motīviem. Valeinis 1, 141. . . glez-
nām un krāsām bagāti ir bērniem veltītie

dzejoļi. Jaun Gr 67, 4, 31. Neviena dzejas glezna
šai dzejolī nav tāda, kas nebūtu izaugusi no

sava laikmeta .. J Kalniņš 1, 85.

3. mūz. Programmatisks skaņdarbs, arī

skaņdarba daļa, kurā tēlaini atspoguļota kāda

reālās īstenības parādība. !.□ .. simfoniskajā
gleznā «Padebešu kalns» komponists jau pa-

rāda dažus savus raksturīgākos vaibstus. .
Vītoliņš 2, 192. Programmā bija ietvertas arī

skaņu gleznas no mūzikas kinofilmai «Salna

pavasarī». Lit M 62, 2, 4.

gleznainība, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispāri-

nāta īpašībai- gleznai n s (2), šīs īpašības

konkrēta izpausme; gleznainums (1). □ Pār-

mērīgā tieksme pēc gleznainības un tēlainī-

bas . . ieved [rakstniekus] simbolismā . . Upīts

14, 285. Tās [ziņģes] ir sausas vārdu vārsmas

bez tautas dziesmu daiļuma un gleznainības.
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Niedre 8, 209. A. Kalniņa māksla nāca ar jauna
tipa melodiku un harmoniskās valodas sav-

dabīgumu, ar sevišķu mūzikas tēlainību un

gleznainību. .Vītoliņš 1, 11.

2. Vispārināta īpašība-*-g lezn ain s (1),
šīs īpašības konkrēta izpausme; gleznai-

nums (2). Apkārtnes g.

gleznains, -ais; s. -a, -ā; apst. gleznaini.
I. Tāds, kur ir skaisti dabasskati, tāds, kam

piemīt skaistums, krāsu bagātība v. tml. (par

apkārtni, vietām dabā). Gleznaina apkārtne.
Gleznainas kalnu nogāzes. Pionieri nolēma

vasaras brīvdienās pārstaigāt Vidzemes jūr-
malas pusi līdz Cēsu gleznainajiem apvi-
diem . . Bērn 59, 9, 7. Uz pavasari. . būs re-

dzams viss Roguļu apkārtnes skaistums: glez-
nainā upe ievāju krastos, lielie ķiršu un ābeļu
dārzi visapkārt. Niedre 5, 22. Mežs bija glez-
nains un neizsakāmi skaists. . . saule lēja ne-

parastu gaišumu, kaut ko līdzīgu tikko jau-
šamai zeltotai lāsmai, un tajā tālu iestiepās

iezilganas, garas koku ēnas. Kalndruva 2, 88.

2. Tēlains, izteiksmīgs (piemēram, par daiļ-

darbu, valodas līdzekļiem). G. dzejolis. Glez-

naini izteikties. .. man ausīs skan viņas

gleznainā valoda, kad tā runāja par mūsu

pilsētu, šo skaisto Dzintarjūras pērli. Vīlips

11, 412. . . «Karš bija gājis pāri, un briedīgas
sēklas vietā zeme piesārņota ar mīnām, dru-

vās sen pa īstam nebija sēts un pļauts,» ..
šādi gleznaini vārdi tomēr ļoti palīdz ievilkt

plašāku dzīves ainu.. J Kalniņš 1, 243. // Tē-

lains (par skaņdarbu).

gleznainums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispāri-

nāta īpašība-*- gl c z na i n s (2), šīs īpašī-
bas konkrēta izpausme; gleznainība (1). ļO Ar

savu gleznainumu un satura daudzpusību val-

dzina dzejoļi «Krievu tautai», Jankam Kupa-
lam, baltkrieviem un lietuviešiem veltītie

panti. Kar 59, 11, 108. ..krājums atsedz mīklu

tekstu gleznainumu — tautas masu prasmi
izteikties . . tēlaini. Cīņa 55, 53, 3.

2. Vispārināta īpašība -*- gleznam s (1),
šīs īpašības konkrēta izpausme; gleznai-
nība (2). Ezera krastu g.

glezniecība, -as, s.; parasti vsk. 1. Tēlotājas
mākslas veids, kurā īstenības priekšmetus un

parādības atveido mākslas tēlos ar krāsu,

līniju un gaismēnas palīdzību uz plaknes
(piemēram, uz audekla, koka, stikla, sienu ap-

metuma). Dekoratīvā g. Glezniecības žanri.

Glezniecības tehnika. Eļļas glezniecība —

glezniecības tehnika, kurā izmanto eļļas krā-

sas. Emaljas glezniecība — glezniecības teh-

nika, kurā attēlu veido, noklājot metāla plāk-
sni ar stikla pulveri un piededzinot. O Glez-

niecība visos laikos tiekusies pēc krāszieda

un līnijas sintēzes. . Māksla 73, 2, 19. Cieši

vienoti ar režijas metodi bija Drāmas teātra

skatuves glezniecības principi. LPTV I, 82.

Jāņa Rozentāla mākslas kāpumu portretu
glezniecībā raksturo viņa pieaugošā spēja dzi-

ļāk ielūkoties cilvēku dvēselēs. Māksla 66, 1, 7.

2. Šī mākslas veida darbu kopums ar rak-

sturīgām iezīmēm (piemēram, kādā laikmetā,
kāda gleznotāja jaunradē). Padomju g.

!□ Vērojot mūsu glezniecības kopējo šodie-

nas ainu, redzam, ka tajā visskaidrāk izdalās

glezniecisko meklējumu atšķirības. . Māksla

68, 4, 11. . . Übāna glezniecībai ir sveši, pie-
mēram, krāsu lokālisma un dekoratīvisma

principi. Māksla 73, 4, 17. Sajā darbā [pašpor-
tretā] daudz pazīstama, T. Uldriķa glezniecī-
bai raksturīga. Māksla 73, 2, 12.

giezniecisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gleznieciski.
Saistīts ar glezniecību (1), tai raksturīgs. Glez-

nieciski līdzekļi. □ .. [mākslinieka] klusajās
dabās priekšmeti nav salikti tikai pēc glez-
nieciskajām īpašībām, uzbūves konstrukciju

saskaņas. Viņa darbiem piemīt ikdienai tuvs

sakārtojums . . Māksla 73, 3, 6. . . lielā pieredze
un profesionālā meistarība palīdz mākslinie-

kam gleznieciski izteikt ainavas idejiski tē-

laino ieceri. Lit M 64, 38, 4.

gleznieciskums, -a, v.; parasti vsk. Vispāri-
nāta īpašība šīs īpašī-
bas konkrēta izpausme. O Oforta līnijas vijī-

gais tecējums, vieglais gleznieciskums pauž
senlaicīguma burvību. Zv 67, 18, 17.

gleznojums, -a, v. Paveikta darbība -*-g 1e z-

not; glezniecības darbs. O Katras gleznas
pamatā meistars liek stingru zīmējumu. Pats

gleznojums pēc būtības viņam ir polihroms

zīmējums, kur formas tiek ar otu krāsās mo-

dulētas. Lit M 60, 51, 3. ..tēlotājas mākslas

izstādēs .. [mākslinieks] piedalās ar ainavām,

klusajām dabām, galvenokārt ziedu gleznoju-
miem. Lit M 58, 14, 3. Viņu [mākslinieku]

meistarīgie virsglazūras gleznojumi uz por-

celāna aizsāka nacionālās porcelāna gleznie-
cības skolas izveidošanos. Māksla 73, 2, 14.

. . pie sienas no milzīga gleznojuma raudzījās
pretī sirmgalvis ar melnu cilindru. A Grigulis

13, 89.

gleznot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ar

glezniecības līdzekļiem radīt (mākslas darbu).
G. ainavu ciklu. G. kluso dabu. O. . viņa pa-

mudina vīru gleznot freskas . . Pad J 64, 131, 2.

Gleznu «Migla uz jūras» mākslinieks [I. Aiva-

zovskis] gleznojis 1884. gadā. Zv 53, 16, 24.

// intrans. O . . Juhaness stāvēja pie pašda-
rināta molberta un gleznoja! .. glezna bija
meistara cienīgs darbs. Skujiņš 5, 63. // in-

trans. Radīt glezniecības darbu (ar kādiem pa-

ņēmieniem, metodēm, kādā stilā v. tml.).

O..viņš [gleznotājs] glezno vispārinātiem
otu triepieniem..

Zv 58, 2, 5. .. impresionisti. .

negleznoja tā, kā viņus mācīja akadēmijā.
Cīņa 63, 9, 2. pārn. Tēla izveidei rakstnieks

no tautas valodas izvēlas vārdus, ar kuriem

glezno — sniedz spilgtu, dzīvu priekšstatu par

cilvēkiem un cilvēku dzīves parādībām. Va-

leinis 1, 157. pārn. Rudenī bērzi pat apmāku-

šajās dienās būs spilgti, liesmaini kā lāpas.
Pavasaris glezno ar pasteļu, rudens ar eļļas
krāsām. Birze 5, 26. // Atveidot (ko) gleznie-

cības darbā. G. zvejnieku. G. ziedus. O «Pa-

stāstiet man kaut ko par savu dzīvi,» viņa

sacīja. «Es jūs gleznoju, bet man no jūsu

acīm un rokām vien jāatmin aizgājušie gadi.»
J Liepiņš l, 77. ..kāds gleznotājs sēdēja pie-
kalnītē un gleznoja ezera līci. PL Skola 62,
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4, 51. Palūkojieties viņa gleznotajās Annas

sejās.. Gleznu foni aiz galvām ir telpiski,

dziļi krāsu tonalitātē . . Kar 58, 12, 142. // in-

trans. Būt tādam, kam piemīt spēja radīt glez-
niecības darbus. □ «Skolā gan es diezgan
labi zīmēju, bet gleznot? Domāju, ka.. te

man nebūtu nekāda liela talanta.» Zālītes, 258.

gleznotājs, -a, v; gleznotāja, -as, s. Māk-

slinieks, kas strādā glezniecībā. Portretu g.

Ainavu g. O Gleznotāju tematu loks ir ļoti

plašs. .. [izstādēs] apmeklētāji varēs apskatīt
arī portretus un dažādas tematikas kompozī-

cijas. Rīgas B 66, 264, 4. Dailes teātra uzve-

dumos skatuves gleznotāja darbam arvien

bija liela, pat izšķiroša nozīme. LPTV I, 165.

Māksliniece ir žanra gleznotāja. Zv 59, 9, 11.

glezns, -ais; s. -a, -ā; apst. glezni. 1. Tāds,

kam ir izcils kādu pazīmju (piemēram, for-

mas, krāsas) smalkums, maigums (par zie-

diem, augiem, augļiem). Glezna neļķe. Gleznas

avenes. O Darba sievietes rokas saudzīgi tur

gleznus, krāšņus rožu ziedus. PL Siev 66,8, 1.

.. liepām lapas vēl pusaugā, tik gleznas un

ņirbīgas kā tauriņa spārni. Upīts IX, 318. Ūdens-

roze baltā — gleznais zieds, Tava daile

mūsu jūtas satrauc. Stulpāns 1, 121. // Tāds,

kas ir vārs, trausls un kam nepieciešama rū-

pīga, saudzīga kopšana (par augiem). O Uz

pavasara pusi.. gleznāko ziemciešu asnus der

aizsargāt pret krasām temperatūras maiņām. .
Dindonis 1, 99. Ar īpašiem agrotehniskiem pa-

ņēmieniem. . audzē gleznās Eiropas ābeļu
šķirnes. Sudrabs 1, 111.

2. Tāds, kas atbilst izsmalcinātām estētis-

kām prasībām (parasti par cilvēku, tā ķer-
meņa daļām); arī trausls, vārs. G. augums.

Gleznas rokas. .□ Arī tagad vēl ar glezni
bālo seju un šmaugo augumu tā atstāja jau-
navīgu iespaidu. Brigadere 3, 377. Viņa nebija
skaistule

— vienīgi gleznās acis. Tās bija
lielas un dzidri zilas kā jūnija debesis...
Eglons 2, 106.

gleznums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība g 1 c z n s (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. Ziedu g.
2. Vispārināta īpašība g 1 c z n s (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Pirkstu g.

glicerāti, -v, vsk. glicerāts, -a, v.; ķīm. Savie-

nojumi, kas rodas, glicerīna spirta grupās
ūdeņradi aizstājot ar metālu.

glicerīdi, -v, vsk. glicerīds, -a, v.; ķīm. Gli-

cerīna un taukskābju esteri.

glicerīns, -a, v.; parasti vsk. Organiska
viela (spirts) — biezs, bezkrāsains, higro-
skopisks, salds šķidrums. Glicerīna ziepes.
leziest rokas ar glicerīnu. □ Rūpniecībā gli-
cerīnu iegūst no naftas krekinga gāzēm (pro-

pilēnaļ un pārstrādājot taukus (ziepju rūp-
niecība). Kīm 367. Taukvielu molekula sastāv

no_ glicerīna (vai kāda cita spirta) un tauk-

skābēm. Mājtur 97. .. roku āda jāmīkstina ar

taukainu krēmu .. , glicerīna atšķaidījumu vai

glicerīna, ožamā spirta, ūdens un odekolona

(spirta) maisījumu. Ves 64, 7, 6.

glicinija, -as, s. Dekoratīvs pākšaugu dzim-

tas vīteņaugs ar smaržīgiem ziediem ķekaros.

O Gaisā jūt rožu un ķīniešu glicīniju skur-

binoši saldo aromātu. Zv 52, 16, 14.

gliemene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Gliemis,
kura ķermenis ietverts divvāku čaulā.

O Gandrīz jebkurā upītē, parakņājot dū-

ņās, atradīsiet upes gliemeni. . Zv 64, 9, 15.

Gliemežiem ķermenis atrodas viengabala
čaulā (izņemot kailgliemežus), gliemenēm —

divvāku čaulā. Latv dzīvn 96. Smiltīs ir atro-

dami diezgan daudz gliemeņu vāku. .
D kal

66, 75.

2. dsk.; zool. Gliemju klase, kurā ietilpst
šādi dzīvnieki.

gliemezis, -ža, v. 1. Gliemis ar labi attīs-

tītu galvu un viengabala (parasti spirālveida)
čaulu, kas var būt arī reducēta. Glums g.

Ūdens gliemeži. Gliemežu dzimtas. O Mūsu

republikas sauszemes gliemeži ir augēdāji.
Latv dzīvn 105. .. viņa uz bufetes galda no

groza izbēra gliemežu apgrauztās bērzlapes.
Birze 5, 242. Ežmales cūkpienēs bija lielu robu

ieēdis glītais, ragainais gliemezis. Birznieks-

Upītis IV, 69. <> Gliemeža (arī vēža) gaitā, arī

kā gliemezis (arī vēzis) — ļoti lēni, gausi.
□ . . viņai bija jāsēž ratos un, aiz nepacietī-
bas vai degot, jāvelkas gliemeža gaitā. Kaln-

druva 2, 72. . . diskusija ritēja īstā gliemeža
gaitā . . Lit M 53, 6, 5. Pulkstenis bija vilcies

lēni kā gliemezis. Saulītis 12, 189. Katra slim-

nīcā pavadītā diena aizvilkās kā gliemezis.
Purs 4, 312.

2. dsk.; zool. Gliemju klase, kurā ietilpst

šādi dzīvnieki.

3. sar. Gliemene (1).
4. anat. lekšējās auss sastāvdaļa — plēv-

jains, spirālveida kanāls; gliemežnīca (2).
5. tehn. Skrūvveida detaļa (mašīnā, mehā-

nismā), parasti darbam gliemežpārvadā vai

vielu pārvietošanai.

gliemežnīca, -as, s. 1. Gliemežu čaula.

O Vīngliemeža mīksto ķermeni aizsargā cieta

kaļķa gliemežnīca. Zool 30. Gliemeža sen vairs

nav, palikusi tikai čaula, gliemežnīca, kas ar

savu formu un krāsu dažādību iepriecina ska-

tītāju. Zv 66, 10, pielikumā.
2. anat. Veidojums cilvēka vai dzīvnieka

organismā, kas atgādina gliemeža čaulas

formu. Deguna g. Ārējās auss g. Žokļu g.

gliemežpārvads, -a, v.; tehn. Mehānisms grie-

zes kustības pārnešanai starp vārpstām, kuru

asis šķērsojas.
gliemežrats, -a, v.; tehn. Īpaša veida zobrats,

kas strādā sazobē ar gliemezi (5).

gliemežvāks, -a, v. Gliemenes vākveida

čaula. !,□ Vanadziņš nu vairs nevarēja tekāt

gar pludmali un lasīt raibos gliemežvākus . .
Lācis 9, 8. Kā putna dūnas sārti, zilpelēki, Starp
brūnām aļģēm gliemežvāki viz . . Kaldupe 2, 77.

gliemežveida, ģen., nelok. 1. Tāds, kam ir

gliemežnīcas veids.

2. tehn. Tāds, kam ir skrūves veids un kas

strādā sazobē ar gliemežratu.
gliemežveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gliemež-

veidīgi. Gliemežveida (1). G. iedobums.

gliemji, -v, vsk. gliemis, -mja, v. Bezmu-

gurkaulnieku tips, kura pārstāvjiem raksturīgs



glikogēns 104

mīksts ķermenis, kas parasti ietverts čaulā;

šī tipa dzīvnieki. Divvāku gliemis — glie-

mene. O . . dažiem gliemjiem ir smaga, kaļ-
ķaina čaula.. Spuris 1, 51. Ļoti daudz gliemju
mīt dienvidu jūrās un saldūdeņos. Baltijas
jūrā turpretim ir tikai 7 gliemju sugas . . Latv

dzīvn 96. Zem pacerēm šūpojās garas, sīkiem

gliemjiem aplipušas ūdenszāles. Viese 2, 71.

Gliemenēm jeb divvāku gliemjiem galva re-

ducējusies, taustekļu un acu nav. Latv

dzīvn 102.

glikogēns, -a, v.; parasti vsk. Ciete, kas kā

ogļhidrātu rezerve uzkrājas organismā.

ļO Glikoze . . aknās . . tiek aizturēta un pār-

vērsta par cukura rezerves formu — gliko-
gēnu. Skulme 2, 38. Cukurs glikogēna veidā

nogulsnējas aknās, muskuļos. . Ves 62, 4, 24.

glikoze, -es, s.; parasti vsk. Ogļhidrāts, kas

atrodas augu un dzīvnieku organismā; glu-
koze. □ . . augļos. . ogļhidrāti ir glikozes,
fruktozes un parastā cukura (saharozes)
veidā. Skulme 3, 10. Viena no koksnes galve-

najām sastāvdaļām ir celuloze, kura augošā
kokā veidojusies no glikozes molekulām..
Zv 62, l, 7. Ogļhidrāti uzsūcas asinīs vienkāršu

cukuru veidā, galvenokārt kā vīnogu cukurs

jeb glikoze. Anat 123.

glikozīdi, -v, vsk. glikozīds, -a, v.; ķīm. Cu-

kuru esteri, kas viegli hidrolizējas sastāvda-

ļās. O . . ļoti indīgas vielas, sevišķi alkaloī-

dus un glikozīdus, sastop nakteņu, magoņu,

dievkrēsliņu un citās dzimtās . . Galenieks 2, 212.

gliseris, -ra, v. Ātrgaitas motorlaiva ar pla-
kanu dibenu un mazu iegrimi (braucot laivas

priekšgals paceļas virs ūdens). Augsti pa-

cēluši degunu, atstājot aiz sevis baltu putu

celiņu, šie gliseri 30 kilometru ātrumā joņo

pa jūru. . Zv 52, 16, 14. Atkal reiz Lielupe

kļuva par sacensību trasi. Pa nosprausto apli
10 kilometru distancē sacentās skuteri, gli-
seri, motorlaivas. Sports 66, 93, 2. Un kur vēl

viņa motorlaiva! Paša būvēta, bet izskatās

pēc Jaltas lepnā glisera. Vējāns 5, 221.

glītrakstīšana, -as, s.; parasti vsk. Pareizu

rakstīšanas paņēmienu kopums; attiecīgais
mācību priekšmets. Glītrakstīšanas stunda.

O . . tev tāds rokraksts kā glītrakstīšanas
skolotājam. Jansons 2, 51.

glīts, -ais; s. -a, -ā; apst. glīti. Tāds, kas

atbilst kādām estētiskām prasībām (par cil-

vēku, dzīvnieku, arī tā ķermeņa daļām). G.

augums. Glīta sieviete. Glīta seja. O Ilona

bija glīta — tumši mati, samērīgs augums,

ko lieliski izcēla modernais svītrotais džem-

peris un baltie svārki . . Jauno v 55, 64. Jau-

najos . . svārkos vecais Brīviņš izskatījās ļoti
glīti. Upīts 4, 220. Vērsītis bij ļoti glīts. ME

I, 627. // Tāds, kas ir gaumīgi, prasmīgi iz-

gatavots, izveidots, arī iekārtots (piemēram,
par priekšmetu, telpu). G. audums. Glīti

trauki. Glītas mēbeles. Glīta māja. Glīti ģēr-
bties. □ Viņas apģērbs bija vienkāršs . . , bet

glīts . . Kaudzītes la, 6. Kārbiņas bija no lakota

kartona, krāsainas un glītas. Birze 5, 40. «Pa-

skaties uz mūsu fabriku, cik glīta tā tagad
izskatās,» Lija priecājās. .. «Gaišas, gludas

sienas, spodri logi, jauna sēta..» Zv 56, 1, 12.

.. Karlīnes mazais mājoklītis ir tik glīts un

tīrs, ka prieks redzēt. Brigadere 3, 12. // Labi

izveidots (par rokrakstu). □ Raimonda Riš-

kas rokraksts glīts, skaidrs. . Talcis 7, 279.

// Prasmīgs, rūpīgs (par darbu, darbību). G.

adījums. .O Strādāja patiešām veicīgi, un. .
darbs glīts . . Austriņš l, 333. Tur pie kūtsgala,
glīti sakrauti, nevērtīgi gulēja sarkanie ķie-
ģeļi. Birze 4, 161.

O Glīta nauda (arī naudiņa) sar. — sa-

mērā liela naudas summa. □. . viņš [kok-
tirgotājs] nosolīja dažas cirsmas.., tādā

kārtā piepelnīdams glītu naudiņu.. Lācis 12,21.

glītums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība ->- glīts, šīs īpašības konkrēta izpaus-
me. O Mājas glītumu pavairoja dārziņš ista-

bas priekšā, apņemts nelieliem zedenīšiem, un

ap māju apdēstīti kociņi. Blaumanis 6, 72. Pār-

ticība un glītums raudzījās viņam pretī no

katra [mājas] priekšmeta.. Lācis 11, 193.

glīvenes, -ņu, vsk. glīvene, -es, s. i. Daudz-

gadīgi ūdensaugi ar ūdenī iegrimušām vai

peldošām lapām. □ Ir arī tādi augi, kas ne-

paceļas virs [ezera] līmeņa.. Tādas ir ūdens-

rozes, lēpes, ezerrieksti, peldošās glīvenes . .
Spuris 1, 26. Glīveņu audzēs zivis labprāt nār-

sto ..Galenieks 2, 386.

2. dsk.; bot. Viendīgļlapjuaugu dzimta, kurā

ietilpst daudzgadīgiūdensaugi.
glīzda, -as, s.; parasti vsk. Glūda. □. . tie

[zvēri] pabrien tikai dažus soļus, cik nepiecie-

šams, atsperas šķeltajiem nagiem zilajā glīzdā

un, kad nogulušās duļķes, ilgi dzer no klusās,

tumšās upes. Zigmonte 2, 5.

glīzdains, -ais; s. -a, -ā; apst. glīzdaini.
1. Glūdains; glums un lipīgs (par augsni).
□ Aitas pārlēca viegli, bet govīm pakaļ-
kājas slīdēja atpakaļ grāvja glīzdainajā

mālā.. Upīts 4, 709. Mālainais lauku ceļš, kas

veda pāri stāvam uzkalnam un dziļai ieplakai,

izskatījās tik glīzdains, ka automašīnu bija

prātīgāk atstāt turpat ceļmalā un tālāk doties

kājām. Liesma 66, 10, 24.

2. Slikti izcepis, arī cepts no slikti izrūgu-

šas mīklas (par maizi). □. . saņemtā maize

tikpat slapja, glīzdaina. . Spāre 5, 327.

giīzdens, -ais; s. -a, -ā; apst. glīzdeni.
1. Glīzdains (1). □ ..izkāpjam no automa-

šīnas un, laipodami pa glīzdeno Zemgales
mālu, tālāk ejam kājām. Zv 62, 24, 16.

2. Glīzdains (2). Glīzdena maize.

globāls, -ais; s. -a, -ā; apst. globāli. Tāds,

kas attiecas uz visu pasauli, tāds, kas aptver

visu pasauli; vispārējs. Globālā raķete —
bal-

listiskā raķete, kuras darbības rādiuss ir lie-

lāks par pusi no zemeslodes apkārtmēra.

!□ Pēckara laikā nacionālās atbrīvošanās cī-

ņai pret imperiālismu un koloniālismu ir vis-

pasaules, globāls raksturs. Cīņa 66, 6, 2.

.. [mākslā] vērojama vēlēšanās aptvert mūs-

dienu īstenību pat globālā mērogā. Sāk no-

stiprināties un izvērsties tādas tēmas kā cil-

vēks un kosmoss, cilvēces cīņa par mieru. .

Māksla 72_, 3, 9.

globulīni, -v, vsk. globulīns, -a, v. Vienkar-
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šās olbaltumvielas, kas šķīst nevis ūdenī, bet

sāļu šķīdumos. Gamma globulīns — asins

plazmas globulīna frakcija, kam ir pretvielu

funkcija; gammaglobulīns. O Asiņu olbaltumi

ir alburnīni, globulīni. . Mcd I, 53, Vienkāršie

olbaltumi — alburnīni un globulīni. . jonizē-

jošo starojumu ietekmē pilnīgi izmaina savas

fizikāli ķīmiskās īpašības. Zin T 63, 4, 18.

.. gamma globulīniem .. ir spēja saistīties ar

noteiktiem mikrobiem un to indēm. . Ves

62, 10, 12.

globuss, -a, v. Debess ķermeņa lodveida

modelis. Zemes g. O Cilvēce saņēma Mē-

ness neredzamās puses fotoattēlus. Pavērās

iespēja radīt pirmo Mēness globusu. Rīgas B

70, 223, 5.

glodene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Neindīga bez-

kāju ķirzaka ar čūskveida ķermeni. □ No-

likumā par dabas aizsardzību trauslā glodene

Latvijas PSR pieskaitīta retajiem un saudzē-

jamiem dzīvniekiem. Sloka 1, 50. Stārķiene pa-

kāpa dažus soļus drusciņ veiklāk un saķēra

glodenes galvu. Pelēki spīdīgais glodenes
stāvs tinās .. gar stārķienes sarkano knābi. .
Birznieks-Upītis IV, 442. . . es zinu —

šaurā taka

garām jasmīnam un meža rozei būs glodenes
vēsumā. Zemzaris 1, 116.

gloksīnija, -as, s. Dekoratīvs lakstaugs ar

lieliem, krāšņiem zvanveida ziediem. Pla-

tas, rozetē sakārtotas lapas un ļoti lieli da-

žādas krāsas ziedi ir gloksīnijām . . Galenieks

2, 361. Tādas siltumnīcas puķes kā, piemē-
ram, .. dārza gloksīnijas.. var pavairot ar

lapām. Dindonis 1, 44.

glorificējums, -a, v. Slavinājums,- cildinā-

jums. □ .. pāri visam paceļas Bēthovena ģē-

nija radītā Devītā simfonija — cilvēces cīņas

ceļa atspulgs, dziļu filozofisku pārdomu iemie-

sojums, tautu laimes un brālības glorificē-

jums. Māksla 70, 4, 28.

glorificēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Sla-

vināt; cildināt.

giotoģenēze, -es, parasti vsk.; vai. Valodas

izcelšanās. Glotoģenēzes pētījumi.

glūda, -as, s.; parasti vsk. Ļoti plastisks
māls, parasti pelēkā vai zilganpelēkā krāsā.

□ «Kā lai ārzemēs nepērk mūsu ķieģeļus,
kas taisīti no Latvijas sviestainā māla,.. vi-

ņiem pašiem līdz šim ir bijis jāiztiek tikai ar

glūdas ķieģeļiem? . .» Ceplis jūsmoja. . Rozītis

111, 40. Salas sastāvs — māls un glūda. A Gri-

gulis 4a, 7. Te kādreiz straume murdēdama

plūda,.. Nu gļotām klāta krasta blāvā glūda.
Sirmbārdis 3, 87.

glūdains, -ais; s. -a, -ā; apst. glūdaini. Tāds,
kas satur daudz glūdas; tāds, kam ir glūdas
piejaukums. O Glūdainas smilšakmeņu kār-

tas. ME I, 631. Mēs paceļam enkuru. Resnās

ķēdes to lēni izvelk no jūras dzīlēm kopā ar

glūdainām duļķēm. Grīva 8, 208.

gludeklis, -ļa, v. lerīce drēbju gludināšanai
ar siltumu un spiedienu. G. sakarst. G. at-

dzisis. □ Rita ieslēdz gludekli, lai izgludi-
nātu manu slapjo kleitu. Brodele 17, 184. Elek-

trisko gludekli vecāmāte neatzīst, bet ogļu

gludekli nevar lietot.. Zigmonte 1, 261. Jau-

najam elektriskajam gludeklim ir ne vien

automātisks temperatūras regulētājs, bet arī

speciāla ierīce gludināšanai ar tvaikiem. Zv

63, 5, 7.

gludens, -ais; s. -a, -ā; apst. gludeni.
Gluds (1); gandrīz gluds. G. dēlis. G. ceļš.
Gludenā čūska — neindīga brūngana čūska

ar gludām zvīņām. !□ .. tik skaisti, gludeni
un iegareni kartupeļi kā zosu olas. Kalndruva

5, 112. . . tavi soļi.. uz gludenā asfalta skan ..
Sirmbārdis 1, 63. Ir oļi kļuvuši Pēc vētras glu-
denāki! A Skalbe 4, 74. Sukā, māmiņa, Gludenu

galviņu. . DV 107. Gludenā čūska ir radniecīga
zalktim, bet ievērojami mazāka par to . . Saudz

dabu 142.

gludinajums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts

nāt (2). O ..viņa ..pasniedza ziepes un,

kaut arī uz vadža karājās kādi divi trīs dvieļi,
atnesa no istabas gluži spodru, ar asām kā naži

gludinājuma vīlēm. Ezera 5, 45.

gludināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, ka kļūst gluds, līdzens. G. ar delnu

saburzītu papīra lapu. □ Pēc tam ligzdas
sienas [strazdi] ar savām krūtiņām gludināja,
līdzināja un atstāja saulē izžūt. X Grigulis 1, 16.

Marta ar suku gludināja ciemiņa bebrādas ap-

kakli. Skujiņš 3, 127. Es gludinu ar ēveli ozola

finierētus pildiņus . . Sēlis 4a, 78. // pārn. Izvē-

loties atbilstošus izteiksmes līdzekļus, labot,

precizēt (valodu, stilu). G. stilu. O . . [rakst-
nieks] ir gludinājis teikumus, centies izteik-

ties tēlaināk, plašāk attēlot savu varoņu emo-

cionālos pārdzīvojumus. Kar 63, 2, 141.

2. Virzot, arī uzspiežot sakarsētu gludekli,
panākt, ka (kas) kļūst gluds. G. veļu. Gludi-

nāmais dēlis
— ierīce, uz kuras gludina (veļu,

apģērbu). □. . modernā, labi gludinātā uz-

valkā ģērbies jauneklis. Lubējs 1, 177. // in-

trans. . . viņš diedza un ārdīja, gludi-
nāja, .. apslapinādams pirkstu un piegrūz-
dams pie gludekļa. Austriņš 1, 332.

gludinātava, -as, s. Telpa (piemēram, veļas
mazgātavā), kur gludina drēbes. Strādāt glu-
dinātavā.

gluds, -ais; s. -a, -ā; apst. gludi. 1. Tāds,

kam nav izciļņu, bedru, kroku, skabargu
v. tml.,- līdzens. G. ledus. Gludi oļi. Gluda grī-
da. G. papīrs. Gludi noēvelēts dēlis. Gludie

muskuļi anat. — muskuļi, kas veido iekšējo

orgānu un asinsvadu sienas. Gludā muskula-

tūra anat. — gludo muskuļu kopums. Gluds

(arī līdzens) kā dēlis — ļoti gluds (līdzens).
iO Amūra kāts bija padilis, bet gluds kā no-

pulēts. Saulītis 12, 150. Plats, ciets un gluds,
bez grambām un līkumiem bija šis varenais

ceļš. Paegle 4, 38. . . gludi appļauta maura vidū

auga liela sudrabegle. Birze 3, 17. pārn. . . viņa

ir skolotāja, viņa arī iemācījusi zēnam gludo,
itin kā noslīpēto rokrakstu. Zigmonte 1, 76.

lekaisums izraisa elastīgo šķiedru un gludo
muskuļu šūniņu bojā eju. Ves 71, 7, 11.

// Bez viļņiem.!JZ) Ugunskura dūmi lēni plūst

pār gludo upes līmeni. . Vanags 3, 149. // Bez

grumbām, izsitumiem, arī bez bārdas (parasti
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par seju, ādu). Gluda piere. Gludi skūt(ies) —

rūpīgi skūt(ies). <□ Pakulu Bērziņš pagrieza

apaļo gludo seju.. Upīts 4, 8. Viltīgi smai-

dīdams, Ernests noglauda gludo zodu. Līvs

1, 51. Ada [krupim] uz muguras nelīdzena, ar

kārpiņām, vēdera pusē gluda. Sloka 1, 27. No

skapja spoguļdurvīm viņam pretim raudzījās

gludi skūta, balta seja. Lācis VI, 268. // Pie-

glausts, rūpīgi sasukāts, arī taisns, bez spro-

gām (parasti par matiem, spalvu); ar pie-

glaustiem, rūpīgi sasukātiem matiem, arī bez

sprogām (par galvu). Gludi mati. Zirgam glu-
das krēpes. D Skolotāja bija pajauna sie-

viete ar īsi apcirptiem gludiem matiem . . Sau-

lītis 12, 195. Mati gludi nosukāti. . Upīts 4, 129.

Tā otra bija ap gadiem četrdesmit, gludu

galvu un dūres lieluma bižu kamolu pakausī.
Birze 4, 110. // pārn. Tāds, kurā lietoti atbil-

stoši izteiksmes līdzekļi (par valodu, stilu);

raits, viegli plūstošs (par runu). [□ Krūmam

ļoti patika tādi rakstnieki, kuriem gludi tei-

kumi, visi komati un punkti, kā pienākas. .
A Deglavs 1, 715. ..viņš prot runāt tekoši un

gludi . . J Kalniņš 3, 152.

2. Tāds, kurā nav sarežģījumu, grūtību,

kļūmju. i.O Nav jau arī mana dzīve bijusi
diezin cik gluda. Talcis 7, 18. Ne jau viss gājis
un iet gludi, bet ir darba prieks un gandarī-

jums par veikumu. Pad J 62, 177, 2. . . kaut

izdotos gludi un bez aizķeršanās . . Dripe 2, 20.

gludspiede, -es, dsk. ģen. -žu, s.; poligr. Ma-

šīna iespieddarbu veikšanai gludspieduma
tehnikā.

gludspiedums, -a, v.; parasti vsk.; poligr.

lespieduma veids —
teksta vai attēla uzne-

šana uz akmens plātnes, ko pēc tam kodina.

O Gludspieduma tehnika . . vairāk nekā simt

gadu.. bija vienīgais iespieduma veids, kā

mēdza poligrāfiski reproducēt krāsainus ori-

ģinālus. Zin T 70, 3, 27.

gludsfobra, ģen., nelok. Tāds (šaujamierocis),
kura stobra kanālam nav vītņu.

gludums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība g 1 ud s (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. Papīra g. O .. viņu pārsteidza upes

līmeņa neparastais gludums. Bērn 50, 10, 9.

2. reti. Vispārināta īpašība gluds (2),
šīs īpašības konkrēta izpausme. Dzīves g.

glukoze, -es, s.; parasti vsk. Ogļhidrāts, kas

atrodas augu un dzīvnieku organismā; glikoze.
glumenieks, -a, v.; zool. Kuņģa daļa (at-

gremotājiem).
glumēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; intrans.

1. Kļūt glumam (1). Dīķī glumē nogrimis koks.

O Siltā laikā gaļa sāk glumēt. ME pap I, 394.

2. Kļūt glumam (2). [□ . . Bet lodes īd un

glumē asins paltis.. Sudrabkalns 9, 111.

glums, -ais; s. -a, -ā; apst. glumi. 1. Tāds,
kas pārklājies ar gļotām, gļotvielām. Gluma

zivs. Glumas sēnes. Garām aizplīvo lun-

kani, glumi ūdens augi. Indrāne 2, 361. ..bet

kāja uz gluma akmens paslīdējusi. . Saulietis

VIII, 88. // Tāds, kas pārklājies ar ko gļo-
tainu (1), lipīgu. Rokas man aplipušas ar

krasu un pernicu, glumas, kā ar zaļām zie-

pēm ieziestas. Talcis 5, 49.

2. Tāds, kas satur gļotvielas,- staipīgs,
lipīgs, arī recekļains (par šķidrumu, dūņām
v. tml.). Gluma miltu tume. □ «Glums, sāļi
saldens dzēriens,» Birkenbaums mierīgi iz-

skaidroja. «Es asinis esmu dzēris.» Blaumanis

6, 37. Vēl pie paša krasta kājas grima dziļi

glumās, pretīgi vēsās dūņās un gļotās. Lēma-

nis 2, 46. Taču medūzas nebūt nebija tik viegli

izzvejojamas. Glumais receklis izslīdēja no

saujām, sadzeldams rokas kā ar nātrēm. Grīva

7, 66.

3. Slidens (piemēram, par ledu, apledojušu
ceļu). □. . ledus bija bezgala glums, tik

glums, ka [slidojot] nevarēja atsperties, un

šķita, nupat, nupat būs jākrīt. Saulītis 12, 48.

Kad nu atkal sāka salt, tad zeme kļuva tik

gluma, ka . . ne soli nevarēja paspert. Celīti

uz aku tad vajadzēja nobērt ar pelniem..
Jaunsudrabiņš 2, 216. Akmeņi tiešām bij ap-

ledojuši glumi . . Upīts XI, 376. // Ar gludu
virsmu, gluds (par priekšmetu); viegli slīdošs

(piemēram, par audumu). G. papīrs. O Ve-

cais Meirāns sāka strādāt.. ar mašīnvirpu un

jaunām, lielām ēvelēm, kas skrēja pa glumo
dēli viegli kā putni. Kar 52, 1, 10. Viņš pa-

spēra zemē guļošu sasalušu kukurzni, un tas

aizslīdēja pa glumi nobraukto ceļu. Eglons 1,

48. . . aukla, gluma kā zīds, . . nogūlās apme-

tienu kārtās. Upīts XV, 299.

4. sar. Tāds, kas jebkurā situācijā atrod iz-

eju, tāds, kas prot pielāgoties apstākļiem; arī

viltīgs, liekulīgs. □ «Viņš ir glums, pret viņu
nekādus pierādījumus neatradīsi,» Biruta bez-

cerīgi teica. Bērce 3, 121. Pret priekšniecību —

vienmēr glums un manīgs, Ar saldu mēli, pa-

devībā Manīgs, Tu pūlies savā labā. Zv 56,

5, 30. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības.
O .. sejai. . pārvilkās korporeļiem raksturī-

gais glumais smaids .. . . viņš palocījās pret

Ligitu . . Sakse 6, 143.

OO1 Glums kā zutis sar. —
saka par cil-

vēku, kas prot veikli izvairīties no atbildī-

bas, nepatikšanām. □ «Nebēdā par Am-

baini — tas ir glums kā zutis — bēdā labāk

pats par sevi.» Skujiņš 5, 118. O" Tam ir gluma
āda sar. — saka par viltīgu cilvēku. □ . . ties-

nesis juta, ka ar Kutuzovu [policijas priekš-
nieku] nebūs viegli. Galva tam bija slīpēta un

āda gluma. Rozītis 2, 224.

glumt, parasti 3. pers., glumst, pag. gluma;
intrans.; reti. 1. Glumēt (1). □ Dzelmē glumst
akmens milzu pauri zaļiem, peldošiem ma-

tiem. Zemzaris 1, 117.

2. Glumēt (2). Šķidrums glumst.
glumums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība -> g 1 ums (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. O .. Pārāk ilgi ja bēdājas cilvēks,

dvēsele sasmok un pieglum. . Vajag nākt

priekiem kā paliem, kā plūdiem, aļģu glu-
mumu izskalot ārā . . Elksne 2, 11.

2. Vispārināta īpašība glu m s (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Dūņu g.

3. Vispārināta īpašība glu m s (3), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Ledus g.
4. sar. Vispārināta īpašība -> g 1 vm s (4), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Blēža g. O Lauki
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ir lauki, bet pilsēta — pilsēta. Tur jāberzējas

vienam gar otru un jāmācas cits glumums.

Brigadere 2, 611.

glūnēt, glūnu, glūni, glūn, pag. glūnēju;

intrans. 1. parasti 3. pers. Slepus skatījies (uz

medījumu), gaidot izdevīgu brīdi (ta) iegū-

šanai (par dzīvniekiem). O Uz kapnem tu-

pēja kaķis un glūnēja uz baložiem, kuriem

māsa bija nobērusi maizes drupačas. Birze 5,

132. Čūska vijas pa zāli un glūn. Kar 56, 3, 51.

Jā, tas ir vilks. Paslēpies alā un glūn... Bun-

dzeniece 1, 51. pārn. . . Tālē tumsa glūn ar mel-

nām acīm. Rainis I, 331. pārn. .. aiz loga glū-

nēja melna nakts. Upīts 111, 677. pārn. Asākos

[upes] līkumos, kur pāri straumei nokaras vī-

tolu pelēkie zari, ūdeņi glūnēja melni un dziļi.
Tur bija atvari. Vāczemnieks 1, 22.

2. niev. Slepus skatīties, vērot (par cilvēku).

O Anna ar Lību un Lienu, visu laiku glūnē-

jušas gar kūts stūri, tagad pazuda aiz skuju

gubas. Upīts XI, 285. Ārsts bija ieteicis, ka

mana slimība esot lipīga .. Jānim ari bail no

nāves, tāpēc viņš slapstās aiz durvīm un glūn

pa šķirbu. Jaunsudrabiņš 7, 69. // Slepus vēro-

jot, izsekot, spiegot. □ .. policija mobilizēja

pret viņiem [revolucionāriem] visus savus

spēkus un nepacietīgi glūnēja katrā dzelzceļa

piestātnē . . Kurcijs 4, 345. Visa Rīgas policija

kājās. lelās klaiņo glūnošs spiegu bars. Sils

4, 82. Abās pusēs žogam pastaigājās cietum-

sargi, glūnēdami, vai netiek rādītas kādas no-

runātas zīmes. Lācis IV, 316.

3. niev. Ļauni, naidīgi skatīties; cieši ska-

tīties. [O Janka nosēdās tanī pašā vietā. . Sē-

dēja un acis nenolaida no Gubas. «Ko tu glūni
manī?» Guba sapīka. Jansons 2, 37. Palkavnieks

[pulkvedis] caur pieri brīdi glūnēja tiesājamā.
Upīts 18, 231. Tikko slieksnim pārkāpis, puika

jau griezās šķērsām un glūnēja atpakaļ uz

durvīm. Vāczemnieks 4, 9.// Par acīm, ska-

tienu. O . . kāds nostājas netālu un skatās

viņā. Kā glumi taustekļi divas glūnošas acis

slīda pār viņa augumu. Upīts 111, 482.

// pārn. Izpausties (acīs, skatienā) — parasti

par ko negatīvu. .. Ļauna kāre glūn tev

skatos . . Aspazija 3, 139.

glūnīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. glūnīgi. 1. Tāds,

kurā izpaužas kas negatīvs (piemēram, Jau-
nums, nenovīdība) —

par acīm, skatienu.

O Visur tiem pēdējā laikā sekoja vecā va-

gara glūnīgā, nosirmojusī
0

lapsas acs. Kurcijs

3, 60. Acis viņam gaismā nedaudz apžilba un

glūnīgi caur pieri raudzījās istabā. Jansons

1, 39. Netālu no fabrikas vārtiem es paeju ga-

rām svešam, paresnam kungam. Viņa skatiens

ir tik glūnīgi uzbāzīgs, ka es it kā sadrūvējies
ieejupa vārtiem. Sēlis 4a, 161.

2. Tāds, kas ko dara, slepus skatīdamies,

slepus novērodams (par cilvēku vai dzīv-

nieku). Glūnīga lapsa. O Un tad slepus uz

turieni sāka vilkties glūnīgas sievas un vīri.

Zv 64, 17, 20. pārn. Klusums velkas viņu pē-

dās, glūnīgs un ļauns, kā noliesējis vilks. In-

drāne 2, 168.

glūniķis, -ķa, v., glūniķe, -es, dsk. ģen. -ķu,
s.; sar.; niev. Glūņa. 'O Kurš no viņiem ir

Teteris? Vai tas glūniķis garajā uzsvārcī..
Eglons 2, 239.

glūns, -a, v.; parasti vsk.; reti. Slepens Jau-

nums, a Zaglīgi, ieklausīdamies apkārtnes

skaņās, viņš raudzījās pasaulē, un viņa ska-

tienā bija plēsoņas glūns. Lācis 8, 115.

pārn. Visur tikai iznīcība. Mūros ievēlusies

Tavi logi pilni glūņa. Čaks 2, 193.

glūņa, ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai,

kopdz.; niev. Cilvēks, kas glūn (2). O ..[jūr-
malā] bija dēku meklētāji un klusi glūņas,
kas tīksmināja savus skatus ap puskailiem
sieviešu augumiem. Lācis 6, 11. // Cilvēks, kas

izspiego, izseko. Vai tad, kad iesim pro-

jām, kaut kur neuzkrītoši nesekos glūņa, lai

ne vien uzzinātu sapulcējušos [revolucionāru]
īstās personības .. , bet izsekojot mēģinātu
tikt uz pēdām vēl citiem biedriem.. Zv 64,

8, 17. Viņš neredz, ka notālēm viņam seko

glūņa Skļinsmonds. Kurcijs 2, 193. Un viņu ne-

cieta vēl vairāk nekā tos, kuri skaļi dižojās
pa pagastu ar savu varu, jo slepens glūņa
allaž ir ne vien briesmonis, bet ari nelietis.

J Kalniņš 4, 10.

glupjība, -as, s.; arī glupība, -as, s. 1. pa-

rasti vsk. Dumjība (1). O Mazā bija vai ap-

skaitusies par tēvoča glupību. Purs 6, 31.

2. Dumjība (2). IJZI «Vai dieviņ, vecais, kā-

das glupības tu runā!» saimniece metās mani

aizstāvēt. Avotiņa 2, 67.

glupjš, -ais; s. -a, -ā; apst. glupji; arī glups,

-ais; s. -a, -ā; apst. glupi. Dumjš. □ Veckala-

cis katrā ziņā gribēja parādīt, ka nav neko

glupjāks par savu Anci. Upīts 4, 248. «Tu esi

glupjš, Jāzep.» Viņš paskatās nosodoši. Vaidars

1, 15. Glupjš un vientiesīgs tai brīdī pietecēja
[suns] Džerijs. Saulītis 12, 136. Nopakaļus kū-

ņojas Bobis tenteru tenteriem. Vēl glups, ne-

prot staigāt, kā sunim pienākas, mācāms. Ezera

2, 125. // Tāds, kuiā izpaužas šāda īpašība.

Glupja rīcība. .□ Zeltiņu Jānis apreiba no

pirmā malka, pēc otrā sāka smiet tādu

smieklu,. . vienā laidā, bez kāpinājuma, un

galu galā pavisam glupju. Upīts XI, 268.

..ap lūpām vienmēr glupi smaidi.. Zeiboltu J

I, 214. // Tāds, kura saturs ir muļķīgs. Glupji

joki. /'/ Vājprātīgs, plānprātīgs. !.□ Un glupjā

Pūpoliene, kas izģērbjas kā princese un staigā
pa mājām, vai tā no saimnieku gājuma? Upīts

4, 154. Brālis, glupjais Miķelis, . . bij nosēdināts

atsevišķi stūrī, šņākdams ēda no galerta bļo-
das .. Upīts 4, 335.

glupjums, -a, v., arī glupums, -a, v.; parasti
vsk.; pareti. Dumjums.

glutamīnskābe, -es, s.; parasti vsk. Viena no

aminoskābēm. 'O .. ir tādas sīkbūtņu kultū-

ras, kas spēj sintezēt brīvā veidā arī citas

aminoskābes, piemēram, glutamīnskābi, šo lie-

lisko garšvielu . . Zin T 67, 5, 9. . . daudzām aiz-

stājamām aminoskābēm ir svarīga loma orga-

nismā, piemēram, glutamīnskābei nervu sistē-

mas darbībā. . Skulme 3, 6. Sekmīgi izvērtās

glutamīnskābes sintēzes pētījumi.. Purs 4, 182.

gluži, apst. 1. Pavisam. G. cits izskats.

iO . . sāku lūkoties uz tēvu gluži citā-

dām acīm. . . viņā ieraudzīju pirmo reizi tēvu,
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tēvu, kas mani mīlēja . . Plūdonis 3, 33. Viņam

bija gluži balti, īsi nocirpti mati. . Upīts 4, 267.

Gluži negaidot viņš [kaķītis] bij ticis liela

godā. Kā galma runcis viņš laka pienu, cik

gribējās.. X Skalbe 1, 89. //_ part. nozīmē. Lieto,

lai pastiprinātu vai pavājinātu niansējama

vārda izteikto pazīmi,- itin. O Viņš gluži labi

zināja, ka viņš nesapņoja. Šis ledus, šis sāļais

jūras vējš, šī rūkoņa, viss, viss bija patie-
sība.. Blaumanis lii, 19. ..saule jau saka ma-

nāmi sautēt, gluži patīkami, ja kāds tāds iz-

vēlams brālis [akmens] pagadījās melnalkšņa

pakrēslī. Upīts 4, 105.

2. Tieši, pilnīgi atbilstoši. !0 Tagad viņi

nopirka gluži tādas pašas kurpes, tikai nu-

muru lielākas. Vilks 5, 158. «Ak tā, mēs gud-
rosim likumību un ļausim graudiem izbirti»

Mirdza iekaisa.. «Gluži tā nav,» Elza centās

Mirdzu nomierināt. Sakse 7, 101. Tagad jau

vados pa mirdzošo metālu Gluži kā kamene

iedūcās strāva. Krūklis 2, 29.

gļēvs, -ais; s. -a, -ā; apst. gļēvi. 1. Tads,

kam ir vāja griba, tāds, kam trūkst drosmes,

iniciatīvas; mazdūšīgs, neuzņēmīgs, arī bai-

līgs. G. cilvēks. '.□ Upīšu Mārtiņš bij brama-

nīgs tikai tad, kad iereibies, skaidrā prātā bai-

līgs un gļēvs.. Upīts 4, 91. ..Alberts dusmo-

jās pats par sevi, juta, ka kļūst vēl gļēvāks
un nevar ne aizdzīt mokošo domu, ne arī pa-

doties tai. Paegle 4, 27. Un šis uzraugs tā bija

iebaidījis ar savām dūrēm puiku, ka pēdējais

bija kļuvis par gļēvu, bailīgu radījumu..
Arājs-Bērce 1, 150. // Tāds, kurā izpaužas šādas

īpašības. G. skatiens. Gļēvi izturēties. O To-

mēr Brieža blēdīgais un bailīgais raksturs bija
par gļēvu, lai nostātos pretī Cepļa cietajai
un valdonīgajai gribai. Rozītis 1, 190. Apziņa,
ka viņš gļēvi bēg, dedzināja tam kāju pē-

das, taču baiļu neprāts rāva uz priekšu. Sku-

jiņš 5, 120. // Tāds, kurā izpaužas pagurums,

tāds, kam trūkst spraiguma (par sejas vaib-

stiem). O Gļēva, apvītuši uzdzīvotāja seja . ..
Kā ar asu tērauda spalvu iezīmēts garīgs un

fizisks pagurums. Eglons 2, 34. Visvairāk viņam

nepatika gļēvie vaibsti, kas liecināja par aso

nesaskaņu starp godkārību un gribas trū-

kumu. . Ādamsons 1, 172. // Nesaspriegts, bez

vingruma (par ķermeņa daļām, ķermeņa kus-

tībām). G. rokas spiediens. Gļēvas kustības.

!□ . . [dārzniece] atņēma labdienu, vēsu, gļēvu
roku ielikdama uz vienu acumirkli Rogas cie-

tajā. Brigadere 3, 368. Es nespēju noturēt avīzi,
mana roka gļēvi nošļūk klēpī. Sēžu pilnīgi
apstulbusi. . Kar 49, 8, 700. .. man pirksti ir

kļuvuši gļēvi — Kulaks vairs neiet ciet. Zie-

donis 7, 70.

2. pareti. Nenorūdīts, vārgs (par cilvēku vai

dzīvnieku, tā ķermeņa daļām). [□ Kalšanai tas

[zens] vēl esot par gļēvu, kalējs mēdza teikt,
nevarot nokalt ne pakava naglas. Sudrabu E

3,_ 222. Kungu bērni ļoti gļēvi; tikko iziet ārā,
tūdaļ tie saaukstējas. ME I, 626. Tas ir pelēki
sirms, krunkains mopsis [suns]. Gļēvās kājas
viņunespēj noturēt. . Upīts 11, 402.

gļēvulība, -as, s.; parasti vsk. Gribas vājums,
drosmes, iniciatīvas trūkums. !□ Gusts [zēns]

apzinājās, ka viņam tagad nācās mazos [bēr-
nus] drošināt un aizstāvēt, bet nu viņš pats

trīsēja. Un piepeši viņam sametās kauns par
sevi un savu gļēvulību. Upīts XV, 17. «Tev pat
nav gaiļa dūšas pašam sevi aizstāvēt! Es zi-

nāju, ka tu esi bailīgs, tomēr tādu gļēvulību
nevarēju iedomāties.» Rozītis 111, 116. Toreiz

[bērnībā] Arvīds Salums saņēma savu pirmo
un pēdējo bārienu — ne par pazaudēto nazi,
bet gan — par meliem, par gļēvulību. Purs

4, 45.

gļēvulīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gļēvulīgi.
Tāds, kas parasti ir gļēvs (1). □ Mārtiņš
Lieknis nespēja kļūt tik nožēlojams, lai cilvēki

pat pēc viņa nāves novērstos no viņa kā no

sīka, gļēvulīga cilvēciņa.. Purs 1, 54. Viņš
parasti bija gļēvulīgs, ar naidīgu attieksmi

pret apkārtējiem .. Zin T 73, 8, 43. pārn. Vai

lēnība ir nopelns, vai tas ir tikums
..,

tā ir

nejēdzība, jo ir gļēvulīga, nespēdama preto-
ties ļaunumam. Vīlips 3, 93. // Tāds, kurā iz-

paužas šāda īpašība. G. raksturs.

gļēvulis, -ļa, v.; gļēvule, -es, dsk. ģen. -ļu, s.

Cilvēks, kam ir vāja griba, cilvēks, kam trūkst

drosmes, iniciatīvas. [CJ Šajā brīdī viņa juta,
cik ļoti ienīst Arturu, nicināšanas vien bija
par maz. Gļēvulis un lupata, — un tādam

viņa bija varējusi veltīt savas labākās jūtas,
pirmo mīlestību! Sakse 7, 92. Brīdi klusējis,
viņš turpināja: «Kad kuģis mierīgi peld jūrā,
tu nepasacīsi, kurš pasažieris ir gļēvulis un

kurš varonis. Kuģim jāgrimst, un — katra rak-

sturs parādās atkailināts.» Purs 4, 391. Neviens

līdz šim Kasparu par gļēvuli nav nosaucis,
nav nosaucis tādēļ, ka Kaspars tāds nekad

nav bijis. Līvs 2, 70.

gļēvums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība ->- gļēv s (1), šīs īpašības konkrēta iz-

pausme; arī gļēvulība. . . viņa neatrada

vārdus, kā nosaukt sagumušo puisi, kura mier-

mīlība jau līdzinājās gļēvumam. Sakse 7, 425.

Bet es esmu priecīgs, ka pārvarēts gļēvuma
brīdis. Talcis 7, 94.

2. Vispārināta īpašība -> gļēvs (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme,- vārgums.
gļotāda, -as, s.; anat. Audi, kas izklāj ar

ārējo vidi saistītos dobumus un cauruļveida

orgānus (cilvēka vai dzīvnieku organismā).
!□ Smēķētājiem ir iekaisusi rīkles gļotāda,
kas izraisa klepu. Ves 66, 3, 23. Asinsizplūdumi
zem acs ābola gļotādas ir sastopami kā jau-
niem, tā veciem cilvēkiem. Ves 62, 5, 31. Aiz-

sardzības spējas piemīt arī organisma gļot-
ādām, kas izklāj mutes un deguna dobumu,

elpošanas ceļus, acis, dzimumorgānus. Ves 62,

10, 11.

gļotains, -ais; s. -a, -ā; apst. gļotaini.
1. Tāds, kas satur gļotas, gļotvielas. G. šķid-
rums. !□ . . krēpas ir gļotainas, sevišķi staipī-

gas un tāpēc grūti izspļaujamas. X Rudzītis 2,

104. Sliekas nereti ieviešas puķu podu zemē,
izalo to, atstājot gļotainus sacietējumus . . Din-

donis 1, 59.

2. Tāds, kas ir pārklājies ar gļotām, gļot-
vielām. [O. Ar laiku koks nomelnē, apglumē . .
un grimst, nogulstas dūņās, un vēži, pāri rā-
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podami, netic, ka šī gļotainā sieksta vel pagā-

jušo pavasari šalkusi ar tikko plaukstošam

lapām. Indrāne 2, 164. Smirdošai bērzlapei ..
ir visai nepatīkama smarža . . Cepurīte ir ļoti

gļotaina, ar . . rievotu malu . . Ves 62, 8, 27.^
gļotas, -v, s.; tikai dsk. 1. Staipīga, lipīga

(parasti bezkrāsaina) masa, ko organismā iz-

dala īpaši dziedzeri. □ Šķaudot un klepojot
saslimušais savā apkārtnē izplata gļotu un

siekalu pilieniņus. Ves 65, 1, 29. . . tas [stagars]
izbūvē ligzdu un to salipina ar gļotām, ko

zivs izdala no nierēm. Zv 52, 14, 32. // Staipīga,

lipīga, caurspīdīga masa, ko izdala augu šun-

apvalki; staipīga, lipīga masa, ko veido orga-

nismi. Sēņu g. // Glumas nogulsnes vai ūdenī

peldošas daļiņas, kuras veido augu vai dzīv-

nieku organismi (parasti stāvošos ūdeņos).

!□ Ūdens tomēr ir ledaini auksts. Akmeņi

gļotām pārklāti, un man jāturas pie krasta,

lai nepakluptu. Preilis 1, 75. Mazajā [dīķī] no

kūts satecēja virca, te bija dumbra un zaļas

gļotas — tāpēc ūdens biezs un brūns. Lēmanis

2, 44. Te kādreiz straume murdēdama plūda,..
Nu gļotām klāta krasta blāvā glūda. Sirm-

bārdis 3, 87.

2. farm. Šķidra zāļu forma, ko iegūst, šķī-
dinot karstā ūdenī tādas augu jēlvielas, kurās

atrodas gļotvielas.
gļotaugi, -v, vsk. gļotaugs, -a, v. Augi (aļ-

ģes, baktērijas, gļotsēnes), kuru šūnas ietver

gļotu slānis.

gļotsēnes, -ņu, vsk. gļotsēne, -es, s. Zemā-

kie augi, bezhlorofila organismi, kas sasto-

pami uz augsnes, sūnām, celmiem vai trūdo-

šiem kokiem mitrās un tumšās vietās.

gļotvielas, -v, vsk. gļotviela, -as, s. Īpašas
(dzīvnieku un augu organismu) vielas — liel-

molekulāri ogļhidrāti, kas veido koloidālus

šķīdumus. Linsēklu gļotvielas. '□ Kuņģi

no iekšpuses klāj maiga gļotāda, kurā daudz

sīku dziedzerīšu. Dziedzeri izstrādā un izvada

kuņģa sulu. Tās sastāvā ietilpst sālsskābe, fer-

menti (pepsīns) un gļotvielas. Ves 63, 4, 19.

Sēklas [cidonijai] satur ievērojamu daudzumu

gļotvielu . .Ves 64, 6, 10.

gneiss, -a, v.; ģeol. Metamorfs, kārtains

iezis, kura galvenās sastāvdaļas ir kvarcs,

laukšpats un vizla. [□ Latvijā gneiss sasto-

pams retāk nekā granīts. Izrakt 48.

gnīda, -as, s. i. Uts oliņa. ļO Galvas utis

apmetas cilvēka matos; pie matiem tās pie-
līmē savas oliņas — gnīdas. Zool 58. .. māte

ņēmās sārmā vārīt vecā Čunčas savalkātos

drēbju gabalus. Vārīja ilgi un teica, ka nu

vairs neviena gnīda dzīva nebūšot palikusi.
Birznieks-Upītis 6, 333.

2. arī v. (v. dat. gnīdām); vienk. Nicināms, arī

mazvērtīgs cilvēks. Id Šūmanis . . savās mājās

pirmais uzrunāja tikai uradņiku, Teteri. .
Visi

pārējie bija tikai gnīdas un tārpi. . Salenieks

3, 108. «Tu mani te nebaidi, gnīda!» tēvocis

izkliedza. — «Bet tu neklaigā!» mehāniķis asi

aprāva . . Dripe 2, 63. // Skopulis; mantrausis.

!□ Tas bijis turpat kaimiņa saimnieks, īsts

gnīda: kas otram bijis, to vajadzējis viņam
dabūt, lai kas. ME I, 634.

gnoms, -a, v.; mit. Pazemes gars (Rietum-

eiropas tautu mitoloģijā); arī rūķītis. □ Daži

folkloristi apgalvoja, ka pasakas par gnomiem
neesot nekas vairāk kā senas atmiņas par
kalnračiem. Zin T 74, 5, 41.

gnosticisms, -a, v.; parasti vsk. Reliģiski filo-

zofisks agrās kristietības virziens.

gnozeoloģija, -as, s.; parasti vsk. Filozofijas
daļa, kas pētī izziņas procesu; izziņas teo-

rija. □ Mācība par telpu un laiku nešķirami
saistīta ar gnozeoloģijas pamatjautājuma atri-

sināšanu: vai mūsu sajūtas ir ķermeņu un

lietu attēli, vai arī ķermeņi ir mūsu sajūtu

kompleksi. Ļeņins XIV, 160. Gnozeoloģija ar jē-
dzienu modelis apzīmē tādu iedomātu vai ma-

teriāli izveidotu sistēmu, kura spējīga aizstāt

pētījamo objektu tā, ka šīs sistēmas izzinā-

šana dod jaunu informāciju par pētījamo
0

ob-

jektu. Cīņa 71, 234, 2.

gnozeoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gnozeo-
loģiski. 1. Saistīts ar gnozeoloģiju, tai rakstu-

rīgs. Gnozeoloģiski pētījumi.
2. Saistīts ar izziņas procesu, tam raksturīgs.

Gnozeoloģiskās saknes — cēloņi, kas meklē-

jami izziņas procesa īpatnībās. □ Autors

savā grāmatā vispirms parāda, kādi sociāli

cēloņi, kādas ekonomiskas intereses vispār

spiež buržuāziju turēties pie vēstures ideālis-

tiskās izpratnes un kādi ir šās izpratnes gno-

zeoloģiskie cēloņi . . Jaun Gr 67, 9, 6.

gnu, v., nelok. Dobradžu dzimtas pārnadzis
(Āfrikas savannās).

goba, -as, s. Vīksnu dzimtas koks ar zāģ-
zobainām, pie pamata nesimetriskām lapām,
kurām ir raupja virspuse. '.□ Kad viņi iz-

brauca no veco gobu alejas, visa nogāze at-

spīda neskaidri. . Upīts 18, 313. No agri ziedo-

šajiem lapu kokiem jāmin goba.. un vīksna ..
Pad J 59, 82, 2. Visnoderīgākās koku sugas

cirvju kātu gatavošanai ir bērzs, kļava, . .

goba v. c. Indāns 1, 165.

gobelēnists, -a, v.; gobelēniste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Mākslinieks, kas nodarbojas ar gobe-
lēnu aušanu; gobelēnu aušanas speciālists.
□ . . gobelēnistu sarodas aizvien vairāk, jo
Mākslas akadēmijā . . nu ir tekstilmākslas no-

daļa ..
Zv 74, 16, 16. Lietuviešu gobelēnisti. .

vairāk padziļina mantoto un apgūto. Lit M

74, 42, 8.

gobelēns, -a, v. 1. parasti vsk. Dekoratīvo

audumu (paklāju, sienas segu v. tml.) aušanas

tehnika. Saistītais g. Nesaistītais g.

2. Dekoratīva sienas sega, kas austa šādā

tehnikā. Gleznu gobelēns — dekoratīva sienas

sega, kuras kompozīcija risināta pēc tēlotājas

mākslas principiem. □ Gobelēnā bija ieausta

jautra krāsaina aina — stalts, Gustava Ādolfa

laika drēbēs tērpts mednieks, kam apkārt lē-

kāja putnu suņi . . Ādamsons 2, 155. . . [muzejā]
uzmanību pievērsa lielu izmēru gobelēns «Ga-

dalaiki» . . Māksla 59, 3, 45.

godabiedrs, -a, v.; godabiedre, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Persona, kas nopelnu dēļ uzņemta, ievē-

lēta par (kādas biedrības, iestādes) biedru,bet

nav saistīta ar noteiktu pienākumu veikšanu;

attiecīgais nosaukums. 1.0 Lielā skaņraža vārds
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bija tālu pazīstams arī pari Latvijas robežām,

viņš bija daudzu konservatoriju godabiedrs.

Cīna 63, 175, 4.

godājams, -ais; s. -a, -a. i. Divd. -> g o d_a t.

2. Tāds, ko godā, cieni,- tads, kam pienākas

gods, cieņa. !□ .. viņš jau uzskatīja sevi par

pieredzes' bagātu, godājamu darbinieku, ku-

ram ir dibināta autoritāte un ar kuru jārēķi-

nās, kura intereses jāievēro. Bērce 3, 389. Va-

karā, kad Didzis devās uz kopmītni, gandrīz
visu ceļu viņu pavadīja sienāžu orķestris,

gluži kā nez kādu godājamu un augstu viesi.

Ezera 2, 60. // ar not. galotni. Oiicialas uzrunas

ievadījums,- cienījamais. Godājamais biedri!

Godājamā biedre! Godājamie viesi!

godalga, -as, s. Atzinības balva par panā-
kumiem kādā darbības nozarē; arī prēmija.

Saņemt godalgu. legūt godalgu. Žūrijas

komisija šo plakātu atzina par labāko kon-

kursā, bet dažu zīmējuma nepilnību dēļ tam

piešķīra otro godalgu. Māksla 60, 1, 16.

godalgojums, -a, v.; pareti. Apbalvojums.
Grāmatas g.

godalgot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ap-
balvot (kādu) ar godalgu; piešķirt godalgu
(kādam darbam). G. sacensību uzvarētājus.

Godalgota vieta —
vieta (piemēram, sacensī-

bās), kuras ieguvējs saņem godalgu. 'O Rak-

stu protokolā, ka nospriests godalgot tādu un

tādu grāmatu. . Birznieks-Upītis 6, 28. Žūrijas
padome . . ar otro prēmiju godalgoja.. pano-

rāmas kinoteātra projektu. Māksla 59, 2, 20.

Visi komandas dalībnieki spēja ierindoties

godalgotās vietās, un katrs izcīnīja pa meda-

ļai. Sports 62, 105, 3.

godaprāts, -a, v.; parasti vsk. Godīgums (1).

□ . . vairums mākslinieku piekritīs, ka māk-

slinieka daiļrade, tāpat kā zemkopja, kurp-
nieka, skolotāja darbs, prasa pašos pamatos

godaprātu un krietna strādnieka darba gribu.
Lit M 67, 51, 14.

godasardze, -es, dsk. ģen. -džu, s. īpaši or-

ganizēta cilvēku grupa, kas noteiktā veidā

(piemēram, stāvot miera stājā ierindā) pauž
godinājumu (kam); attiecīgā ierinda,- goda sar-

dze. Militāra g. G. pie karoga. G. pie šķirsta.
O Mašīna lēni kustējās gar godasardzes
ierindu, kas bija sastingusi miera stāvoklī.

Cīņa 70, 29, 3. Vēlreiz skan komanda.. vēlreiz

sastingusi karavīru godasardze pie pieminekļa
bijušajā karagūstekņu nometnē netālu no Do-

les. Sports 72, 30, 2. Politehniskā institūta stu-

denti aizdedza lapas un stāvēja godasardzē
pie kapa. Cīņa 67, 21, 2.

godāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Iztu-

rēties ar goddevību, atzīt par cienījamu; cie-
nīt O Vai, meitiņas, vai, māsiņas, Godājiet
arājiņu! Arājam kājas, rokas Kā ābeļu ziedi

zied. DV 781. ..jagoda un jācienī darba va-

roņi .. Cīņa 63, 147, i. . . viņa ir cienīta, godāta
un pasargāta no visādiem pazemojumiem..
Zālīte 5, 131. // Atzīt par nozīmīgu, augsti vēr-

tējamu (piemēram, darbu, domas). !.□ . . darba
tauta goda un slavē darbu, peļ slinkumu.

J_ A Jansons 1, 58. Viņa vārds ir pazīšanās
zīme, droša caurlaide visur, kur godā viņa

idejas. Sudrabkalns 2, 13. Lietuviešu tauta godā

sava izcilā rakstnieka piemiņu. Jaun Gr 68,

7, 3.

2. Dēvēt, saukt. O .. par ķeizarienēm Kār-

lis godāja meitas, kuras viņam iepatikās. Aus-

triņš 2, 237. Vispār viņš ir jautrs, kustīgs vīrs,
lielākā daļa komandas viņu godā vienkārši

par Volodju. Talcis 7, 19.

3. novec. Saudzēt. □ Godā drēbes. .ME

I, 688.

4. novec. Greznot, izcelt. □ . . Nežēloju zīda

drēbju, Godāj' savuaugumiņu. DV 765.

Sk. godājams, godāts.

godāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.;

novec. Lepoties; arī greznoties, [□. Ko godā-

jies? Tev nav goda cepurītes. ME I, 688. Go-

dājies, augumiņ,. . Nes ar godu zīda jostu..

DV 760.

godāts, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. ->- goda t.

2. novec. Oficiāls uzrunas ievadījums; cie-

nīts. Godātās dāmas un kungi!
godavārds, -a, v. 1. parasti vsk. Solījums,

kura izpildīšana saistīta tikai ar kāda godī-

gumu, apzinīgumu, bet ne ar lietiskiem pierā-

dījumiem vai nodrošinājumiem; goda vārds.

Ticēt drauga godavārdam. Dot godavārdu (arī

goda vārdu) — apsolīt ar godavārdu. □ Mir-

stošs sarkanflotietis nodod zēnam sava kuģa

kaujas karogu. .. Petja, asaras rīdams, dod

pioniera godavārdu, ka glabās karoga noslē-

pumu ienaidnieka okupētajā zemē. Zv 53,

18, 24.

2. novec. Uzvārds, arī vārds. >□ «Ka jūsu

godavārds?» — «Liepa.» Fimbers 2, 170.

godavīrs, -a, v. Godīgs, apzinīgs, arī godā-

jams cilvēks; goda vīrs. □ Esmu izdarījis

dažu labu pētījumu par šiem senajiem goda-
vīriem. J Kalniņš 3, 136.

godbijība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. LO «Vai tev° arī ir godbijība un cie-

nība pret mani..» Poruks 3, 127. Vecais pils-

sargs rāda visu ar lielu godbijību, noņemdams

cepuri.. Austriņš 2, 441. Pret dabu, pret zemes

godīgo devīgumu viņai ir neizsmeļama god-

bijība un pateicība. Dzene 2, 80. Viņš [režisors]

prasīja no aktiera izkoptu runas tehniku, god-

bijību pret dzimto valodu. Lit M 56, 24, 4
;
__

godbijīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. godbijīgi.

Tāds, kas izturas ar lielu cieņu, bijību (pret

ko). G. cilvēks. // Tāds, kurā izpaužas šādas

īpašības. G. izskats. G. sveiciens. Godbijīgi
sveicināt. . . durvis klusu atvērās un ienāca

Kaspars lēni un godbijīgi, tomēr nevis ar

kalpa bailību. . Kaudzītes la, 175. Kaņeps šo-

rūdīto vīru vidū jutās kā pirmziemnieks, kas

godbijīgi nolūkojas vecākos skolniekos un

mēģina iegaumēt visas to ieražas. Bērce 4, 17.

goddevība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība -> goddevīgs, šīs īpašības kon-

krēta izpausme; arī godbijība. O Tāda ir Tēr-

vete — slavenas pagātnes apdvesta .. , liekot

gājējam dziļā goddevībā te palēnināt soli uz

mūsu senču asarām un asinīm slacītās zemes.

Zv 57, 19, 4. Zete . . austrumnieciski palocījās,
novilkdama ar roku plašu un vij ganu marķē-



godināt111

tas goddevības žestu. . Strāls 2, 393. Parasti

Vēsmu sauca vārdā — bez jebkādas goddevī-
bas. Kar 56, 5, 36.

goddevīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. goddevīgi.

Tāds, kurā izpaužas cieņa, godbijība,- ari god-

bijīgs. G. paldies. □ .. nāca pretī bariņš sko-

lasbērnu, tie. . noņēma cepures goddevīgam
sveicienam . . Vilks 3, 39. Goddevīgi viņš lūdza:

«Varbūt atļausiet sevi pavadīt uz mājam.»
Kar 56, 3, 3. «.. esmu gatavs jums atvainoties

par savu šīsdienas pārsteidzību,» Rūdolfs god-

devīgi palocījās pret Gediņu. Jauno _v_ 59, 37.

godība, -as, s.; parasti vsk. Materiālas vēr-

tības; labklājība un sabiedriskais stāvoklis.

□ Kalna galā kādreiz esot pacēlusies īsti

prāva bruņinieku pils. Tagad par to
._.

lie-

cina . . akmeņu blāķis . . .. uz šās senas go-

dības palieku čupas var pakāpties . . Lagzdiņš

3, 117. Cik sīka un nožēlojama [zvejniekciema]
izskatās pagātnes godība līdzas tam jaunajam!

Nosūbējušās, apkvēpušās kūpinātavas — un

varenie, baltie kombinātu korpusi; greizās,

pussakritušās tīklu būdas un plašie kolhozu

tīklu šķūņi. . Lācis 11, 280. Viņš mirdams neko

neņems līdz, un viņa godība tam neies pakaļ.
ME I, 689. // Apģērbs, tā piederumu ko-

pums, kas parasti raksturo valkātāja (sa-

biedrisko, mantisko v. tml.)_ stāvokli.
_

Visa

(savā) godībā —
izskatā un stājā, kas (kādam)

raksturīga. O Tiesa, visa šī godība bija no-

plukuši, kažokam vietām nodilis spalvojums,

papēži nošķiebušies .. Vilks 5, 127. . . Jurks [pa-

gasta nespējnieks] apmauca
saimnieka zāba-

kus, uzvilka saimnieka drēbes, uzlika jaunu

cepuri galvā.. Viņš jutās ļoti neveikli savā

tagadējā godībā. . Jaunsudrabiņš la, 31. . . pus-

kažociņš viņu tik stipri pārvērta, ka pat vis-

tuvākie biedri to nepazina, kad viņš pirmo
reizi ieradās pie tiem savā jaunajā godība.
Lācis VI, 338. .. majestātiskā gaitā mūsu sliek-

sni pārkāpj priekšnieks visā savā godība —

jaunā, spīdošā uniformā, gludi atsukātiem ma-

tiem, monokli acī. Brodele 13, 108.

godības, -v, s.; tikai dsk. Svinības ar mie-

lastu. Kāzu godības sākās pastīvi. Līzes

radi centās izdibināt, kas īsti ir jaunais vīrs.

Sakse 2, 8. Ja viņi ar tēvu aizgāja kādās godī-
bās, Juris ar lepnumu juta, ka, viņa tēvam

ienākot, visas galvas pagriezās tam pretī..
Brigadere 3, 314.

godīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. godīgi. 1. Tāds,
kura rīcība atbilst morāles prasībām; tāds,
kas apzinīgi, ar lielu atbildību veic savu

darbu, pienākumus. □ . . mans tēvs bij
godīgs cilvēks, kurš savu īpašumu ne ar ka-

peiku no svešas mantas nav pavairojis. Blau-

manis 6, 141. Mežulis tomēr ir godīgs strād-

nieks, pēc labākās sirdsapziņas izpilda kuru

katru uzdevumu. Bērce 2, 44. Ja es gribu pa-

veikt kaut ko ļaudīm derīgu, tad man jācen-
šas .. būt. . godīgam savos centienos. Kar 66,

12, 149. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības.
□ Zaldātam ir godīga, atklāta seja. . Paegle
4, 90. .. sirds pilna neizmērojama prieka,..
viņš savu pienākumu veicis godīgi — kā kriet-

nam darba vīram pienākas. Lācis 11, 70. /,/ Ti-

kumīgs. □ Ai godīga mātes meita, Glabā

savu augumiņu! DV 808. // Tāds, kam rakstu-

rīgs patiesums, atklātība. Godīga atbilde.

O «Vai kārtīgu vētru esi kādreiz piedzīvo-
jis?» apvaicājos. «To pašu, ko šai reisā kopā
ar jums,» Saša godīgi atzinās. Talcis 7, 132. No-

slēgumā jāpasaka godīgi, ka līdz Kuldīgai es

netiku. Lagzdiņš 3, 19. . . mīlai jābūt godīgai,
īstai, tādai, kurai būtu vērts visu, itin visu

ziedot. Bērce 3, 82. // Tāds, kas ir atzīts, at-

ļauts (piemēram, par darbību, norisi). O «Bet

to [peļņu] jau var panākt ar godīgu darbu,
bez krāpšanas.» Rozītis l, 3i. ..Laima cīnās

pret.. trūkumu un badu ar atļautiem un go-

dīgiem līdzekļiem, tas ir, ar darbu un prāta
apgaismošanu. LLK I, 467. . . viss iegūts godīgā
un taisnīgā ceļā. Rīgas B 58, 66, 3.

2. Pieklājīgs, kulturāls. O Klabinot tā [īr-

niece] ar papēžiem pa grīdu, kad ikviens go-

dīgs cilvēks mājās staigājot čībās. Kar 58, 3, 11.

pārn. . . viņi zvejoja četratā. Kad jūra bija
godīga, bez piektā cilvēka varēja iztikt, bet

grūtāk bija vējā. Kar 58, 12, 37. // Paklausīgs,

uzvedīgs (par bērniem). '.□ Viņa bērni bij

pieklājīgi, rāmi un godīgi. Kādēļ Jānītis tāds

nebij? Blaumanis 6, 4. . . kāds Gunārs ir go-

dīgs zēns. Tīrais eņģelītis! Pion 56, 11, 4. // Tāds,

kam raksturīga laipnība, pieklājība. !□ Viņš
nekad godīgi nerunāja, bet vai nu rūca, vai

lamājās . . Ādamsons 1, 99. Bet tāpēc jau Vil-

mai nevajag nepieklājīgi izrunāties, viņa to

varēja pateikt arī godīgāk. Vilks 1, 77. // Pie-

dienīgs, pieklājīgs (parasti par apģērbu).
'O Pēc maza brīža atvērās durvis un vien-

kārši, bet godīgi ģērbies vīrs ienāca un pa-

lika pie durvīm stāvam. Blaumanis 6, 131. Bei-

dzot pamāte nedeva ne godīgas drānas. ME I,

689.

3. sar. Pietiekams, pilnīgs. □ «. .bet [zvej-
niekiem] loms godīgs, ar tādu nav kauns

malā nākt.» Zigmonte 2, 43. Nebijusi vēl ne

godīgi pusnakts. ME I, 689. «Ak, kad nu būtu

tikai viena pilīte godīgi ko nodzerties.» Blau-

manis 6, 36.

godīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta
īpašība-*-g odī g s (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme.O Godīgums navtaustāma lieta, par

to nevar nopirkt ne kilogramu maizes, bet

tas taču cilvēkam nav atņemams, tas vaja-

dzīgs, lai būtu cilvēks. Birze 5, 224.

2. Vispārināta īpašībai-godīg s (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme.
godinājums, -a, v.; reti. Pagodinājums.

~~2 . . meistari man sniedz roku un apsveic

par jauno zelli. Par šo godinājumu man meis-

taru kasē jāiemaksā 15 rubļu. Sēlis 4a, 87. Jau

pagalmā Helēna viņu skaļi uzrunāja par «kār-

tībnieka kungu» un šo godinājumu atkārtoja
vairākas reizes .

.
Birze 3, 30.

godināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izturoties ar goddevību, atzīt (kādu) par

vērtīgu, cienījamu; publiski cildināt. [C3. Kad

veco revolucionāru kolonna tuvojās tribīnēm,
skolnieki viņiem pasniedz ziedus. Tā jaunākā

paaudze sveic un godina tos, kas gadu des-

mitus ilgajā cīņā gādājuši viņiem gaišu un
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laimīgu dzīvi. Cīņa 57, 265, 3. Šovakar viņam

pasniedza balvu, viņu apsveica un godināja. .
Saulītis 12, 360. Kas bāreni godināja, Kas bā-

reni slavināja? DV 870. // Ar goddevību pie-

minēt (kādu notikumu). . . godinot šo vēs-

turisko notikumu, šodien. . Maskava Dzimte-

nes vārdā salutē ar divdesmit četrām artilē-

rijas zalvēm . . A Grigulis 13, 283. // Atzīt par

nozīmīgu, augsti vērtējamu (piemēram, darbu,

domas). G. darbu. // Ar īpašu izturēšanos, rī-

cība (piemēram, piecelšanos, klusuma brīdi,

ziedu nolikšanu) goddevīgi pieminēt (mirušo).
G. mirušā piemiņu pieceļoties.O Godinās kri-

tušos revolucionārus, uz viņu kapiem noliekot

ziedus. Lit M 58, 6, 1.

2. Dēvēt, saukt; godāt (2). □ . . miestiņa

iedzīvotājos cienība pret mani bija krietni

augusi. Frizieris,. . kas mani agrāk vienkārši

sauca par Ezernieku Elzu, tagad mani godi-

nāja par Ezernieku jaunkundzi. . Zālīte 5, 49.

Tieši tā kapteinis savus kurinātājus godi-

nāja — melnie velni. Grīva 7, 24. Pat par velnu

vakarā runājot, nesaucato īstā vārdā, bet go-

dināja vienkārši par «kungu». Birznieks-Upītis

6, 15.

godkāre, -es, s.; parasti vsk. Personības īpa-

šība, kurai raksturīga tieksme pēc goda (2),

slavas, n Skulte: Mums ir godkāre — pa-

darīt pēc iespējas vairāk savas tautas nākot-

nes labā. Tā ir sacensības godkāre. A Grigulis

9, 559. Nav jaunajam autoram lielāka ļaunuma

par tukšu godkāri, sasirgšanu ar slavas kari.

Lit M 55, 10, i. ..piesardzība un godkāre ļāva

spēlēt tikai tad, ja vinnests drošs. Bels 1,^26.
godkārība, -as, s.; parasti vsk. Godkāre.

O Viņš nezināja, kas ir godkārība, kāda

laime būt pārākam, pirmajam.. Lācis 5, 389.

Toms aizstāv nepatiesi apvainoto Mafu Poteru.

Uz to viņu mudina ne tikai taisnības izjuta,
bet . .arī godkārība. Jaun Gr 68, 7, 22.

godkārīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. godkārīgi.

Tāds, kas tiecas pēc goda (2), slavas. O Fē-

likss ir patmīlīgs un diezgan godkārīgs. Man

šķiet, viņam prātā lielāka karjera. Lācis VI,

349. Es esot cietsirdīga un godkārīga sieviete,
kas tikai aiz aprēķina apprecējusi Ķikuļa
kungu. . Zālīte 5, 349. // Tāds, kurā izpaužas
šādas īpašības. G. nodoms. D Savus godkārī-
gos sapņus viņa redzēja saplokam kā lietus

izmērcētus tauriņus. Sakse 1, 14.

godkārs, -ais; s. -a, -ā; apst godkāri.
Godkārīgs. [□ Gaujmalietis: Viņš vienkārši ir

niķīgs un godkārs vecis. A Grigulis 5, 11. Pa-

tiešām priecājos Ingrīdai līdzi. Viņa nav lēti

godkara. Ves 64, 1, 27.

godpilns, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas saistīts ar

godināšanu, pagodinājumu. □ Rūpnīcas ko-

lektīvs stājies godpilnajā pirmsmaija darba

sardze . . Rīgas B 66, 88, 1. . . darbiniekiem pie-
šķirts godpilnais komunistiskā darba brigādes
nosaukums. Pad J 64, 131, 2.

godprātība,
-as, _s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme. □ Tāda vai līdzīga smalk-

jūtība, augstsirdība un godprātība ir cilvēku

attieksmes. J Kalniņš l, 404.

godprātīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. godprātīgi.
Tāds, kam raksturīgs godīgums, apzinīgums.

O . . vienmēr atradīsies apzinīgi, godprātīgi
ļaudis, kuri gatavi aizstāvēt vājāko vai ap-

vainoto . . Liesma 66, 2, 15. // Tāds, kurā izpau-
žas šādas īpašības. Godprātīga izturēšanās.

Godprātīga attieksme. □.. savas procesuā-
lās tiesības (tiesā) jāizlieto godprātīgi. AT Biļ

61, 4, 39.

godprātīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība -v godprātīgs, šīs īpašības kon-

krēta izpausme; godprātība.
gods, -a, v. 1. parasti vsk. Morālā, ētiskā

(cilvēka) vērtība (sabiedrības, sabiedrības šķi-

ras, kārtas vai atsevišķa indivīda izpratnē);
pozitīvs (cilvēka) morālās stājas vērtējums.

Goda jūtas — morālas, ētiskas jūtas. Goda

prāts —■ godprātība, godīgums. Goda lieta —

tas, kas saistīts ar (cilvēka) morālo, ētisko

vērtību, vērtējumu. Goda parāds — parāds,
kura atdošana saistīta tikai ar (cilvēka) godī-

gumu, bet ne ar lietiskiem pierādījumiem vai

nodrošinājumiem. Aizskart godu — celt ne-

slavu; pazemot. Laupīt godu novec.
— celt

neslavu; pazemot. Aizmirst (arī atmest) godu—

zaudēt morālās, ētiskās jūtas. Q «Mans zelts

ir mana tauta, Mans gods ir viņas gods..»

Blaumanis VI, 51. Marija: Lai arī mums cik

grūti klātos un nekādas citas mantas nebūtu

pasaulē, tad taču mums ir mūsu neaptraipī-
tais

0

gods un tikums . . Aspazija 3, 232. Labāk

nabags ar godu nekā bagāts ar negodu.
LSP(N) 73. Viņi drīz uzzināja par darba biedru

nelaimi un arī kļuva nikni par acīm redzamo

netaisnību. . . viņos ierunājās strādnieka goda
un solidaritātes jūtas. A Grigulis 13, 75. Sajā
cilvēkā nav ne kripatiņas goda prāta. . —

tikai salts egoisms. Eglons 2, 375. Viņš runāja

par darbu, kas paaudzi no paaudzes paceļ uz

augstāka pakāpiena un tikai sociālisma valstī

novērtēts kā goda lieta. Sakse 7, 502. . . [senāk]
cilvēki kāršu parādus uzskatīja par goda pa-

rādiem un, ja nespēja samaksāt, šķīrās no

dzīves. Kar 58, 9, 91. Melānija: Bet es sev godu

laupīt neļaušu — neparko! Lai tad līdz tau-

tas tiesai! Brodele 7, 11. // Morālā, ētiskā (cil-

vēka) vērtība, stāja, kas saistīta ar sabiedrībā

ieņemamo stāvokli, amatu. Profesijas g. iO Bet

solīts bij, un saimnieka gods pat domu nepie-
laida, ka vārdu varētu lauzt. Upīts 4, 324. Art

viļņu laukus — tā ir viņu [zvejnieku] slava,

Un spītēt aukai — vīru gods un prieks. Sau-

lītis 1, 53. // Tas, kurā izpaužas kāda morālā,

ētiskā vērtība, pozitīvās īpašības. O Raupa
roka — gods, māt . . Lukss la, 353. Mans sār-

tais kaklauts ir mans gods.. Par cēlu zīmi

tas man dots, Ka pionieris es. Bērn 54, 1, 4.

Mūsu vadošo [sporta] meistaru goda pienā-

kums ir sagatavot sev cienīgu maiņu. Sports

63, 122, 3. // folkl. Tikums,- arī jaunavība.
■O Teic, māmiņa, manu godu, Neteic manu

augumiņu! Kas no mana augumiņa, Ka dar-

biņu nemācēju? DV 867. Es jums saku, meite-

nītes, Sargājiet vainadziņu: Meitai gods vai-

nagā, Ne zeltā, sudrabā. DV 811. Vai tās visas

meitas bija, Kas nes zīļu vainadziņus? .. Citai
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laupa kundziņš godu, Citai kunga sulainīt's.

DV 194. // ģen.: goda, adj. nozīmē. Tāds (pa-

rasti vīrietis), kas ir godīgs, apzinīgs; arī go-

dājams. [□ Rudbārdis, vienkāršs darba cil-

vēks, turpat Gudriķu ciemā sirmus matus un

goda vīra cieņu iemantojis . . Kalndruva 2, 131.

«Ludis tiešām ir goda zēns — savu vārdu

vienmēr turējis.» Fimbers 1, 409. Tas Jānītis

godapuisis. ME I, 691.

2. parasti vsk. Morāla, ētiska atzinība, cil-

dinājums (kādam par ko); arī pagodinājums.
Alkt pēc goda. Goda dēļ (arī pēc) — a. Atzi-

nības, ievērības dēļ. b. Parādot cieņu. 'E3 Gods

un slava šiem vienkāršajiem cilvēkiem, jau-
nekļiem un jaunavām, kas . . devušies uz ne-

skarto stepi cīņā par maizi! Talcis 4, 76. Ir liels

gods piederēt pie mūsu zemes strādnieku šķi-

ras . . Pad J 73, 228, 1. Karalis: Jūs visi, kas

esat parādījuši man godu un atnākuši par

preciniekiem manai meitai, ejiet
0

un lūkojiet
0

uzkāpt stikla kalnā. Rainis VII, 455. Arī

Švauksts maldījās dažas dienas [mērniekiem]
līdz, bet tik goda un zaļās izdzīves dēļ. Kau-

dzītes la, 227. «Taisnību sakot, man ar jums
vairs nemaz nav jārunā,» Akmentiņš laipni
uzsāka. «Jūsu mamma jau jūsu vietā sacīja
«jā». Tādēļ tikai tā goda pēc vien griežos pie
jums.» Blaumanis 6, 204. // Laba slava, atzinīgs

vērtējums (piemēram, uzņēmumam, kolektī-

vam). □ . . just atbildību par sava uzņēmuma

godu. Cīņa 73, 110, 1. ..šie vīri aizstāvēs re-

publikas godu Vissavienības meistarsacīkstēs . .
Saulītis 12, 106. Ar «Spēlēju, dancoju» uzve-

dumu Dailes teātris paveicis lielu darbu, kas

dara godu mūsu republikas teātra mākslai.

J Kalniņš 1, 282. // Stāvoklis (sabiedrībā, attie-

cībā pret citiem); arī godājams amats. □ Zane

un vēl citas Kraupēnu meitas bija jau sen

sievas godā, drīzumā mičos arī Māriņu. .
Sakse 2, 56. Viņiem bija divi bērni, zēns un

meitene, bet nevienam no tiem Teodors ne-

tika aicināts par krusttēvu, — šis gods viņam

gāja secen. Lācis 11, 104. . . gandrīz iecēla mani

kapteiņa godā. Talcis 7, 8. // dat.: godam, apst.

nozīmē. Ar ko lepoties,- lepnumam, greznumam.

!□ Ciemā braucu, ne ceļā, Treša gada kume-

liņu; Godam ņēmu, ne darbam, Savu jaunu
līgaviņu. DV 774. Godam turu labu zirgu, Go-

dam labu saiminieci [saimnieci].. DV 768.

// ģen.: goda, adj. nozīmē. Tāds, kas saistīts

ar godināšanu, pagodinājumu. Soļot goda pa-

rādē. Goda pjedestāls. Goda viesi. Goda

nosaukums
— a. Viens no augstākajiem ap-

balvojuma veidiem Padomju Savienībā, ko pie-

šķir par izciliem nopelniem sociālistiskās

Dzimtenes stiprināšanā un aizstāvēšanā, ko-

munisma celtniecībā, kultūras attīstībā, b. No-

saukums, ko Padomju Savienībā piešķir par

sasniegumiem tautas saimniecības attīstībā, sa-

biedriskajā vai kultūras darbā. Goda raksts —

a. Viens no augstākajiem apbalvojuma vei-

diem Padomju Savienībā, ko piešķir attiecīgās

republikas Augstākās Padomes Prezidijs par
izciliem sasniegumiem saimnieciskā, sociālā

vai kultūras celtniecībā, kā arī par sabiedriski

politisku darbību, b. Apbalvojums, ko piešķir,

piemēram, pilsētu un rajonu darbaļaužu de-

putātu padomju izpildu komitejas, sabiedris-

kās organizācijas par panākumiem sociālistis-

kajā sacensībā, ražošanā, par sasniegumiem
zinātnē, kultūras darbā,sportā. Goda nozīme —

viens no apbalvojuma veidiem Padomju Sa-

vienībā, ko piešķir personām, kas ar savu

darbību veicinājušas komunisma celtniecību,
kultūras attīstību. Goda grāmata — viens no

atzinības un godinājuma veidiem Padomju Sa-

vienībā — grāmata, kurā ieraksta atsevišķas

personas, kolektīvus par izcilu ieguldījumu
komunisma celtniecībā un ilggadēju teicamu

darbu. Goda plāksne —
viens no atzinības un

godinājuma veidiem Padomju Savienībā —■
sabiedriskā vietā novietota plāksne, kurā

ievietoti sociālistiskās sacensības uzvarētāju
(uzņēmumu un kolektīvu) nosaukumi, izcilāko

darba pirmrindnieku attēli. Goda sardze —

īpaši organizēta cilvēku grupa, kas noteiktā

veidā (piemēram, stāvot miera stājā ierindā)

pauž godinājumu (kam); attiecīgā ierinda; go-

dasardze. Goda eskorts — karaspēka vienība

vai apakšvienība, kas svinīgās ceremonijās

pavada kādu personu. Goda vieta — a. Vieta,

pie viesību galda blakus jubilāram, mājas
saimniekam v. tml. b. Redzamākā, labākā vieta

(kur novietot, arī novietoties), c. levērojama

nozīme, nozīmīga vieta. Goda krēsls —

a. Krēsls (parasti appušķots), kurā sēdina go-

dināmo, b. Krēsls, kas paredzēts ciemiņiem,,

viesiem. Goda vārti — appušķoti, imitēti iz-

veidoti vārti (ko ceļ uz ceļa, parasti par godu

jaunlaulātajiem). Goda galds — viesību galds.
Goda (arī lielā) istaba novec. —

viesistaba.

Goda diena — dzimšanas diena; vārda die-

na,- jubilejas diena. Goda pilns — god-

pilns. □ Goda aplis jāveic [velobrauciena]

uzvarētājiem. . Sports 62, 62, 2. Izstādē Tēlo-

tājas mākslas muzejā eksponēti daudzi ādas

izstrādājumi — albumu vāciņi, bloknoti, goda
adreses. Pad J 64, 134, 2. Kara laikā, 1943. gadā,

Andrejam Upītim piešķirts Latvijas PSR Tau-

tas rakstnieka goda nosaukums. Lit M 57, 48, 1.

Daudzi jo daudzi dažādu ražošanas nozaru

pirmrindnieki pērn saņēma jubilejas medaļas,

goda rakstus.. Cīņa 71, 180, l. No goda plāk-
snēm, augstu izslietām, Uz Rīgu raugās dar-

baļaužu sejas.. Ķempe 2, 29. Pie lidostas ēkas

stāv., goda sardze. Cīņa 66, 143, 1. Zemu no-

liekti kaujas karogi. Skan sēru melodijas. Pie

Mūžīgās uguns stāv goda sardzē karavīri un

pionieri. Rīgas B 71, 242, 1. Goda eskorta pa-

vadīts, padomju kosmonauts devās uz guber-
natora rezidenci. Cīņa 63, 22, 3. .. blakus jau-

najam pārim goda vietā sēdēja Lieluriju An-

drejs ar Madi. Sakse 2, 57. Dārtas vainagam

katrā ziņā jāstāv goda vietā, tādēļ viņa, iz-

staigājusies visapkārt, atvirza citus vainagus

nostāk un noliek savējo pret zārka malu pašā
vidū, lai visi redz. . Kalndruva 2, 128. Sava

ikdienā katrs mēs patērējam dažādus pārtikas

produktus, taču maizei starp tiem allaž ir

goda vieta. Rīgas B 70, 252, 2. .. viņa [saim-

niece] tos abus nosēdināja pie garā goda

galda. . Upīts 4, 228. Dzenis uzminēja, ka ta,.



gods 114

pirmā [istaba], kurā viņš iegāja tieši no liela,

tumšā priekšnama, Jūlijai un Andrai kalpojusi

par tādu kā goda istabu, kur ieved ciemiņus..
Ezera 5, 43. Tas bija pats par sevi saprotams,
ka Indrai jāsaņem vērtīga dāvana, jo tuvojās

kāda viņas goda diena. Kalndruva 2, 16. Musu

jaunieši [riteņbraucēji] 12 pilsētu konkurencē

ierindojās goda pilnajā otrajā vieta. Sports 62,

105, 3. // ģen.: goda, adj. nozīmē. Tāds, kas

nopelnu dēļ uzņemts, ievēlēts (piemēram, par

biedrības biedru, iestādes locekli v. tml), bet

nav saistīts ar noteiktu pienākumu veikšanu.

Sacensību goda tiesnesis. Goda prezidijs.
Goda biedrs — godabiedrs. Goda pilso-
nis — persona, kam valsts pilsonība vai pil-
sētas pilsoņa nosaukums piešķirts kā pagodi-

nājums sevišķu nopelnu dēļ; attiecīgais no-

saukums. Goda doktors — zinātniskais grāds,
kuru piešķir par sevišķiem nopelniem zinātnē

personām, kas nav aizstāvējušas attiecīgu di-

sertāciju; persona, kam piešķirts šis grāds.
'□ . . notiek [dejotāju] pārbaude, kurā par

eksaminētājiem ir goda biedri
— ansambļa

veterāni. Rīgas B 66, 231, 6. Izcilajam māksli-

niekam Pablo Pikaso sakarā ar viņa 90. dzim-

šanas dienu piešķirts Parīzes goda pilsoņa no-

saukums. Cīņa 71, 155, 3. ..[zinātnieks] bija.,
astoņu augstskolu goda doktors.. Zin T 68,

2, 5. 1972. gadā viena no lielākajām Indijas
augstākajām mācību iestādēm —

Visvabharati

universitāte — piešķīra Mirdzai Ķempei goda
doktores nosaukumu. Lit M 74, 45, 14.

3. dat.: godam, apst. nozīmē. Veiksmīgi, tā,
kā pienākas. Godam izturēt pārbaudi. Kā

savu darbu veicis teātris? Varam atbildēt īsi:

grūtais, bet skaistais uzdevums paveikts go-
dam. J Kalniņš l, 288. Maksim [zirgam] nācās

krietni atsperties, lai spētu uzvilkt ratus. .
kalna stāvumā. Bet mazais zirdziņš turējās
godam. Vāczemnieks 1, 13.

4. Godības, dzīres. Doties uz godu. Dzert

(kazu, kristību, bēru) godu — svinēt kāzas,
kristības vai bēres. O Atminos, reiz kādā

goda, ja nemaldos, kāzās, izcēlās stipras vārdu

cīņas .. Apsīšu j 2, 81. .. kāda sieviņa, kuru

visos godos aicināja par saimnieci, pagata-
voja cepeti.. Lācis 11, 153. Kādu godu mēs

dzeram, Tādas dziesmas dziedājām: Kāzu

(beru) godu_ mēs dzērām, Kāzu (bēru) dzies-

mas dziedājām. J A Jansons 1, 55. // ģen.: goda,
adj. nozīmē. Tāds, kas paredzēts svētkiem vai

svinībām (parasti par apģērbu). Goda svārki.
Goda cepure. [□ . . tautas tērpu pētniecībai
klaušu saimniecības sairuma posms ir svarīgā-
kais, jo šajā_ laikā tautas tērps sasniedzis sa-

vas formas, kas vislabāk saskatā-

mas goda apģērbos. Jaun Gr 66, 10, 45. Izrak-

stīju goda kreklu Trejādiem rakstiņiem.. DV

787. Tie jsuņi] man uzklupa tik sirdīgi, ka tikai

ar mokām nosargāju savas goda bikses. Kaln-
druva 2, 110.

O Goda vārds
— a. Saka, ja grib pārliecināt

kadu par teikta patiesīgumu; patiesi. O Manī
kaut kas saviļņojās. Ilgi krājies, tas plūda pāri
maļam, un, goda. vārds, pats nezinu, kā iz-

nāca
... es noskūpstīju viņu. Preilis 1, 40. Uz

sliekšņa stāv Šiliņš, piesarcis, laimīgs un sauc:

«Pavasaris, kapteini Goda vārds, kas to va-

rēja iedomāties!» Līvs 1, 15. b. Solījums, kura

izpildīšana saistīta tikai ar kāda godīgumu,
apzinīgumu, bet ne ar lietiskiem pierādīju-
miem vai nodrošinājumiem; godavārds (1).
ļO «Es jums neprasu nekādu parāda zīmi.

Ticu jūsu goda vārdam..» Fimbers 1, 107. Bet,

ja viņš vienreiz izdarījis pārkāpumu, kāda ga-

rantija, ka nenotiks arī nākamais? Garantijas,
izņemot.. jaunieša goda vārdu, nav nekādas.

Cīņa 67, 26, 4. c. novec. Uzvārds, arī vārds,- go-

davārds (2). ļa «Kāds būtu jūsu goda vārds?»

Pēteris jautāja. «Varbūt, ka būšu par jums
dzirdējis no Freda.» — «Diezin, vai viņš jums

stāstīja par mani. Mani sauc par Kārli Zie-

diņu.» Lācis 4, 367. Par godu — parādot atzi-

nību, ievērību (darīt ko), ļa Slavenajam ceļo-

tājam par godu Pigafeta tos [zvaigžņu miglā-
jus] nosauca par Lielo un Mazo Magelāna mā-

koni. Ikaunieks 1, 27. Ar katru dienu spraigāka

kļūst sociālistiskā sacensība par godu Lielās

Oktobra revolūcijas 50. gadadienai. Jaun Gr

67, 6, 6. Ar godu — a. Godīgi, ievērojot sa-

biedriski ētiskās normas. a .. mums še

draugi, kur vien acis metam, Ja vien ar godu
paši dzīvojam. Sudrabkalns 1, 60. b. Nezaudē-

jot pašlepnumu, cieņu. ļa. Septiņas ziemas

viņš [skolnieks] uzskatīja, ka nav nekādas

starpības starp četrinieku un trijnieku, vaja-
dzēja tikai izkulties ar godu un nepalikt uz

otru gadu. Saulītis 12, 264. «Nedod tak tu vi-

ņiem vairāk [groku dzert]! Cits jau tā ar godu
netiks mājās.» Upīts 4, 172. c. Ar labu, bez pie-
spiešanas, ļa. Eit' ar godu, eit' ar godu, Es

ar godu pavadīšu! Kad ar godu neiesit, Ar

suņiem parīdīšu. J A Jansons 1, 55. Sulainis

zaglei uzstāj atdot gredzenu ar godu. ME I,

691. Gods godam sar. — a. Saka, izsaucas at-

vieglojumā, apmierinājumā, ļa Un te nu man

jāsaka — gods godam! — pulkvedis, gluži
tāpat kā vismazākais kareivis, drīz nogura un,

gultu krakstinādams, nolikās gulēt. Es atvieg-
lots uzelpoju un iegrimu murgu pilnā miegā.
Grīva 9, 122. b. Veiksmīgi, labi. Pa godam
sar. — a. Veiksmīgi, tā, kā pienākas, ļa Jā-

saka, ka bēres izdevās pa godam, ko ēst un

dzert netrūka. Lācis 11, 154. b. Godīgi, pieklā-
jīgi. ļO. Pa godam dziediet, meitas, Pa godam
runājiet. . LD 952. Būt godā — tikt godātam.
O Nesavtīgi palīgi allaž un visur bijuši
godā. Cīņa 63, 167, 3. Turēt godā (arī cieņā)
sar. — cienīt; izturēties ar godbijību, ar

respektu. JO .. katrai tautai jātur godā un

jāizkopj tālāk savas nacionālās tradīcijas, Kar

58, 9, 11. Par valodu ir jārunā, tā ir kopjama
un godā turama, sevišķi dzejas valoda. Lit M

73, 41, 4. Ķ> Celt godā — a. Godāt (1). O Kas

vien elpos, kas vien spēs, Dzīves taisno likumu

cels godā. Sudrabkalns 1, 54. b. Atjaunot.

O,
. . jāceļ godā revolucionārās tradīcijas . .

Cīņa 66, 57, 1. <> Dot (arī atdot) godu — a. Go-

dināt, parādīt cieņu, ļo Dodiet godu, kam

dodiet, Dodiet godu arājam! Arājam grūtas
kājas, Pilnas zemes piebirušas. DV 780. b. Mi-

litāri sveicināt. <> Dot (arī atdot) pēdējo



115 gorīt

godu —
izvadīt mirušo ar noteiktu ceremo-

niālu. O . . pēdējo godu dodot, pār dzejnieka
un pilsoņa šķirstu noliecas sēru karogi. Liesma

58, 9, 15. Dot goda vārdu (arī godavārdu)—

apsolīt ar godavārdu. O «Es jau pirmīt sev

devu goda vārdu, ka nedzeršu,» atzinās Lai-

viņš. Sakse 7, 405. K> Uz goda vārda —
bez lie-

tiskiem pierādījumiem vai nodrošinājumiem

(dot, uzticēt kādam ko). <> Turēties (arī stā-

vēt) uz goda vārda sar. — saka, ja šaubās

par kā izturību, derīgumu lietošanai. [□ Mo-

tocikls turas kopā uz goda vārda . . Sports 67,

3, 2. <> Būt zem (kāda) goda sar. —
neatbilst (kā-

da) morālajiem, ētiskajiem uzskatiem, morāla-

jai stājai. 'O Atstāt bez palīdzības slimu vai

vecu cilvēku ir zem katra kārtīga ciema saim-

nieka goda un sirdsapziņas! Cīņa 66, 98, 4.

<> Prast (arī prasties) godu sar. — saprast,

apzināties, ka (ko) turpināt nevar, arī ka (kur)

ilgāk uzturēties vairs nevar. !.□ Klāvs: _Nu ir

gan jāprot gods un jāsāk kustēt, citādi es

savu plānu neizpildīšu . . .Brodele 7, 6. «Veca. .
pie mums izdzīvojusies gana, lai protas godu.

Lai vācas projām ar labu, citādi bus jāaiziet

ar ļaunu.» Rīgas B 68, 234, 4. \> _Uz goda

sar. — ļoti labs; ļoti labi. □ «Ehe, izglabā
laivu! Ko tu neteiksi? Puika uz goda!» Kaln-

druva 5, 36. «Māja uz goda! Kā konfekte,»

dzirdu sakām garāmgājēju, kas apskatījis tikko

nokrāsotu un ar šīferi apjumtu koka ēku.

Cīņa 73, 256, 2. Abas meitenes raujas pavasara

sējā un,
kolhoznieku vārdiem runājot, strādā

«uz goda». Pad J 63, 98, 1.

godsirdīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. godsirdigi;

reti. Godprātīgs. O . . nevaru vairs uzlūkot

Pārstrautu Jāni par cienīgu un godsirdīgu pre-

tinieku . .LLK I, 155.

gofrējums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta dar-

bība, rezultāts -> g o I r ē t (1).

2. Paveikta darbība,rezultāts g o I r ē t (2).

gofrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Viļņ-

veidīgi krokot (audumu, kartonu, metālu

v. tml.). |Q Malējās sienas un logu ailas aiz-

sedza audekla vai gofrēta kartona «sienas».

Māksla 62, 2, 7. Turpat vietu atradusi liela, ne-

sen celta, ar gofrēto šīferi apjumta ķieģeļu
ēka — jaunais kultūras nams. J Plotnieks 3, 8.

2. Uzspiest (audumam) reljefu rakstu vai

zīmējumu.

gokartisfs, -a, v.; gokartiste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Sportists, kas specializējies braukšanā

ar gokartu. □ Divas dienas republikas labā-

kie jaunie gokartisti dimdināja Talsu karto-

dromu un tā apkārtni. Sports 66, 117, 2. Attēlā

redzam Rīgas Jauno tehniķu stacijas gokar-
tistus treniņā. Zv 62, 10, 11.

gokarts, -a, v.; fizk. Sporta mikroautomobi-

lis. O Jauno mikroautomobiļu — gokartu sa-

censības sāk iekarot arvien lielāku populari-
Sports 62, 63, 4. Gokarts ir samērā viegli

uzbūvējams, tāpēc mazautomobiļu braukšana

sevišķi populāra jaunatnes vidū. Sports 70,

67, 3.

golfists, -a, v.; golfiste, -es, dsk. ģen. -stu, s.

Sportists, kas specializējies golfa spēlē.

golfs, -a, v.; parasti vsk. Anglijā izplatīta
sporta spēle, kurā bumba ar nūju jāieraida
laukuma bedrītēs. Spēlēt golfu. Golfa zeķes —

pusgaras (vīriešu vai sieviešu) zeķes līdz ce-

ļiem. i.O Golfa zeķes valkā arī pie moderna-

jiem slēpošanas kostīmiem — ar biksēm līdz

cejiem. PL Siev 66, 9, 24.

goliāts, -a, v.; pareti. Milzis. □ sal. .. garais
Vladimirs, viņu jaunākais skolnieks .. augumā
kā goliāts, bet bikls un pavājām zināšanām.

Zigmonte 1, 205.

gondola, -as, s. 1. Gara, šaura vienaira ve-

nēciešu laiva ar plakanu dibenu, augstiem ga-
liem. i.n . . nolēmām doties vispirms uz Venē-

ciju, jo tā ar saviem ūdeņiem, gondolām, do-

džu pilīm un baložiem. . mani vilināja vis-

vairāk. Zālīte 5, 177. Pa kanālu nesteidzīgām,
bet enerģiskām kustībām airētājs dzen gon-

dolu .. Liesma 64, 10, 11.

2. Aerostata apvalkam piekārts grozs cil-

vēku, ierīču, bagāžas novietošanai. [□ . . pie-
peši aerostatam, ko pilotēja jaunākais ser-

žants .. , pārtrūka trose. Gondolā atradās vēl

četri biedri . .Zv 62, 4, 6.

3. Pašizkrāvējs pusvagons, kura grīdā ierī-

kotas lūkas kravas izbēršanai.

gondoljera, -as, s. Venēcijas gondoljeru
dziesma (barkarolas paveids).

gondoljers, -a, v. Gondolas airētājs, laivi-

nieks. [CD Skaista ir arī Venēcija. īpatnējās-
formās tērpti gondoljeri vizināja mūs pa ka-

nāliem. Tikai dziesmu te nebija tik daudz, kā

par tām dzirdēts. Gondoljeriem jau dzīve nav

tik viegla, lai viņi diendienā trallinātu dzīves-

priecīgas dziesmiņas. Cīņa 64, 140, 4.

gongs, -a, v. Austrumāzijas tautu metāla

sitamais mūzikas instruments izliekta bronzas,

diska veidā (izmanto arī signalizēšanai); me-

tāla gabals, ko skandina signalizējot. Gonga

skaņas. O Laiku pa laikam uz klāja viena

gala skandina zvanus, uz otra — sit gongu.

. .Šīm skaņām jau pa gabalu jāvēstī, ka te,

miglā ietinies, stāv kuģis. Talcis 7, 20. Ēvalds . .

dzirdēja, ka noskan gongs, vēstīdams pēdējo
[sacensību] riņķi. Saulītis 12, 48. . . atskan ties-

neša gongs, un sākas sacensības. Zv 68, 14, 32.

// Ar šādu mūzikas instrumentu vai metāla

gabalu radītā skaņa, signāls. Pēc gonga sākas

izrāde.

goniometrija, -as, s.; parasti vsk. Trigono-

metrijas ievaddaļa, mācība par leņķu mērī-

šanu.

goniomefrs, -a, v. lerīce divplakņu kaktu

mērīšanai.

gonokoks, -a, v. Gonorejas mikrobs.

gonoreja, -as, s. Lipīga venēriskā slimība.

gorīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gorīgi. Tāds, kas

gorās. 0 Jāatzīstas, ka tad viņš man ne visai

patika — tāds gorīgs jauneklis. . . pat blakus,

meitenēm viņš gāja pa ielu ļodzīdamies, ro-

kas bikšu kabatās sabāzis . . Vilks 2, 127.

gorilla, -as, vsk. dat. -am, v. Cilvēkveidīgo

pērtiķu sugas dzīvnieks (Alrikā).

gorīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ļodzīgi gro-

zīt, arī staipīt (savu ķermeni, tā daļas).

!□ Suns iet pie saites, apaļo muguru gorī-
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dams, ar uzpurni zobos. Lēmanis 9, 19. Puisis

ceļu gāja, gūžas gorīdams. ME I, 692.

gorīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. Ļo-

dzīgi kustēties; arī staipīties. G. spoguļa

priekšā. □ Viņai pie rokas, drusku gorīda-

mies, skrēja Zizumu puisēns. Tam bija labi

vien līkas kājas, bet viņš spēra lielus soļus

un tika viegli mundrajai «tantei» līdzi. Jaun-

sudrabiņš 111, 160. Niklāvs aizsmēķēja un, slinki

gorīdamies, izstiepa zem galda garajos zāba-

kos ieautās kājas. Līvs 1, 78. Liels, pelēks run-

cis gorījās uz zvērādas, ar tīksmi izbaudīdams

no kamīna plūstošo siltumu. Lācis VI, 354.

pārn. . . retas sniega pārslas sāka mētāties,

laiski gorīdamās. Upīts XII, 249. // pārn. Gāze-

lēties (par transportlīdzekļiem). [□ ..vāģi

[rati] kādu acumirkli gorījās un tad no tiltiņa

iegāzās grāvī.. Blaumanis 6, 11. Kuģa korpuss
brīžiem gorīdamies augstu pacēlās gaisā, lai

nākošajā acumirklī atkal iekristu dziļajās

starpviļņu ielejās. Liesma 58, 1, 11.

2. sar. Tūļāties, nekā nedarīt. □ «Nu, — ko

nu gories! Nagu nav!» viņš uzbļāva.. Dziļi

apvainots, Andrs nospļāvās un metās [akme-

nim] klāt. Upīts 4, 111. Kas nu tas par strād-

nieku, tikai gorās tīrumā. ME I, 692.

gorodki, -v, v.; tikai dsk. Sena krievu tautas

spēle, kuras dalībnieki, metot no zināma attā-

luma nūjas, cenšas izsist koka klucīšu iigūras.
!□ Sākot vasaras sezonu, daudzos sporta vei-

dos jau uzstādīti pirmie rekordi. Arī gorodku

spēlētāji sekojuši šim piemēram. Sports 62,

69, 3. Stavropolē noslēgušās PSRS meistarsa-

cīkstēs gorodku sportā. Sports 66, 144, 2.

gorodovojs, -a, v. Zemākā dienesta pakāpe

pirmsrevolūcijas Krievijas pilsētu policijā; po-

licists, kam ir šāda dienesta pakāpe. □ . . pār-
brauks policijmeistars, atsūtīs gorodovoju, pret
tiem tatāri neies. Birznieks-Upītis 6, 299. Jātnieku

gorodovoji parādās gar cietuma stūri. Sēlis

4a, 113.

gosniņa, -as, s. Gotiņa. i.O . . viņš pats nāca

pa priekšu, saņēmis raibaļu gosniņu pie sai-

tes .. Birznieks-Upītis 1, 14.

goteie, -es, dsk. ģen. -ļu, s.; niev. Dem.

govs. •U3 Nāca govis mājā. Jāņa māte, ķi-
pīti rokā, izskrēja, lai saņemtu savu goteli.
Tā bija veca, sarkana govs. Jau viņai varēja
būt kādu gadu divpadsmit vai pat vairāk. Tas

bija pavisam slikts lops. Jaunsudrabiņš 111, 157.

. . viņam bija tikai zvejnieka puiša dūša un

zaldāta bikses kājās, bet man, kā muižas pus-

graudnieka meitai, viena panīkusi gotele pūrā.
Talcis 7, 164.

gotēns, -a, v.; apv. Govs (parasti jauna).
!□ Gotēnu es ievedu kūtī. . . Līvs 2, 79. Pašu

gotens sienu prasa. Ja nav siena, tad nav

piena. Gāliņš 2, 79.

goti, -v, v.; gots, -a, v.; gofiete, -es, dsk. ģen.
-šu, s.; vēst. 1. dsk., v. Austrumģermāņu cilts.

Gotu valoda._ Gotu burti
— a. No grieķu bur-

tiem atvasinātas rakstu zīmes, kas lietotas ve-

cākajos gotu rakstu pieminekļos, b. Gotiskie

burti.

2. arī vsk. Šīs cilts piederīgais.
gotika, -as, s.; parasti vsk. Arhitektūras un

tēlotājas mākslas stils Rietumeiropā no 12.

līdz 15. gadsimtam. Agrīnā g. Vēlīnā g.
'O Restaurējamā Pētera baznīca ar savu altār-

galu uzskatāma par dižās gotikas vērtīgāko
paraugu Padomju Savienībā. Māksla 59, 2, 23.

Ikviena gotikas, renesanses vai baroka laik-

metā celtā ēka ietvēra sevī neatkārtojamas
individuālās iezīmes, lielu estētiskās informā-

cijas daudzumu. Māksla 73, 2, 20.

gotiņa, -as, s. Dem. -> g o v s.

gotisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gotiski. Saistīts

ar gotiku, tai raksturīgs. Gotiskā arhitektūra.

Gotiskā māksla. Gotiska celtne. Gotiska baz-

nīca. O Plašais, gaišais [pils] vestibils atbal-

stīts smuidriem stabiem, bet. . gaiteņi ar šau-

rām, gotiskām velvēm un nespodra stikla lam-

pām. Upīts 18, 125. īpašu attīstību tā [vitrāža]
gūst gotiskā stila ietvaros no 13. gadsimta
līdz 15. gadsimtam, it sevišķi baznīcu arhi-

tektūrā . . Tēl M 58, 87. Abos darbos līdzīgs ne

tikai formāts, glezniecības meistarība, attēloto

cilvēku pozu, bet arī tēlu traktējums, kurā

nejūt gotisko sastingumu. . Māksla 63, 4, 40.

O Gotiskie burti — latīņu burtu paveids —

burti ar stūrainām līnijām.
govkopība, -as, s.; parasti vsk. Lopkopības

nozare — govju audzēšana piena, gaļas, pār-
tikas un vieglās rūpniecības izejvielu ieguvei.
Piena g. Specializēties gaļas govkopībā.
'□ Govkopības attīstības galvenās problēmas

jau apskatītas [grāmatas] otrajā sējumā. Jaun

Gr 69, 12, 30.

govkopis, -pja, v.; govkope, -es, dsk. ģen.

-pju, s. Cilvēks, kas kopj un baro govis; gov-

kopības speciālists.
govs, govs, dsk. ģen. govju, s. 1. Atgremo-

tājs lauksaimniecības dzīvnieks, kuru audzē

piena, gaļas, ādas un citu izejvielu ieguvei.

Govju ferma. Govju ēdināšana. Dzīt govis ga-

nos. (O . . govis skaļi māva . . Brigadere 2, 297.

Govis skrēja bizodamas. .. Pilnām mutēm rāva

treknās lapas, badījās, mauroja. . Lēmanis

10, 105. Kaut arī Latvijas brūno govju šķirne ir

relatīvi jauna, tai tomēr ir simtgadīga vēs-

ture. Zin T 67, 10, 38.

2. Šo dzīvnieku mātīte. Slaucama govs
—

govs, kas dod pienu. Piena govs
— govs, kuru

izmanto piena ražošanai. (Aiz)laist ciet govi —

pārstāt slaukt govi pirms atnešanās. Govs

stāv (ari ir) ciet — govs nedod pienu cietstā-

vēšanas periodā. Govs iet ciet ■— govs pār-

trauc dot pienu (pirms atnešanās). Govs no-

rauj pienu —

govs sāk dot mazāk piena.

□ Abas slaucamās govis labsirdīgi īdēja. .
Birznieks-Upītis 6, 212. Piena govīm jāuzņem un

jāpārstrādā daudz lielāki barības daudzumi

nekā gaļas vai darba lopiem. Būcis 1, 86. Govis,

kas dienā dod 40 kg piena un vairāk, slauc

3 reizes. Ciet aizlaiž tad, kad izslaukums ne-

pārsniedz 9 kg piena. Cīņa 63, 27, 2. Vai tad

jums tur [kūtī pie govīm] sievu nepietiek? Un

tagad, ziemas pusē, kad govis iet ciet? Kar 61,

5, 71. Meitas sūdzējās, ka ar nekārtīgu slauk-

šanu labākas šķirnes govis noraus pienu.

Rīgas B 58, 66, 3. // Dažu pārnadžu kārtas sav-

vaļas zīdītāju dzīvnieku mātīte. □ Aļņu go-
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vīm teļi dzimst maijā un jūnijā. Kronītis 1, 246.

govslopi, -v, vsk. govslops, -a, v. Liellopi.

goze, -es, s.; parasti vsk.; pareti. Svelme,

kvēle,- savienojumā ar «saule»: saulgozis.

O Zied krāšņi vasara kā daudzkrāsaina

roze,
— Tai mīļš ir lietus vēss un karsta sau-

les goze .. Cīņa 54, 148, 1. Lopi guļ saules gozē.

ME I, 693.

gozēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti. Ar

labpatiku sildīt (ķermeņa daļu, piemēram,

saulē, pie uguns). □ . . kāda no jaunajām zī-

lītēm pavisam iznāca no dobuma un gozēja
savas dzeltenās krūtiņas saulē. Birznieks-Upī-
tis IV, 27. Kaķis gozēja saulē balto pavēderi.
ME I, 693.

gozēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

Ar labpatiku sildīties (piemēram, saulē, pie

uguns). O Zēni sametās upmalas zālē un go-

zējās saulē. Sakse 9, 34. . . upes līkumā laiski

gozējās vasarnieki . . Sk Ģ 66, 6, 3. Pie dārza

sētiņas piesaulē. . gozējas vecais gailis. Sēlis

4, 19. Vilks gozējies krāsns priekšā. ME 1,693.

pārn. «. . Saki, kas tev tagad nekaitētu gozē-

ties uz Bebriņietes naudas maisiem, kad būtu

viņas gribu izpildījis un tai iegājis par

iegātni!» Blaumanis 6, 49. // pārn. Būt pakļau-
tam (saules) siltumam (piemēram, par augiem).
O . . saulē gozējas smagi pielijuši sarkanu

brūkleņu ķekari. Birznieks-Upītis 11, 100. Meža

ēnu lēvenis jau krita diezgan dziļi pļavas

zaļumā. Bet Apaļā noriņa ar šķūni vēl gozē-

jās saulē. Austriņš 1, 107. Apaļi mākoņi ne-

spodriem apveidiem kāpj pretī un gozējas
saulē. Upīts V, 384.

grābāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju. 1. trans. Vai-

rākkārt, parasti ne sevišķi enerģiski, grābt
(piemēram, siena, labības paliekas); grāb-

stīt (1). O Miezīši bij īsiņi, taisni ar grābā-
šanu jāgrābā, pavisam neveicās.. Upīts XI,

255. // Grābjot rušināt, līdzināt (parasti zemi).
G. smiltis.

2. intrans.; sar. Grābāties. 1.0 «Jāiededz to-

mēr gaisma,» nosaka vecaistēvs un sāk grā-
bāt ar roku pa galdu, meklēdams pēc sērko-

ciņu kastītes. Purs 2, 26. Viņš nemierīgs grā-

bāja svārku kabatās un izvilka kortelīša pu-

deli. Birze 2, 35.

grābāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl.; sar. Grābstīties (1). [O Tēvs pieķer roku

pie kakla, tad, kā ko meklēdams, sāk grābā-
ties pa kabatām. Upīts IV, 383. .. [slimnieka]
sažuvušie pirksti. . grābājās uz krūtīm, ne-

mitīgi grābājās, it kā ko tvarstīdami un ne-

jaudādami saķert. Upīts 4, 213. Ilgi viņš grā-
bājās ap durvīm. ME I, 642.

grabažas, -v, vsk. grabaža, -as, s.; niev.

Veci, nolietoti priekšmeti (piemēram, mēbe-

les, darba rīki), to daļas, a Vecās radinie-

ces miteklī grabažas vien mētājās, pēc viņas
nāves Lida stingru roku izmeta visu, kas me-

tams. Zigmonte 2, 32. Mūsu dzīvoklim bija
kāda pajumte . . Starp dažādām grabažām es

te ieraudzīju sarūsējušu kokli. Kurcijs 2, 31.

.. traktors esot vecs, ko ar tādu grabažu va-

rot izstrādāt. Pad J 59, 198, 1. // Trūcīgs, maz-

vērtīgs mājas inventārs; trūcīga iedzīve.

No Vīkuļiem pagājušā vasarā ap rudzu

pļaujas laiku pats aizgājis projām ar tiem

saviem bērniem un visām grabažām. Upīts 4,

153. «Bet nu iesim, Silgaļu Ādams jau gaidīs
pie nabagmājas ar mūsu grabažām.» Apsīšu J

3, 41. // Nevajadzīgi priekšmeti. Bēgdami
no okupācijas [1914. gadā], cilvēki apdullināti,
pārsteigti bieži vien paķēra līdzi grabažas,
par kurām vēlāk pašiem jānospļaujas: puķu
podiņus, miltu sietiņus, ogļu rušināmos kru-

ķus. Salenieks 3, 123.

grābeklis, -}a, v. Roku darba rīks — kātā

iestiprināts piets ar tapiņām (zariem) kā (pie-
mēram, siena) savākšanai vai izlīdzināšanai.

Koka g. □ Marta stingrāk saturēja grā-
bekli rokās . . Sūnā un ciņos ķērās grābekļa
zari. . lesūrstējās arī labās rokas plauksta,
kurā no grābekļa kāta bija ievilkusies ska-

barga. Lēmanis 4, 10. . . [vectēvs] sasēja slotas

un sadzina grābekļiem zarus. Austriņš i, 76.

. . labs laukumiņš bija iztīrīts no lielākajiem
celmiem, Zenta to nogrāba ar grābekli . . Fim-

bers 1, 370. \> Gaisa grābeklis (biežāk grābslis)
sar. — gaiscgrābslis. // Mašīna (piemēram,
siena, zāles) grābšanai. □ Jurim gan mazāk

vaļas, viņš brauc ar zirgu grābekli . . Vanags

9, 19. Tūlīt pēc rasas nožūšanas (ja zāle pļauta
iepriekšējās dienas pēcpusdienā, tad vēlāk)
to savelk vālos ar zirgvilkmes vai traktorvil-

kmes grābekli. Tērauds 1, 285. Krūmu nogrie-
šanai un celmu izcelšanai konstruēts krūmu

griezējs . . , krūmu grābeklis un citas mašīnas.

Zin T 64, 1, 19.

grābeklītes, -šu, vsk. grābeklīte, -es, s. Gan-

dreņu dzimtas lakstaugi ar plūksnainām la-

pām, sarkaniem vai violetiem ziediem (pa-
rasti nezāle). . . dažādās krāsās spulgoja
plaukšķenes, grābeklītes, vanagzirņi. Ziedonis

5, 13.

grabēt, grabu, grabi, grab, pag. grabēju;
intrans. 1. parasti 3. pers. Radīt īsus, citu citam

sekojošus trokšņus, piesitoties (pie kā), atsi-

toties (pret ko) —

par cietiem, parasti nelie-

liem, priekšmetiem, to daļām; atskanēt šādam

troksnim, a Augstu piekrautais mantu ve-

zums, lielākām saknēm pāri braucot, līgojās
un grabēja. Sakse 7, 25. Klusēdami abi savāca

salā grabošo venteri . . Līvs 1, 67. Gar sienu

grabēdama nokrita sērkociņu kārbiņa. Fim-

bers 1, 418. Akmentiņi grabēdami atsitās ap-
šuvuma dēļos . . Kalndruva 2, 110. s)" Kauli

(vien) grab vienk. — saka par vāju, izdēdē-

jušu cilvēku vai dzīvnieku. [□ . . zirgiem
kauli grab. .

Upīts 4, 108. // Par krusu, lietu.

!.□ Lietus grab uz telts jumta. Vanags 3, 79.

. . logā grabēja krusa. Liesma 59, 6, 15.

2. vienk. Runāt ko nevajadzīgu, bezsaturīgu

(parasti ilgāku laiku); pļāpāt. (□ Velti grabi,
tu, puisīti. ME I, 635. // trans. □ Ko grabi
niekus! ME I, 635. Trīne bij liela, resna un

grūti iekustināma. Kas par Ameriku? Kur tāda

Amerika? Viņa ilgi pavisam nesaprata, ko

Čiepiņa tur grab . . Brigadere XVII, 148.

grābiens, -a, v. 1. Vienreizēja paveikta dar-

bība -+grāb t (1); tvēriens. \C3 Nu Svilpis
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cēlās no sola, pastiepa labo roku un ar veiklu,

labi tēmētu grābienu satvēra Grunduli aiz ap-

kakles. Kar 54, 7, 8. Vienā grābienā Linums

samiedza saujā aprakstītās lapas, iegrūda tās

mēteļa kabatā . . Niedre 6, 203. . . viņš paķēra

klēpi no saslietas linu skrīnes [kaudzes] un

nosvieda pa grābienam . . Upīts XI, 240.

2. Vienreizējapaveikta darbība -> g r āb t (2).

O Jurģa ekskavators taisa varenu grābienu.

Pajūk zeme, trīc un plaisā. Kar 59, 6, 115. Ne-

tālu no šejienes grauž zemi kāds cits ekska-

vators. Grābiens — četri kubikmetri. Cīņa 67,

27, 1.

grabināt, -inu, -mi, -ina, pag. -inaju; trans.

Panākt, būt par cēloni, ka (kas) vairākkārt

grab (1). G. rotaļlietu. !□ .. spaiņus grabinā-
dama un šķindinādama, Liena aiztipināja uz

kūti. Ezera 1, 282. Arturs . . raudzījās . . uz logu,
kura rūtis grabināja sīkas lietus lāses. Lācis

12, 179. .. vējš. . grabināja pie [kareivju] vi-

dusjostām piestiprinātās kaskas. Grants 6, 47.

// intrans. Kuplā kļava . . augas naktis ar

saviem kailajiem zariem grabināja rūtīs. A Gri-

gulis 13, 9. .. šorīt lietus vairs negrabina rū-

tīs . . Vanags 9, 36. Bet, tiklīdz gar auzu maisu

tās [peles] sāk drošāk knabināt, Izdzirst

[izdzird], ka ap griestu plaisu Kaķis ņemas gra-

bināt. Pērsietis 1, 30.

grabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku grabināt. G. pie durvīm. G. ap

aku. Saša atkal trausās zemē no klēts-

augšas — laikam Kalvicu bēris grabinājās
gar lieveņa stabu un neļāva gulēt. Upīts XI,

659. .. es pierāpjos pie loga un sāku klusu

grabināties. Neatsaucas. Es bungoju stiprāk.
Rihters l, 483. Pēc laika sāka grabināties pele . .

Birze 5, 65. Vējā šūpodamies, gar loga stiklu

grabinās ābeles zari. Jauno v 58, 136.

graboņa, -as, s.; parasti vsk. Ilgstošu nepār-
trauktu trokšņu kopums -> gra b ē t (1).
O . . dzirdu aiz muguras savādu graboņu, tā

kā skārdu vilktu pa zemi. Grants 5, 83. .. nakts

mieru traucē tāla, neskaidra dunoņa un gra-

boņa. Rihters 1, 302.

grābslis, -šļa, v.; sar. Parasti savienojumos
«gaisa grābslis», «vēja grābslis»: nenopietns,
bezatbildīgs cilvēks, viegla rakstura cilvēks.

□ Pudiķis [Indulim]: Tu gaisa grābslis,
sievas vergs! tu mīlnieks! Rainis VIII, 149. «Tu

uzmanies, ja viņš skrien tev pakaļ tikai

tava skaistā purniņa dēļ, — tad pasaki viņam
jau laikus, ka nav vērts, tev vēja grābšļi nav

vajadzīgi.» Vilks 1, 56.

grābstīt, -v, -i, -a, pag. -iju. 1. trans. Vairāk-

kārt, parasti ne sevišķi enerģiski, grābt (pie-
mēram, siena, labības paliekas); grābāt (1).
G. no vezuma nobirušo sienu. Viņš grāb-
stīja juras mēslus un krāva tos čupā. Plūdonis

2, 351. // Grābjot rušināt, līdzināt (parasti
zemi). G. smiltis

._
2. intrans. Grābstīties (1). !□ Mana sieva

mušas kāva, ap sienām grābstīdama. ME I, 643.

3. trans.; sar. Meklēt, parasti ne sevišķi
veiksmīgi (vārdus), lai izteiktu kādu domu,
arī lai izmelotos. [□ Vārdus grābstīdams,
viņš bij nosarcis . .Upīts 111, 282.

grābstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Taustoties (ar rokām, pirkstiem), censties

ko satvert, sameklēt. Piepeši Salms paceļ

galvu un sāk klausīties. Viņam liekas, ka pie
āra durvīm kāds grābstītos. Upīts 11, 386. Viņš
grābstījās gar sienu, meklēdams kādus iemauk-

tus, bet nevarēja tos atrast. Vilks 6, 267. Sā-

kām grābstīties pa zemi rokām, jo redzēt neko

[tumsā] nevarējām. Birznieks-Upītis IV, 296.

pārn. Gar pamalēm grābstījās prožektoru pirk-
sti. A Grigulis 9, 138. pārn. . . viņš neviļus at-

skatījās uz durvīm. .. gar tām ārā grābstījās
vējš. . Upīts 9, 255. // sar. Aizskart kādu ar

rokām, a Lai sadega puisim nagi, kas gar

mani grābstījās. ME I, 643.

2. sar. Meklēt, parasti ne sevišķi veiksmīgi,

vārdus, lai izteiktu kādu domu, arī lai izme-

lotos,- runāt ko bezsaturīgu, nenozīmīgu.
□ Ansonu Mārtiņš visu laiku bij nicinoši

klausījies, ko tie tur melsa, pa visu grābstī-
damies, pašu to sakni nezinādami. Upīts XI, 146.

o<> Grābstīties pa tukšu vienk. — a. Darīt

ko nevajadzīgu, lieku. [□ Bet, ja tu.. nezini,
kas tevi pievelk, tad skaidra lieta, nav vērts

saldēt nagus un grābstīties pa tukšu. Brodele

17, 66. b. Runāt ko bezsaturīgu, nenozīmīgu.
grābt, grābju, grāb, grābj, pag. grābu;

trans. 1. Strauji un stingri tvert, ņemt (ko).
G. rungu. □ .. milzis ar dusmām grāba ak-

meni un svieda gaisā. X Skalbe 1, 110. ..Pil-

nām mutēm viņi [teļi] grāba gardās, sulīgās
puķes un ātri ēda.. Birznieks-Upītis IV, 114.

Vēzis? . . Es saņemu dūšu un grābju. Bet

tad — kā ar šķērēm tas sakampj manus pirk-
stus. Jauno v 59. 209. // intrans. □ Beiziķis

grāba kabatā, izrāva darba apliecību . . Saulī-

tis 12, 356. No šī kliedziena viņš pats atmodās,

strauji uzrāvās sēdus, ar abām rokām grāb-
dams sev apkārt un skaļi elpodams. Brodele

14, 85. . . sumpurnis grābj saviem lielajiem
0

dzelzs nagiem pēc pelītes. LTP 357. pārn. Krus-

tos sāpes grābj kā dzelžu nagiem. Upīts V, 126.

// vienk. Parasti savienojumā «grābt ciet»: ap-

cietināt. O «Liekas, tev nākuši uz pēdām un

taisās grābt ciet.» Muižnieks 1, 104.

2. Ņemt (ar darba rīku vai rokām kādu

masu, kopumu); virzīt (ar darba rīku vai

rokām kādu masu, kopumu traukā, maisā).

□ Viņa. . sāka sparīgi grābt kartupeļus.
Kalndruva 2, 74. . . bet prāvos zelta kviešu grau-

dus varēja grābt maišeļos . . Birznieks-Upītis

6, 215. . . smiltis. . grābj un ieber vagonetēs

dīvaina zvēra snuķim līdzīgā frēzlāpsta. Zv

52, 14, 8.

3. Virzīt (parasti ar grābekli) vienkopus

(piemēram, sienu, āboliņu). Pēc skolas gāju

pie saimniekiem ravēt cukurbietes, tad sienu

grābt, kartupeļus ņemt. Birze 3, 43. Es grābju

sulīgo rudzu zāli un cenšos grābekli vairāk

turēt uz rokām, lai tā zari neaizķertu nevienu

saknīti.. PL Siev 64, 1, 7. Kas tur spīd, kas

tur viz Pašā lauka galiņā? Saules meita sienu

grāba Ar zeltītu grābeklīti. DV 155.

4. sar. Dabūt, iegūt. □ Kur viņš to naudu

grābis? ME I, 644. . . jautāju, no kurienes viņš

grābis tādu informāciju. . Grīva 8, 46.
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o<> Grābt no (zila) gaisa sar. —
runāt,

teikt ko nepamatotu. !□ «Runas par Dai-

vānu šķiršanos bijušas pilnīgi no gaisa grāb-

tas. Un, ja arī bijušas kādas nesaskaņas, tad

tagad . . tās ir laimīgi likvidētas.» Zālīte 5, 320.

!<> Nezināt (arī nesaprast) ko ķert, ko grābt

sar
.

— saka, ja reizē veicami vairāki stei-

dzami darbi. 0.. zemnieks paskrien uz

vienu pusi un redz — āboliņš ir pilnos zie-

dos. Jāsāk pļaut.. Līdzko paskrien uz otru

pusi, redz — pļava deg vienas ziedu ugu-

nīs . . Ne tu vairs saproti ko ķert, ko grābt!
Bērn 49, 10, 7. <> Grābt dievam (arī kungam)
acīs sar. — nepamatoti būt neapmierinātam,

gausties, žēloties. .O «Vai maz tādu pārgudru,
kas grābj dievam acīs.» Brigadere XVII, 27.

grabu, izsauk.; parasti atkārtojumā «grabu,

grabu». Lieto, lai atdarinātu grabēšanu. Grabu,

grabu grabulītis. Rati brauc grabu, grabu. Ne

čiku, ne grabu, arī ne čiku, ne Čaku, retāk ne

čaku, ne grabu — saka, ja ir ļoti kluss, ja nav

dzirdama ne skaņa; saka, ja kas noticis, ne-

vienam nezinot, nemanot. O Čiku, čiku, gra-

bu, grabu, kas mežā grabinās? LD 30 550, 4.

.. [Alvils] pēkšņi apprecējies — ne čiku, ne

grabu — ar Ināru Veldri. Purs 4, 181. Viņš aiz-

braucis, ka ne čiku, ne grabu. ME I, 636.

grabulis, -ļa, v. 1. Priekšmets, parasti rotaļ-

lieta, ar tukšu vidu, kur ievietotas sīkas lo-

dītes, bumbiņas v. tml., kas kustoties grab.
Bērns rotaļājas ar grabuli. 'O «Tas ir grabu-
lis, ar zirņiem piebērts pūslis ..» Vilks 2, 103.

Govis ar zvārguļiem un grabuļiem. ME I, 636.

// dsk. Sīki, graboši priekšmeti. Zēnam gra-

buļu pilna kaste.

2. sar. Cilvēks, kas mēdz runāt ko bezsatu-

rīgu, nevajadzīgu; pļāpa. Ej nu, grabuli,

ej! ME I, 636.

grābulis, -ļa, v.; grābule, -es, dsk. ģen. -ļu,

s.; sar. Sīks zaglis. [□ «Dienas laikā neviens

nenāks zagt,» Bite noņurdēja. «Riktīgs [īsts]
zaglis nenāks, bet tāpat kāds grābulis var

gadīties.» Upīts XI, 11. ..[atslēdzniekam] saim-

niecībā ir slikta slava: plencis, mutes bajārs
un grābulis. Savā laikā, mācoties motociklistu

kursos, viņš nozaga dažas rezerves daļas..
Cīņa 64, 183, 4.

grācija, -as, s. 1. parasti vsk. Vieglums, plas-
tiskums (kustībām, pozām). Jaunās pa-

domju vingrotājas grācija, vingrums un meis-

tarība iejūsmināja čempionāta dalībniekus.

Zv 66, 23, 11. Man esot labs augums, grācija..
Zālīte 5, 106. . . [balerīnas] dejas mākslai vien-

mēr raksturīgs neparasts formu plastiskums,
iedzimta grācija, liela mākslinieciska gaume.

Lit M 58, 3, 4.

2. Seno romiešu mitoloģijā —
skaistuma

dieviete.

graciozitāte, -es, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme, a Skatoties dejas, negribot sajūs-
minies par.. izpildītāju graciozitāti un veik-

lību. Lit M 58, 37, 3. Parasti, dzirdot vārdu anti-

lope, cilvēks iedomājas ļoti graciozu un ātru

dzīvnieku. Bet saigaks [antilopju suga] un

graciozitāte ir nesavienojami jēdzieni. Zv 58,

16, 13. .. cielaviņa — putniņš, kura vieglo
graciozitāti un rosraīgumu vienmēr esmu jūs-
mīgi vērojis. Zv 59, 9, 7.

graciozs, -ais; s. -a, -ā; apst. graciozi. Viegls,

plastisks (par kustībām, pozām). 'O ..[ak-

trise] sniedz valdzinošu ārējo tēlu, sevišķi lu-

gas ekspozīcijā: viegla, raita valoda, gracio-
zas kustības, patiesa naivitāte un dzirkstošs

prieks. Pad J 62, 152, 2. Smaidīdamas meitenes

slīdēja pa skatuvi. .
visas vienādi, ritmiski,

graciozi. Meiteņu kustības bija tik vieglas un

saskaņotas . .Rinkule 2, 47. Ar savu graciozo

lidojumu un klaigāšanu ķīvītes patīkami at-

dzīvina ne tikai vientuļās pļavas un laukus,

bet arī apdzīvoto vietu apkārtni. . Latv dzīvn

39. // Tāds, kam ir vieglas, plastiskas kustības,

pozas. Gracioza meitene. !0 Alvils Dzeguze

jautājoši paskatījās gaišmatē, kas, pat sešas

stundas nostāvot pie velkmes skapja, nešķī-
rās no savām naglsmailo papēdīšu kurpītēm,
tāpēc vienmēr izskatījās gracioza un koķeta.
Purs 4, 12. Graciozā un skaistā stirna padara
krāšņākus mežus, tāpēc daži autori. . stirnu

sauc par dekoratīvu dzīvnieku. A Kalniņš l, 108.

// Tāds, kam ir viegla, plastiska lorma (par
priekšmetiem); viegls, plastisks (par iormu).

O Tumšo matu rūpīgo sasukājumu sedza

gracioza cepurīte, par kuru bija jābrīnās, ka

tā vispār turas uz galvas. Sakse 7, 239. Viegli
un graciozi, intīmi silti ir mūsu jauno māk-

slinieču . . porcelāna zemglazūras gleznojumi.
Tēl M 58, 194. Vakara apaviem joprojām gra-

cioza forma — augsts papēdis, ļoti harmonis-

kas līnijas. Rīgas B 69, 22, 6.

graciozums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme; graciozitāte. ļo Zaudējis savam

agrīnajam darbības periodam īpatnējo trauslo

rotaļīgumu un graciozumu, viņš [keramiķis]
kļuvis dinamiskāks. Tēl M 58, 190.

gradācija, -as, s. Pakāpeniskums, vienmērība

(kādā kopumā, norisē). !.□ Vēl dzīvespriecī-

gāku to [gleznu] padara krāšņā krāsu gamma,

kurā izmantotas visdažādākās toņu gradācijas.
Māksla 61, 1, 40. ..tā [orķestra] skanējums iz-

cēlās ar.. plašu dinamisko gradāciju diapa-
zonu. Māksla 62, 4, 45.

gradients [gradi-ents], -a, v. Mērs, kas rāda

(fizikālā lieluma) pieauguma vai samazināša-

nās virzienu. [□ Temperatūras maiņas gaita
[atmosfērai] ir tuva lineārai, ar vidējo tem-

peratūras gradientu apmēram 10 grādu uz

kilometru. Pad J 67, 209, 3. Dažas molekulārās

vielas iekļūst šūnā tā, kā tas parasti notiek

šķīdumos, proti, no lielas koncentrācijas vi-

des uz mazas koncentrācijas vidi. Taču mo-

lekulu uzņemšana var notikt arī pretējā vir-

zienā, tas ir, pret koncentrācijas gradientu.
Zin T 62, 1, 29.

grādīgs, -ais; s. -a, -ā; sar. Tāds (dzēriens),
kas satur alkoholu, [O Tagad būtu derējusi
kāda drusciņa grādīga dzēriena. Ezera 5, 185.

.. dzirnavnieka dēls .. centās noslīcināt

ilgas . . dažādos grādīgos šķidrumos . . A Gri-

gulis 13, 148.
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grāds, -a, v. 1. Temperatūras intervāla
mērvienība (noteiktā temperatūras skala).

Celsija g. Kelvina g. □ Pēc atkušņa sācies

stiprs sals. Vakar termometrs radīja pat 25 grā-

dus zem nulles. Dripe 1, 16.

2. Leņķa mērvienība starptautiskajā mēr-

vienību 'sistēmā — leņķa stara pilna apgrie-
ziena 1/360 daļa. Leņķa g. □ Tvaikoni ne-

mitīgi šūpoja, sānsveres leņķis brīžiem sa-

sniedza 40 grādu. Cīņa _63, 10, 1. pārn. Gara-

stāvoklis uzreiz sagriezās par simt astoņdes-

mit grādiem. Atnācu mājās . . nelaimīga. Bro-

dele 17, 175.

3. Loka mērvienība starptautiskajā mērvie-

nību sistēmā — riņķa līnijas 1/360 daļa.

Loka g. Platuma grāds ģeogr. — 1/360 daļa

no Zemes meridiāna. Garuma grāds ģeogr. —

1/360 daļa no Zemes paralēles. Ģeogrāfiskais

grādu tīkls —• meridiānu un paralēļu sistēma

(kartē). □ Nakts šajos platuma grādos iestā-

jas ļoti strauji, un tā solījās būt tumša, ka

jau dienvidu naktis. Grīva 7, 73.

4. poligr. Attālums starp burtstabiņa augšējo

un apakšējo sieniņu,- izmērs biezne.

5. Nosacīta mērvienība (vielas) sastāva, īpa-

šību raksturošanai. Četrdesmit grādu stiprs

degvīns. Vīnam ir sešpadsmit grādu.
6. Zinātnes darbinieka pakāpe. Doktora g.

'□ Jaunā zinātniece veikusi plašu pētīju-
mu .. , institūta zinātniskā padome vienbalsīgi

piešķīra viņai zinātņu kandidātes grādu. LitM

62, 28, 2. . . [ārsts] ieguva medicīnas zinātņu

kandidāta grādu un līdzstrādnieka vietu insti-

tūtā. Birze 5, 59. . . [izgudrotājs] šogad pabeigs

disertāciju zinātniskā grāda iegūšanai. Zv 64,

14, 15.

graduēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Sadalīt

iedaļās (piemēram, skalu, instrumentu,

trauku).
grafējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tātsgraf ē t. O Dienu grafējums [dienas-

grāmatā] ir līkumu līkumiem. Rīgas B66, 196, 4.

grafēma, -as, s.; vai. Pamatvienība kādas

valodas rakstībā.

grafēmika, -as, s.; parasti vsk. Valodniecības

nozare, kas pētī valodas fonēmu attēlošanu ar

rakstu zīmēm.

grafēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Dalīt

(ko) ailēs. □. . katru aptaujas lapu vaja-
dzēja rakstīt un grafēt atsevišķi. Sakse 7, 76.

grāfiene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Grāfa sieva

vai meita. 1.0 Grāfiene Frančeska ir savas

cilts cienīga atvase. Upīts 18, 125. sal. Dārz-

niece, bāla un vēsi laipna kā pati grāfiene,
neprata vai negribēja pieņemt viesa . . Briga-
dere 3, 369.

grafika, -as, s. 1. parasti vsk. Tēlotājas māk-

slas veids, kurš ietver zīmējumu,estampu foto-

mehānisko izpildījumu (parasti uz papīra) un

kura galvenie izteiksmes līdzekļi ir līnija,
gaismēna un melnbalto laukumu attiecības.

Lietišķa g. Grafikas tehnikas. [□ . . [māksli-
nieka] daudzpusīgais talants izpaudies vairā-

kos tēlotajās mākslas veidos
— glezniecībā,

grafikā un tēlniecībā. Māksla 59, 3, 53. . . glez-
niecības rīcībā . . ir visa krāsu bagātība, bet

grafikas rīcībā ir tikai balta papīra lapa, tum-

šais un gaišais laukums. PL Siev 64, 6, 20. Arī

grāmatu grafikā arvien biežāk redzam ilustrā-

cijas, kas darinātas kokgrebumā vai linogrie-
zumā. Māksla 62, 4, 10.

2. Šī tēlotājas mākslas veida darbs.'CJ . . [iz-

stādē] eksponēti vairāk nekā pieci simti tēlo-

tājas mākslas darbu, kuru skaitā ietilpa glez-
nas, grafikas, plakāti, dekorāciju skiču un

kostīmu zīmējumi. Māksla 59, 4, 47.

3. vai. Kādas valodas rakstības līdzekļu ko-

pums; attieksmes starp kādas valodas rakstu

zīmēm un fonēmu sistēmu. Latīņu g. Grieķu g.

grafiks, -a, v. 1. Zīmējums, kurā attēlota

parādību skaitliskā sakarība. Funkcijas gra-

fiks mat. — līkne, kas attēlo funkcijas atka-

rību no argumenta. □ . . jāizmanto uzskates

līdzekļi — kartes, diagrammas, grafiki. PL

Skola 62, i, 18. Grandiozo izdevumu, kas sa-

stāv no sīkiem ledus kontinenta dabas aprak-
stiem, vairāk nekā trīssimt kartēm, tabulām

un grafikiem, sagatavojis liels kolektīvs .. Pad

J 68, 195, 4.

2. Sīks (kādas norises) iedalījums,- attiecīgais

dokuments, saraksts. Vilcienu kustības g.

. . pēc grafika mūsu kuģim jau vajadzēja
būt jūrā. Talcis 7, 224. Kad gala piestātnē pie-
nāk tramvajs, dispečers pieraksta tā numuru

un pienākšanas laiku. Grafikā paredzētajā
laikā viņš dod atiešanas signālu. Zin T 62,

8, 8. Dežūru grafiks karājās lielajā istabā pie
sienas. Meldere 1, 83.

grafiķis, -ķa, v.; grafiķe, -es, dsk. ģen. -ķu, s.

Mākslinieks, kas strādā grafikas tehnikā.

□ Mūsu grāmatu grafiķu galvenais mērķis
un uzdevums ir veidot tādas ilustrācijas, kas

vispilnīgāk atbilstu grāmatas saturam un reizē

ar to paustu spilgtu mākslinieka individuali-

tāti. Māksla 63, 3, 9.

grafisks, -ais; s. -a, -ā; apst. grafiski. 1. Sais-

tīts ar tēlotājas mākslas veidu — grafiku, tai

raksturīgs. O . . viens no mūsu pirmajiem
izcilajiem kokgrebumā meistariem arī šai

darbā liek spilgti izjust grafiskās mākslas iz-

teiksmes līdzekļu māksliniecisko spēku —

līniju ritmu un ornamentālo bagātību, gaišā
un tumšā tonalitāti. Māksla 60, 2, 6. Māksli-

nieks . . jau ilgāku laiku strādā pie lielāka

grafiska cikla, kas veltīts padomju lauku dzī-

vei. Māksla 61, 2, 41.

2. Tāds (zīmējums, rasējums), kas uzskatāmi

raksturo (priekšmetu, parādību) grafika, dia-

grammas, zīmes v. tml. veidā. Grafiskais at-

tēls. [□ Dabiskajos atsegumos un urbumos

dabūtie iežu, ūdens un gāzes paraugi tiek vis-

pusīgi pētīti. . Pētījumu rezultātus var attēlot

grafiski, zīmējot ģeoloģiskās kartes, struktūru

kartes .. Liepiņš 1, 4.

3. vai. Tāds, ar ko apzīmē (valodas skaņu,

zilbi, vārdu v. tml.) — par rakstu zīmēm.

Vārda grafiskais attēls.

grāfiste, -es, dsk. ģen. -stu, s. 1. Adminis-

tratīvi teritoriāla vienība (Lielbritānijā, arī

Īrijā un citās angļu ietekmes zemēs).

2. vēst. Feodālisma laikmetā — grāfa zemes

valdījums.
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grafīts, -a, v. Oglekļa paveids —
tumši pe-

lēks, spīdīgs minerāls. □ Bet 16. gadsimtā

angļi atrada savā zemē grafītu. No mīk-

stā akmens bluķiem izzāģēja plāksnītes, tas

noslīpēja un sadalīja grifelēs. Zv 65, 4, 18. Zī-

muļu ražošanai grafītu sasmalcina un sajauc

ar augstas kvalitātes ugunsizturīgiem māliem,

pie tam mīkstos zīmuļos lieto grafītu, kam

pievienots 20% mālu, bet cietākajos ir_ pat

līdz 60% mālu. Upīte 1, 49. ..neitronu plūsma

tiek palēnināta grafīta blokos. Atomr 34.

grafologs, -a, v.; grafoloģe, -es, dsk. ģen.

-ģu, s.. Grafoloģijas speciālists.
grafoloģija, -as, s.; parasti vsk. Mācība par

sakarību starp cilvēka rokrakstu un viņa rak-

sturu, personību,psihisko stāvokli.

grafoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. grafofoģiski.
Saistīts ar grafoloģiju, tai raksturīgs.

grafomānija, -as, s.; parasti vsk. Slimīga tiek-

sme rakstīt, sacerēt.

grafomēns, -a, v.; grafomāne, -es, dsk. ģen.

-ņu, s. Cilvēks, kam piemīt grafomānija.

ļn Man reizēm jautā — kā atšķirt īsti talan-

tīgu cilvēku no tīra grafomāna? Pad J 68, 14, 6.

grafs, -a, v.; mat. Figūra, ko veido ar līnijām

savienoti punkti un ko parasti izmanto, lai

shematiski attēlotu kādu objektu vai norisi.

Grafu teorija — matemātikas nozare, kas pētī

grafu īpašības. O Ar grafiem var attēlot

transporta un sakaru tīklus, elektriskas shē-

mas, ķīmiskas formulas, sarežģītu darbu iz-

pildes tīklveida grafikus, ciltskokus un vald-

nieku dinastiju radu rakstus, socioloģiskas dia-

grammas. Zin T 73, 11, 19.

grāfs, -a, v.; vēst. 1. Karaļa ierēdnis, ties-

nesis (agrā feodālisma laikā Pdetumeiropā),
neliela teritoriāla apgabala (grāfistes) vald-

nieks.

2. Mantojams aristokrātijas tituls; persona,

kam ir šāds tituls. ļo Še jaunais grāfs salīga
veselu pusduci meistaru. . un ar visiem dar-

biniekiem pārradās., muižā. Ezeriņš 2, 411.

Pilī savas tradīcijas, un tās neviens nevar

grozīt. Liekas, arī pats grāfs ne. Upīts 18, 123.

graizes, -žu, s.; tikai dsk. Griezīgas sāpes

(vēderā). Vēdera g. O Un pēkšņi Lavīzi sa-

grāba . . graizes. Likās tur [vēderā] iekšā ar

nokaitētu dzelzs gabalu kāds visu ārda un

griež otrādi. Lēmanis 10, 91. Diļļu sēklas uzlē-

juma veidā darbojas pret graizēm. . Ves 63,

8, 13.

graizigs, -ais; s. -a, -ā; apst. graizīgi; reti.

Dzēlīgs; izsmējīgs. □ Neizsakāms rūgtums
pārņēma Andriksonu, graizīgs rūgtums, kāds

tikai izceļas, kad cilvēks, pats no sevis slēp-

damies, padarītu netaisnību samaina ar iz-

ciestu. Blaumanis 11, 319. . .tas graizīgā un pār-

smejošā balsī iesāka [runāt]
..

A Deglavs 1,

€44. Kāds visai graizīgs izteiciens. ME I, 636.

graizījumi, -v, v.; tikai dsk. Cukurrūpniecības
atkritumi, kas rodas, pārstrādājot cukurbietes.

Cukurbiešu g. [□ No pārtikas rūpniecības at-

kritumiem kolhozs izmanto lopu ēdināšanai

graizījumus, ko saņem no Jelgavas cukura

kombināta. Cīņa 55, 3, 3.

graizīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Vairāk-

kārt griezt (ar ko asu), lai sasmalcinātu, sada-

lītu. G. papīru. G. maizi. !□ Bocmanis. . ar

garo sentēvu ieroci graizīja pušu tīklu varzas

ap dzenskrūvi. Talcis 7, 80. Āboli nav. . jā-

graiza, lai nesašķeltos C vitamīns. Ves 62, 8,

22. Kultivators augsni graiza, drupina, jauc . .
Apsitis 1, 228. pārn. Tumsu graizīja trasējošo
ložu līnijas, gaisā šķīda zaļganas gaismas ra-

ķetes. Grants 5, 192. // Vairākkārt skarot, radīt

sāpes, arī ievainojumu (par ko šķautņainu).
O .. kailās pēdas durstīja ērkšķi un graizīja
šķautņainās akmens šķembas. Grīva 1, 116.

2. Dzēlīgi izsmiet un pelt. [□. . . Andreja
Upīša komēdija «Atraitnes vīrs» . . graiza bur-

žuāziskās Latvijas sīkpilsoņu tikumus, iesīk-

stējušos un iepelējušos paradumus. Lit M 56,

40, 2. . . [gleznotāja] mākslas satīriskais piesi-

tiens bieži ļoti asi graiza sadzīves negatīvās

parādības. Liesma 59, 5, 16.

grāmata, -as, s. 1. lespieddarbs ■— iesiets vai

brošēts neperiodisks izdevums,- šāds iespied-

darbs, kura apjoms ir lielāks par 48 lappusēm.

Daiļliteratūras g. Skolas g. Mācību g. Bērnu g.

Bilžu g. Pasaku g. Grāmatu krājums. Grāmatu

veikals. Grāmatu izstāde. Lasīt grāmatu.
Grāmatu māksla — grāmatu mākslinieciskā un

tehniskā apdare saistījumā ar grāmatu saturu.

Telefona grāmata — abonentu adrešu un tele-

fona numuru sakopojums. Rokraksta grāma-

ta — ar roku rakstīta grāmata (pirms

iespiestajām grāmatām). Dziesmu grāmata —

reliģisku dziesmu krājums. Grāmatas pasīte•—■
a. Kartīte bibliotēkas grāmatā (ar ziņām par

grāmatas izsniegšanu lasītājiem), b. Ziņas par

grāmatas veidotājiem, formātu, cenu, metienu

v. tml, kuras parasti ievieto grāmatas beigās.

Grāmatu gudrība — zināšanas, kas iegūtas
tikai no grāmatām. Grāmatu draugs — cilvēks,

kas mīl literatūru; cilvēks, kas daudz lasa.

Sēdēt pie grāmatām — mācīties, cītīgi lasīt.

Grāmatu plaukts — grāmatplaukts. Grāmatu

galds — grāmatgalds. 'O . . iznāca daudz da-

žādu grāmatu: tās vēstīja par vispasaules vēs-

turi, par literatūru, mūziku, mākslu, zinātni . .

Eglons 2, 11. Tur bija latviešu grāmatas..:

«Mērnieku laiki» ar bildēm, Sudrabu Edžus

raksti, latviešu tautas teikas un pasakas un

citi izdevumi. Lācis VII, 311. Ar tramvaju rūp-

nīcai «Sarkanā Planēta» pabrauksi garām it

viegli, kaut arī adrese. . telefona grāmatā

iepriekš izzināta. Pad J 59, 76, 2. Apskatām
0

grāmatas pas.īti. Atzīmes liecina, ka vidēji tā

katru mēnesi izsniegta lasītājiem. Cīņa 57, 285, 3,

Valerijs Kristjāns bija liels grāmatu draugs . .
Bieži viņš apmeklēja netālo pilsētas biblio-

tēku, sekoja jaunajiem izdevumiem un vērtī-

gākos centās nopirkt. Eglons 2, 10. . . [inženie-
ris] šovakar savā dzīvoklī varbūt sēž pie grā-
matām, . . jo . . nemitīgi jāpapildina savas zi-

nāšanas. Rīgas B 58, 78, 2. Kā atvērta grā-

mata — saka par ko ļoti skaidru, saprotamu,
arī zināmu, pazīstamu. !□ Zentai likās, ka

viņa skatās Pētera dvēselē kā atvērtā grā-

matā. Viņai atausa atmiņā skolas gadi — trīs

pirmās ziemas viņi kopā nogāja no klases uz

klasi. Sakse 7, 282. ļ£ Grāmatu tārps — cilvēks,
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kurš Joti daudz lasa, kuru interesē tikai grā-

matas. □ Tādam grāmatu tārpam kā man

vientulība ir auglīgāka par trokšņainu sabied-

rību. Tā ļauj dziļāk just un gaišāk apcerēt
redzēto un piedzīvoto. Grīva 9, 110. "0" Kā no

grāmatas — veikli, ātri, arī prasmīgi (runāt,

stāstīt v. tml.); ar labu izpratni, labam zinā-

šanām, a . . šis jau zina kā no grāmatas . .

Upīts 4, 168. <> Lasīt kā grāmatā_ — pilnīgi iz-

piast (kāda domas, jūtas, pārdzīvojumus).

II lespiešanai domāts (lielāka apjoma) sacerē-

jums. Rakstīt grāmatu. lecerēt grāmatu.

2. parasti vsk. Rakstītā literatūra kopumā;

kādas atsevišķas tautas literatūra; literatūra

noteiktā nozarē. Zinātniskā g. Politiskā g. Teh-

niskā g. O Darbā sauc sirēnu balsis, bet dzī-

vei un nākotnes jausmām Saucēja, spraislis
un sargs, padomju grāmata, tu. Saulītis 1, 61.

3. Liela, atsevišķa dala (daiļdarbā, parasti
romānā). Romāna pirmā g.

4. Vākos iestiprinātas (parasti sagraiētas)

rakstāmpapīra lapas (piezīmēm vai speciāliem
ierakstiem). Sūdzību un ierosinājumu g. Grā-

matvedības grāmatas. Parakstīties viesu grā-
matā. Sakārtot kases grāmatas.Goda grāmata—

viens no atzinības un godinājuma veidiem Pa-

domju Savienībā — grāmata, kurā ieraksta

atsevišķas personas, kolektīvus par izcilu

ieguldījumu komunisma celtniecībā un ilgga-
dēju teicamu darbu. Atsauksmju grāmata —

speciāla grāmata (piemēram, izstādēs) atsauk-

smju ierakstīšanai. Mājas grāmata — mājas

iedzīvotāju reģistrācijas grāmata. [□ Atklājās
viņa piezīmju grāmata, kurā viņš bija ierak-

stījis savas slepenākās domas, baidīdamies tās

izrunāt. Kurcijs 3, 226. Atsauksmju grāmatā pa-
likuši daudzi ieraksti, lielāko tiesu tie izsaka

sajūsmu un pateicību [par izstādi] . . Māksla

62, l, 41. Parasta mājas grāmata. Uz vāka uz-

raksts «Liepu ielā 2». lekšējās lapās ziņas par
iemītniekiem .. Cīna 57, 306, 3.

5. parasti vsk.; novec. Lasīšana. ;0 Pēc tam

viņš bija mācījis grāmatu citiem ciema bēr-

niem . . Sakse 2, 19. Viņi tikai pajautā: . . «Vai

grāmatu jau proti?», «Vai tev drīz nebūs jāsāk
staigāt skolā?» Zigmonte 2, 76.

6. novec. Vēstule; ziņojums. i.O Augsti un

bagāti kungi no pilsētas rakstot mērnieka cie-

nīgam tēvam grāmatas, lūgdami, lai viņus arī

pielaižot pie tas balles .. Kaudzītes la, 233. Tas

bija aizbraucis uz Vāczemi, bet sulainis teica,
ka tas katru acumirkli varot atbraukt, jo grā-
mata jau esot dabūta, ka tas atgriezīšoties uz

māju. Poruks 3, 196. Tādi prieki jāpaziņojot
ķēniņam uz karalauku. Labi. Tūliņ noraksta

grāmatu: ta un tā — sievai piedzimis tik daiļš
dels ka saule . . LTP 325.

grāmafgalds, - a, v. Neliela novietne, neliels
stends grāmatu pārdošanai. Skolas g. lekārtot
gramatgaldu. Rajona centrālajai grāmat-
nīcai pakļautas., visa rajona grāmatnīcas,
kioski, gramatgaldi. Pad J 63, 130, 2.

gramatika, -as, s.; vai. 1. Valodniecības no-

zare, kas petī vardu un teikumu uzbūvi. Sa-
līdzināmā g. Vēsturiskā g. Zinātniskā g. Gra-
matikas likumi. !.n Gramatikas. . galvenās

nozares ir morfoloģija un sintakse. Gram I, 8.

Gramatika pievēršas vārda gramatiskajam no-

formējumam, analizē vārda formu sistēmu, no-

saka gramatiskās attieksmes starp vārdiem.

Lava 1, 10.

2. Vārdu un teikumu uzbūve. Pētīt latviešu

valodas gramatiku.
3. Grāmata (piemēram, mācību grāmata),

darbs, kurā atspoguļota vārdu un teikumu uz-

būve. Skolas g. Sarakstīt gramatiku.

gramatiķis, -ķa, v.; gramatiķe, -es, dsk. ģen.

-ķu, s. Gramatikas (1) speciālists.
grāmatiņa, -as, s. 1. Dem.grāma t a (1).
2. Vākos iestiprināts neliela formāta doku-

ments ar noteiktu tekstu. Kvīšu g. Darba grā-

matiņa — dokuments, kas apstiprina strād-

nieku un kalpotāju darba stāžu. □ Turpat
verandā pie maza galdiņa bija apmeties do-

cents Kalējs, kas ierakstīja ieskaites studentu

atzīmju grāmatiņās. A Grigulis 9, 361. leķēris
roku svārku iekškabatā, viņš izvelk.. krāj-
kases grāmatiņu. Sēlis 5, 330. Te viņam izrak-

stīja arī pirmo darba grāmatiņu — dokumentu,
kas apliecināja jauna . . cilvēka darba biogrā-

fijas sākumu. Pad J 59, 238, 1.

3. Savienojumos «kabatas grāmatiņa», «pie-
zīmju grāmatiņa»: neliela formāta piezīmju

klade, bloks. □ . . man kabatas grāmatiņā

piezīmēts viss, ko gribēju te Rīgā izdarīt un

iegādāties. Birznieks-Upītis I, 122. Izvilcis no

kabatas vecu piezīmju grāmatiņu, Ezerlīcis . .
šķirstīja ar pusizdzisušajām piezīmēm aprak-
stītās lapas. Grants 6, 290. Caurām dienām viņš

staigāja pa rūpnīcu ar piezīmju grāmatiņu un

zīmuli rokās . ~ piezīmēja un aprēķināja. Cīņa

57, 260, 2.

gramatisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gramatiski;
vai. 1. Saistīts ar gramatiku (1), tai raksturīgs.
G. jēdziens. Gramatiskā analīze. Gramatiskā

terminoloģija.
2. Saistīts ar gramatiku (2), tai raksturīgs.

Teikuma gramatiskā uzbūve. Gramatiska kļūda.
'.□ Vispirms ir nepieciešams apzināt visu

mūsu latviešu literārās valodas bagātību —

tās gramatisko uzbūvi un likumus, vārdu krā-

jumu un tā lietošanas īpatnības, arī frazeolo-

ģiju. Lit M 62, 3, 4.

grāmatizdevēļs, -a, v.; grāmatizdevēja, -as, s.

Grāmatu izdevējs. □ Vērtīgs izdevums bija . .

progresīvā latviešu grāmatizdevēja J. Ozola

apgādātā «Cittautu raža» . . LLV 111, 77.

grāmatnīca, -as, s. Grāmatu veikals. Parak-

stāmās literatūras g. □ Reiz grāmatnīcā
redzēju: pie plaukta Kāds šķīra grāmatu par

ābeli. Sudrabkalns 1, 44. . . vienmēr iegriežas
grāmatnīcā un nopērk tur jaunāko politisko
un lauksaimniecības literatūru. Cīņa 53, 213, 6.

grāmatniecība, -as, s.; parasti vsk. Grāmatu

ražošana un izplatīšana (grāmatu iespiešana,
izdošana, arī bibliotēku darbs, bibliogrāfija,

grāmatu zinātne). Latviešu g. Grāmatniecības

vēsture. Grāmatniecības darbinieki. □ J. Mi-

siņa grāmatnīca .. bija kļuvusi par progresī-
vās inteliģences tikšanās vietu, kur karstos un

dedzīgos strīdos apsprieda svarīgus latviešu

grāmatniecības jautājumus. Rīgas B 62, 98, 6.
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Daži grāmatniecības vēsturnieki pievērsušies
arī senākajiem latviešu grāmatas attīstības

posmiem. Lit M 69, 1, 9.

grāmafniecisks, -ais; s. -a, -ā; apst. grāmat-
nieciski. 1. Saistīts ar grāmatniecību, tai rak-

sturīgs.
2. Pārņemts, aizgūts no grāmatām,- grāma-

tām raksturīgs. ļO. Varbūt viņš izskatījās pā-

rāk inteliģents, neraugoties uz kūdras purvā

pavadītiem mēnešiem, varbūt viņa valoda tiem

[strādniekiem] izklausījās pārāk grāmatnie-
ciska. Lācis VI, 365.

grāmatnieks, -a, v.; grāmatniece, -es, dsk.

ģen. -ču, s. 1. Cilvēks, kas strādā grāmatnie-
cībā. [O Grāmatsējējs — kolportieris — grā-

matu veikalnieks — izdevējs, tādu gaitu ar

nelielām variācijām nostaigājuši daudzi lat-

viešu grāmatnieki ap gadsimtu miju. . Lit M

69, 22, 4. . . padomju vara deva rīcības brīvību

demokrātiskajiem, iniciatīvas bagātajiem grā-
matniekiem,kas ātri organizēja tautai vajadzī-
gās literatūras izdošanu. Jaun Gr 66, 7, 2.

2. Cilvēks, kas daudz lasa; grāmatu mīļo-
tājs, grāmatu krājējs. Kaislīgs g. iO. Viņš no

laika gala bija liels grāmatnieks, nopirka
katru jauniznākušu latviešu grāmatu, jo mī-

lēja jaukus stāstus. A Deglavs 1, 867. . . vecais

bija liels grāmatnieks,. . avīzes un grāmati-
ņas vienīgais mantojums no viņa. Beika 1, 375.

Tēvs Oto ir kaislīgs grāmatnieks, kas abonē

un lasa gandrīz visu, kas tolaik parādās lat-

viešu literatūrā. Bērn 48, 4, 6.

3. novec. Lasītpratējs. □ Vecais Stenders

savā vārdnīcā.. nosauc par grāmatnieku tādu

cilvēku, kas māk lasīt vai kam pieder kāda

grāmata. Jaun Gr 67, 7, 33. «Kurš te ir grāmat-
nieks?»

— «Es māku lasīt.» Rainis XII, 33.

4. zool. Viena no četrām atgremotājukuņģa
daļām.

gramatoms, -a, v. Ķīmiskā elementa dau-

dzums gramos, kas skaitliski ir vienāds ar šī

elementa relatīvo atommasu.

grāmatot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Re-

ģistrēt (ko), piemēram, grāmatvedības doku-

mentos. G. izdevumus. [□ Lielajā istabā vēl

sēdēja trīs četras sievietes, kuras aplēsa, plā-
noja un grāmatoja arteļa. . darbus. Birze 4, 111.

grāmatplaukts, -a, v. Plaukts grāmatu novie-

tošanai. '.□ Ausma.. paņēma no grāmat-
plaukta kādu grāmatu un pasniedza Skaidrī-

tei .. Jauno a 54, 42. Pie sienas novietots grā-
matplaukts, pilns ar grāmatām. Pad J 59, 50, 2.

Uz burtnīcas lapas uzzīmēta grāmatplaukta
skice — precīzi, ar visiem izmēriem. Pad J

65, 183, 2.

grāmatrūpniecība, -as, s.; parasti vsk. Taut-

saimniecības nozare, kas saistīta ar grāmatu
tehnisko izgatavošanu.

grāmatsējējs, -a, v., grāmatsējēja, -as, s.

Cilvēks, kas nodarbojas ar grāmatu iesiešanu,-
gramatsiešanas speciālists, a Ķikāna mājiņā
iemetas arī grāmatsējējs Matisons. Austriņš 1,
292. .. skolas meistari un skolotāji sagatavo-
juši .. grāmatsējējus, kopētājus un retušētājus.
Pad J 59, 224, 2. Izveidojās [viduslaikos] ari

īpaša grāmatsējēju profesija. Lai pasargātu

grāmatas tekstu, vākus veidoja biezus, izturī-

gus. Jaun Gr 60, 4, 45.

grāmatsiešana, -as, s.; parasti vsk. Grāmatu

iesiešana; attiecīgā lietišķās mākslas nozare.

Nākošais solis [mākslinieces] izglītībā ir

daiļamatniecības skola, kur viņa vispirms mā-

cījusies grāmatsiešanu un ādas apstrādāšanu.
Māksla 64, 1, 14.

grāmatsietuve, -es, dsk. ģen. -vju, s. Darb-

nīca, cehs, kur tiek iesietas grāmatas. Saņemt

no grāmatsietuves iesietās grāmatas. Grāmat-

sietuves darbinieki. [O Viņa strādā grāmat-
sietuves cehā. Par zeltītāju. Pad J 64, 9, 1.

grāmatskapis, -pja, dsk. ģen. -pju, v. Skapis
grāmatu novietošanai. Salikt grāmatas grāmat-

skapī. Izņemt no grāmatskapja grāmatu.
O . . pie sienas liels grāmatskapis. Jēkabs

tanī redzēja grāmatu biezās muguras. Jansons

2, 157. . . profesors pasvārstīja rokās dažus sē-

jumus. «Un te man ir visjaunākie izdevumi.

Tikko iegādājos,» viņš atrāva grāmatskapja
durvis. Lubējs 1, 71.

grāmattirdzniecība, -as, s.; parasti vsk. Tirdz-

niecības nozare, kas aptver literatūras, nošu

produkcijas, reprodukciju, plakātu un citu

iespieddarbu izplatīšanu. !0 Labais poligrā-
fiskais izpildījums un lētā cena nerada grā-
mattirdzniecības darbiniekiem grūtības reali-

zēt šos izdevumus pat daudzu tūkstošu tirāžā.

Māksla 63, 3, 51.

grāmattirgotājs, -a, v.; grāmattirgotāja, -as,

s.; neakt. Grāmattirdzniecības darbinieks; grā-
matu pārdevējs.

grāmatvedība, -as, s. 1. Saimnieciskās dar-

bības vienlaidu nepārtraukta uzskaite un kon-

trole naudas izteiksmē. Divkāršā grāmatve-

dība — grāmatvedības veids, kurā katra ope-

rācijas summa iegrāmatojama divas reizes (di-

vos dažādos kontos, divās dažādās konta pu-

sēs). Dubultā grāmatvedība — divkāršā grā-
matvedība. Grāmatvedības bilance — saimnie-

cisko līdzekļu un to avotu novērtēšana naudas

izteiksmē un atspoguļošana īpašā divdaļīgā
tabulā. O . . jebkuras naudas operācijas jā-
kārto ar grāmatvedības starpniecību. Rīgas B

62, 206, 6. <> Dubultā grāmatvedība sar. — stā-

voklis, kad pastāv divas atšķirīgas uzskaites,
no kurām viena ir patiesībai atbilstoša, bet

otra fiktīva. □ Ja analīzē, kaut viltotā, būtu

rakstīts, ka leikocītu vairāk, iespējams, viņš
justos labāk. Medicīnā vēlama dubultā grā-
matvedība — ne visiem vajadzīgs teikt tais-

nību. Birze 5, 27. // Ekonomisko zinātņu no-

zare, kas pētī šādu uzskaiti un kontroli; attie-

cīgais mācību priekšmets. [□. Daži prasa pla-
šāku grāmatvedības un svešvalodu kursu. Pad

J 64, 70, 2. Visur prasīja kādas speciālas zinā-

šanas, stenogrāfiju, grāmatvedību vai vismaz

mašīnrakstīšanu. Zālīte 5, 87.

2. Nodaļa (uzņēmumā, iestādē), kas veic

saimniecisko darījumu uzskaites un kontroles

funkcijas. Saņemt grāmatvedībā darba algu
sarakstus. [O . . es viņu uzrunāju oficiāli, tā-

pat kā kadru daļas priekšnieks, kurš reizumis

ienāk grāmatvedībā. Preilis 1, 63.
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grāmatvedis, -ža, v.; grāmatvede, -es, dsk.

ģen. -žu, s. Grāmatvedības speciālists,- darbi-

nieks (uzņēmumā, iestādē), kas veic grāmat-

vedības funkcijas. Galvenais g. Grāmatveža

palīgs. Grāmatvežu kursi. Grāmatvedis . .
kārto dokumentāciju, pārbauda, analizē re-

monta un celtniecības kantora.. finanšu un

saimniecisko darbību. Cīņa 57, 240, 2. Didzis

dzirdēja, ka grāmatvede. . saka: «Te ir par

pagājušā mēneša pirmo pusi septiņpadsmit
rubļi . . Ezera 2, 87.

grāmatveikals, -a, v. Grāmatnīca; grāmatu

veikals. O Grāmatveikalā pašlaik kā sataisīti

jauni plaukti gar sienām .. Austriņš 1, 290. . . vi-

ņas [uz kuģa] organizēja tautas grāmatveikalu.
Rīgas B 68, 32, 2.

grāmatzīme, -es, dsk. ģen. -mju, s. 1. Grā-

matas īpašuma zīme — neliels grafikas māk-

slas darbs, kas darināts kādā no estampa teh-

nikām un ko ielīmē grāmatas priekšējā vāka

iekšpusē. Darināt grāmatzīmi. Grāmatzīmju

kolekcija. [□ Gadās, ka, ielūkojoties viena

otra īsta grāmatu cienītāja bibliotēkas grāma-

tās, to priekšvāka iekšpusē ieraugām neliela

formāta iespieddarbu. Tā ir grāmatzīme, kas

pazīstama arī ar latīņu vārdu cx libris .. Zv

56, 19, 29. Grāmatzīme jau sen. . kļuvusi par

mākslas priekšmetu. Rīgas B 68, 298, 4. Jāat-

zīmē, ka [izstādē] pārsvarā ir sižetiskā žanra

grāmatzīmes, kas dod iespēju atklāt grāmatas

īpašnieka intereses, raksturu un sniegt laik-

meta iezīmes. Rīgas B 68, 298, 4.

2. Lente, sloksne (piemēram, no ādas, audu-

ma, kartona v. tml), kas domāta ielikšanai

starp grāmatas lapām. Izgatavot grāmatzīmi.
ļO . . Ansis Dziesma . . rūpīgi ieliek raibos

rakstos austu grāmatzīmi tajā grāmatas vietā,
kur viņš nupat pārtraukts. Zigmonte 2, 296.

gramba, -as, s. Padziļinājums, izbraukta, iz-

skalota vieta (parasti ceļa virskārtā); riteņu
iebraukta sliede. Dziļa g. Ceļš izbraukts vie-

nās grambās. O Dubļos dziļi izbrauktais liel-

ceļš tādām grambām.. , ka zirgam kājas lauza

nost, bet rati gāzelējās un kratījās.. Upīts XI,

383. Vezumam pa lopu izmītā celiņa grambām
ļodzoties, Strautiņš to turēja aiz virves krei-

sajos sānos. Fimbers 1, 136. Smilšainais ceļš
bija sabraukts grambu grambās .. Talcis 7, 173.

grambains, -ais; s. -a, -ā; apst. grambaini.
Tāds, kur ir grambas,- izbraukts, bedrains.

!□ Pa vienam, pa pārim, pa trim vezumiem

izbrauc pa grambainiem māju ceļiem. Upīts

VIII, 15. Drīz vien zem manām kājām atradās

grambains, zālēm aizaudzis meža ceļš. Zv 58,

5, 5. Par ceļa ērtībām nevarēja būt ne runas,

bezgalīgā mašīnu straume . . bija veikusi savu

darbu — ceļš kļuvis grambains. Bērn 59, 10, 35.

gramekvivalents, -a, v. Ķīmiskā elementa

vai ķīmiskā savienojuma daudzums gramos,
kas skaitliski ir vienāds ar šī elementa vai sa-

vienojumaķīmisko ekvivalentu.

grammoiekula, -as, s. Vielas daudzums gra-

mos, kas skaitliski ir vienāds ar tās relatīvo

molekulmasu.

gramofons, -a, v. Akustiska ierīce skaņu me-

hānisko ierakstu (piemēram, skaņuplašu) at-

skaņošanai. Klausīties gramofonu. [□ Kāds

džentlmenis . . spēlēja flautu, otrs dziedāja,
un viņiem piebiedrojās gramofons. Sudrabkalns

4, 53. . . iebrauc vecs tētiņš ar gramofonu, kas

ir viņa vienīgais draugs un maizes pelnītājs.
Paegle 4, 18. leraugām vecu gramofonu ar mil-

zīgu tauri. Pad J 65, 23, 4.

grams, -a, v. 0,001 kilograms. □ Dabiskais

rubīns, kas sver divus gramus, ir neparasts
retums. Pad J 62, 53, 3.

gramstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar.

1. Lasīt, vākt kopā (parasti ko niecīgu, kādas

paliekas); pavirši, nevīžīgi vākt kopā; arī grāb-
stīt (1). G. siena pabiras. O ..baltiņš slinkām

lūpām gramsta norūsējušo zāli.. Zv 58, 15, 13.

2. Vairākkārt, arī vairākās vietās skart (ar
roku), taustīt. □ Viņš kārtoja bārdu, to ar

pirkstu gramstīdams. ME I, 637.

gramstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

1. Grābstīties (1). G. gar sienu. G. pa tumšu

istabu. G. pa kabatām. □ . . pie Salmiņa nama

ielas durvīm kāds sāka nedroši grabināties.

. . Laucis uzmeta jautājošu skatu Kosām un

teica: «Ej tu un paraugi, kas tur gramstās.»
Rozītis 2, 216. Pie durvīm Ceplis.ilgi gramstī-

jās un meklēja zvana pogu, kas šķita kā no-

slēpušies . . neatrodamā vietā. Rozītis l, 45.

2. Grābstīties (2).
gramšķi, -v, vsk. gramšķis, -šķa, v.; sar. Sī-

kas atliekas, pabiras. Siena gramšķi. Skaidu

gramšķi.
gramšļi, -v, vsk. gramslis, -šļa, v.; sar. Gram-

šķi. :E3 . . uguns atplaiksnījās malkas gram-

Šļos . . Laicens 2, 98.

granāta, -as, s. 1. mii. Šķembu vai fugasa

šāviņš. Granātas sprādziens. Granātas šķemba.
Granātu sagrauta ēka. Rokas granāta — ar

roku metama granāta. □ Un piepeši. .

tuvās apkārtnes dziļajā klusumā atlidoja un

nokrita pašā sādžas vidū lielgabala granāta.
Strāls 2, 140. Pilsētiņas skats

—
ložu un gra-

nātu apdrupinātās mājas, sagrautā stacija. .

atbraucējus nepārsteidza. Sakse 7, 3. Negaidīti
spēcīgais pretspars, rokas granātu sprādzieni. .
samulsināja ienaidnieku. Lācis 15, 255.

2. fizk. Sporta rīks mešanai tālumā vai

mērķī. Sacīkstes granātas mešanā. Viegl-
atlētikas sektori. Te jāizbūvē šādas nodarbību

vietas: augstlēkšanai . . , lodes grūšanai. . ,
šķēpa un granātas mešanai. PL Skola 62, 4, 91.

leteicama granātas mešana un lodes grūšana
no vietas . . Jāraugās, lai mešanas tiktu izpil-
dītas ar visu ķermeni. Ves 63, 1, 19.

granātābele, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Granat-

koks. !□ Kupli zīdkoki ieskāva krastus, vējš.
šalca granātābeļu birzīs. . Rīgas B 62, 243, 3.

granātābols, -a, v. Granāts1 (2). Skaists g..

Sulīgs g. Noplūkt granātābolu. ;LH Mēs redzē-

jām saulaino Fergānas ieleju ar tās bagātīga-
jiem dārziem, kur nogatavojas vīnogas, per-

siki, granātāboli un daudzi citi dienvidu

augļi . . Pad J 59, 228, 4. Azerbaidžānas vīnogas,

āboli, bumbieri, cidonijas, granātāboli, vīģes
ir ļoti iecienītas tālu aiz republikas robežām.

Cīņa 67, 130, 2. Jau senos laikos granātābolu
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sulu lietoja kā iedarbīgu līdzekli dažādu sli-

mību ārstēšanai. Rīgas B 65, 181, 6.

granātkoks, -a, v. Augļu koks vai krūms ar

dzeloņainiemzariem, cietām, gaišzaļām lapām,

spilgti sarkaniem ziediem un ābolveida aug-

ļiem. Kupls g. Granātkoka auglis. Audzēt gra-

nātkokus. '.□ Granātkoki.. savvaļā sastopami

visā Balkānu pussalā, Irānā, Afganistānā un

Indijā.. Pie mums tie savvaļā aug Aizkau-

kāzā, sevišķi Azerbaidžānas PSR, kā arī Vi-

dusāzijā. Ves 68, 10, 31. Granātkoku augļi atgā-

dina ābolus. Šos «veselības» ābolus apdzieda-

jis Homērs, tos ieteicis lielais viduslaiku me-

diķis Avicenna. Ves 68, 10, 31.

granāfmetējnieks, -a, v.; mii. Karavīrs, kas

specializējies šaušanā ar granātmetēju,- gra-

nātmetējs (2). !.□ Granātmetējnieks. . aizstā-

vēja kaujā ieņemtu atbalsta punktu. Rīgas B

70, 94, 7.

granātmetējs, -a, v.; mii. 1. Tuvcīņas šaujam-

ierocis, kas šauj ar granātām. Šaut ar,granāt-

metēju. G. strādā bez pārtraukuma. O Alžī-

ras ielās viņi [fašisti] izdarījuši vēl 14 terora

aktus, no kuriem viens bija arābu kvartāla

Belkuras apšaudīšana ar granātmetēju. Pad J

62, 106, 3. Armija. . aplenca aizu un atklāja
granātmetēju un ložmetēju uguni. Pad J 68,

30, 4. Flangos izvirzīja granātmetējus un gal-
veno ugunsspēku — ložmetējratus. Rīgas B 68,

218, 2.

2. Karavīrs, kas specializējies šaušanā ar

granātmetēju;granātmetējnieks.
3. Karavīrs, kas specializējies rokas granātu

mešanā.

granāts!, -a, v. i. Granātkoks. Granāti

sastopami savvaļā no Vidusjūras līdz Indijai
un aug bieži vien sausās, pat pustuksnešainās
vietās. Granātus lielo, sarkano ziedu un ēdamo

augļu dēļ kultivē visas pasaules siltākajos ap-

gabalos. Galenieks 2, 282. Granāti. . ir dekora-

tīvs augs ar nelielām, lancetiskām lapām. .
Visbiežāk audzē platlapaino, kuplo granātu. .
Dindonis 1, 152. Pie pomeranču tipa augļaugiem

pieder mandarīns
.. , citrons . ~ granāts . .

Sudrabs 1, 109.

2. Granātkoka auglis. Tadžikijas dienvi-

dos ienākušies granāti. Rīgas B 68, 222, 2.

Granātus jeb granātābolus uzturā patērē vai

nu svaigus, vai sulas veidā. Ves 65, 12, 13.

granāts 2, -a, v. Silikātu grupas minerāls,
kura caurspīdīgos kristālus izmanto par pus-

dārgakmeņiem. Granātu kaklarota. □ Piejū-
ras novada daba glabā arī vērtīgos granātus.
Cīņa 64, 156, 2. Šis apgabals jau sen bija pa-
zīstams ar savām bagātīgajām. . granātu
atradnēm. Zin T 64, 5, 15. Padomju zinātnieki

izmantoja Āfrikas dimantu meklētāju iegūto
pieredzi, ka kopā ar dimantiem vienmēr atro-

dami sarkanie granāti. . Upīte 1, 61.

granda, -as, s.; parasti vsk. Grandoņa.
O Drebot vaid zeme kā briesmās, Šāviņu
asmeņi pakalnus šķin, leroču grandā, klau,
tevi kāds min . . . A Grigulis 2, 40.

grandēt, parasti 3. pers., grand, pag. grandēja
(retāk granda, 1. konj.), retāk grandīt, parasti

3. pers., granda, pag. grandīja; intrans. 1. Ra-

dīt spēcīgu, parasti spalgu, nevienmērīgu,
troksni (par parādībām dabā, parasti par pēr-
konu); dārdēt (1). [□. . . Zarainis saklausīja
dobju dunoņu. Likās, it kā grandētu tāls

pērkons. . Lēmanis 16, 285. Tonakt grand pē-
dējais vasaras pērkons. Avotiņa 2, 17. Vai tā

tur vētra grand? Vai okeāni trauc? A Gri-

gulis 2, 17. Vienmēr viņa dzird dārdoņu: pa-

visam tuvu būvē kuģus, pavisam tuvu grand
jūra. . Ķempe 9, 15. // Par sprādzieniem, arti-

lērijas šāvieniem. [□ Norībēja grandošs sprā-
dziens, un Baldiņu māte redzēja pāri krūmu

galiem uzšaujamies dūmu un smilšu mākoni.

Sakse 7, 55. Krists klausījās. Kaut kur tālu

grandīja artilērija. A Grigulis 9, 115.

2. Radīt spēcīgu, parasti spalgu, nevienmē-

rīgu, troksni (par braucošiem transportlīdzek-

ļiem, arī par dzinējiem, ierīcēm); dārdēt (3).
IO Pa ceļu grandot brauca garām ienaidnieka

tanki . . Lācis 15, 257.

3. Spēcīgi, nevienmērīgi skanēt (par cilvēka

balsi, runu v. tml.); dārdēt (4). 1.0 Un zālē

granda ovācijas. . Māksla 61, 1, 31. Klusumu

pāršķeļ grandot jaunu balsu uzsākta dziesma.

Sirmbārdis 2, 9.// Par mūzikas instrumentiem.

Bungas grand.
4. Būt spēcīgam, parasti spalgam, nevienmē-

rīgam (par skaņu); dārdēt (5). >□ ...Grand

pāri pilsētai salūta dārdi. Bērce 3, 208. . . tas

ir vijoles pičikato un efekta šķīvju grando-
šas šķindas savienojums . . Lit M 61, 2, 3.

5. Būt tādam, kur skan spēcīgs, parasti

spalgs, nevienmērīgs, troksnis (parasti par

vietu, telpu); būt tādam, kurā ir radīts šāds

troksnis (parasti par gaisu),- dārdēt (6). Lau-

kums grand ovācijās. Gaiss grand sprādzie-
nos. . . bija tik savādi skatīt viņu [zvaig-

žņu] mierīgo, nesatraucamo mirgu, kad lejā
visa pasaule vārījās un grandīja kauju trok-

šņiem un ugunīm. Lācis VII, 593.

grandi, -v, vsk. grands, -a, v. Spēcīgs, pa-

rasti spalgs, nevienmērīgs, troksnis, ko rada

parādības dabā, parasti pērkons; dārdi (1).

[0 sal. Dobji kā pērkona grandi no velvju

augstumiem skanēja ērģeles. . Niedre 12, 82.

pārn. Izrādē skaidri iezīmējās . . tās cilvēciski

sāpīgās plaisas, kas revolūcijas vētras gran-

dos radās liberāli noskaņotajā buržuāzijā. .

LPTV I, 25. // Šāds troksnis, ko rada sprā-

dzieni, artilērijas šāvieni. Tautas gaviles
sasaucās ar lielgabalu salūtu grandiem. Zv

64, 13, 20. Bet cauri šāviņu grandiem atska-

nēja. . balss: «Gvardi nepadodas!» Pion 62,

73, 2.

grandiens, -a, v. īslaicīgs vienreizējs trok-

snis gran dēt (1); dārdiens (1). [□ Pēr-

kona grandieni aizās un ielejās atbalsojās ar

apdullinošu skaļumu. Skujiņš 3, 78. Kapteinis

aizmiga. . Viņš vairs nedzirdēja ne vētras

aurus, ne viļņu grandienus, nejuta kuģa ne-

prātīgos lēcienus. Cīrulis 1, 49. Grandiens sa-

tricina raķešu kompleksa kabīni. . . Raķete

ir startējusi. Rīgas B 73, 269, 2. sal. . . pamalē
dunēja lielgabali kā barga pērkona brīdinoši,

erandieni. Talcis 5, 119.
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grandiozitāte, -es, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme; varenums, diženums. O Aka-

dēmiķis nosauca skaitļus, kas raksturoja veik-

to un veicamo, pakavējās pie lielo uzdevumu

grandiozitātes. Purs 4, 266. Mūzikā laikmeta

dzīves elpu un grandiozitāti vislabāk var iz-

teikt lielas formas darbos . . Cīņa 63, 158, 2. Ar

īstas acteku pils grandiozitāti starp citām

ēkām izceļas Mehiko Nacionālais antropolo-

ģijas muzejs. Lit M 69, 7, 14.

grandiozs, -ais; s. -a, -ā; apst. grandiozi.
Tāds, kas pārsteidz ar savu lielumu, apjomu;

milzīgs. G. nams. >□ . . daudz jaunu un gran-

diozu celtņu ir Maskavā. Milzīgi divdesmit

sešu, trīsdesmit divu stāvu nami, jaunās, teik-

smaini skaistās metropolitēna stacijas . .Bērn

50, 12, 2. II Tāds, kam ir neparasti liels vērie-

nīgums, iedarbīgums v. tml; varens, dižens.

Grandiozas pārvērtības. Mums vajadzīgs
miers, lai ķertos pie vēl grandiozākiem dar-

biem, kas liks upēm mainīt gultnes un pār-

vietos kalnus. Zv 51, 24, 3. . . grandiozie panā-

kumi
..

ir gūti ar padomju tautas nenogur-

stošo jauncelsmes darbu . . Birziņa 1, 9.

grandiozums, -a, v.; parasti vsk. Grandiozi-

tāte. Celtniecības g. Plānu g. Celtnes g.

grandīt. Sk. grandēt.
grandoņa, -as, s.; parasti vsk. 1. Ilgstošu ne-

pārtrauktu trokšņu kopums -+- gr a n d ē t (1);

dārdoņa (1). Pērkona g. Negaisa g. tu Sen

apklususi otrā pasaules kara lielgabalu gran-

doņa. . Rīgas B 64, 122, 6.

2. Ilgstošu nepārtrauktu trokšņu kopums ->

grandēt (2). Motoru g.
3. Ilgstošu nepārtrauktu trokšņu kopums ->-

grandēt (3). Ovāciju g.
4. Ilgstošu nepārtrauktu skaņu kopums -*-

grandēt (4). Marša g.

grands, -a, v. Spāņu muižnieks, aristokrāts.

granītciefs, -ais; s. -a, -ā. Ļoti ciets. □ Kapļi
un lāpstas šķeļ dzirksteles sasalušajā, granīt-

cietajā zemē. Cīņa 70, 44, 2. pārn. Darba mī-

lestība . . kļūst par sabiedriskās atzinības un

cieņas granītcietu pamatu. Rīgas B 63, 246, 2.

pārn. Stāvi stipra, Ļeņingrada, Granītcieta tava

sirds. Ķempe 1, 61. // Nelokāms, stingrs, no-

teikts (par cilvēku, viņa raksturu). G. cilvēks.

G. raksturs. Granītcieta griba. // Pastāvīgs;
neiedragājams (par pārliecību, ticību v. tml).

Viņa [revolucionāra] viengabalainība, ne-

iedragājamais rakstura spēks, granītcietā
ticība padomju varai ir raksturīga veselai, no

darba tautas dzīlēm nākušo revolucionāru pa-
audzei. Lit M 54, 19, 2.

granitois, -a, v. No kalikona izgatavota ādas

imitācija, ko lieto grāmatu vākiem un karto-

nāžas izstrādājumiem.
granīts, -a, v. Magmatiskais dziļuma iezis,

kura galvenās sastāvdaļas ir kvarcs, laukšpati
un tumšie minerāli. Rožainais g. Pelēkais g.

Sīkgraudains g. Vienādgraudains g. Granīta

klints. !.□ Galvenie celtniecības būvmateriāli

granīts un koks ļoti labi saderas ar apkār-
tējo ainavu — klintīm un mežiem. Lit M 56,

43, 4. Raiņa piemineklis izcirsts sarkanīgā So-

mijas granītā. Slīpējums atklāj granīta sar-

kanīgo, kristālisko struktūru. Māksla 59, 3, 6.

Visur, kur veras acs,
— pelēks granīts un

gandrīz tādi paši viļņi. A Grigulis 13, 349.

grantaine, -es, s.; parasti vsk.; reti. Ar granti
klāts laukums; grantēts ceļš. [□ Klusi zem

kājām čirkst grantaines oļi. M Rudzītis 5, 109.

granfains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas ir klāts

ar granti; tāds, kas satur granti. G. laukums.

Grantaina zeme. !.□ Rītos upei pārskrej auk-

sta ņirba. Grantainā dzelme pēcpusdienās
tumša. Kurcijs 2, 291. Dziļumu sēkļos un strau-

mēs ar grantainu gultni makšķernieks var

gūt labus vimbu lomus. Liesma 59, 5, 19.

pārn. . . mašīnas taču iet un iet augām dienām

un naktīm un saberž pulverī lielceļa grantai-
nos svārkus . . Vilks 6, 372.

grantēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pārklāt

ar granti. G. celiņu. G. sporta laukumu. O Pa

balti grantēto ceļu viņi devās uz augļu dārzu.

Sakse V, 116. ..[traktorists] ar savu kāpur-
nieku līdzina kolhoza iekšējos ceļus un grantē
fermu pagalmus. Dadz 62, 13, 2. Viņi brauca pa

platu, labi grantētu un nesen gludi nošļāktu

lielceļu. Birze 4, 180.

grants, grants, s.; parasti vsk. Irdens drupu

nogulumu iezis, kas sastāv no dažādu iežu

graudiem. Augstvērtīga g. Oļu g. Mālainas

grants augsne. Rakt granti. Nokaisīt ar granti
celiņus. □ Upes grants nepieciešama. .
dažādiem zemes maisījumiem, lai padarītu tos

irdenākus un porainus. Dindonis l, 25. Zem

kājām gurkst izmirkuši lielceļa grants, gluži
kā rupjš un graudams aprīļa sniegs. Kar 58,

4, 88. Nēģi nārsto. . krācēs, kur grunts sa-

stāv no grants, smalkiem akmentiņiem un

Oļiem. Rīgas B 69, 71, 6.

grantsbedre, -es, dsk. ģen. -ru, s. Grants-

karjers. O Kad Sīmanis vēlāk dabūja zemi —

vecu grantsbedru laukumu muižas meža ma-

lā, . . viņam radās daudz draugu. Sakse 2, 129.

Kalngalā var redzēt grantsbedres, kur ceļu

bruģēšanas dienās sabrauc gandrīz viss pa-

gasts. Austriņš l, 64. Jau senos laikos ciema

ganībās bija izraktas lielas, dziļas grantsbed-
res, kur ļaudis ņēma granti ceļa labošanai.

X Grigulis 2, 28.

grantskalns, -a, v. Paugurs, kur ir grants.

O Kupčas ir labas mājas, skaistā vietā pie
Braslas, viegla zeme, grantskalns, kādu pa

pieciem pagastiem neatradīs. Upīts XI, 100.

grantskarjers, -a, v. Karjers, kur iegūst

granti. Pats zini, kādas grantskarjerā bed-

res. Dripe 2, 62.

granula, -as, s. 1. Sīka, blīva, graudam

līdzīga (kādas vielas) daļa. [O Tanī [cehā]
ietilpst mālu sasmalcināšanas un žāvēšanas

nodaļa, rotējošā krāsns mālu granulu apde-
dzināšanai . . Zin T 63, 7, 33. Pārlieku mitrām

un apūdeņojamām zemēm .. izstrādāti mēslo-

jumi granulu, kubiku un plāksnīšu veidā.

Zin T 64, 7, 5.

2. parasti dsk.; astr. Teleskopā redzami grau-

diem līdzīgi veidojumi uz Saules virsmas.

[□ Labos teleskopos arī redzams, ka Saules

virsma nav vienmērīgi gaiša, bet it kā no-
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klāta ar .. sīkiem graudiem. Šos . . graudus
sauc par granulām. Astr 128.

3. Graudam līdzīgs veidojums dzīvnieku vai

augu šūnās.

granulācija, -as, s. 1. parasti vsk. Darbība,

process -+granulēt (1). Metāla g.

2. parasti vsk. Darbība, process -> gra nu-

-1 ē t (2). Izdedžu g.

3. mcd. Jauni saistaudi ar graudainu virsmu,

kuri veidojas, piemēram,brūcei dzīstot. O Par

granulācijas audiem sauc jaunus saistaudus,

kas lielā vairumā satur kapilārus. Slimn kopš

223. Ap mākslīgo zobu veidojas granulācijas
audi.. , kas cenšas to uzsūkt un izstumt. Ves

69, 1, 20.

4. astr. Savienojumā «Saules granulācija»:

teleskopā uz Saules virsmas redzamais gra-

nulu (2) tīkls.

5. bot. Graudveida sacietējums (augļa, pie-

mēram, bumbiera, mīkstumā serdes tuvumā).

Izaudzēt bumbieru šķirni bez granulācijas.
'.□ Mīkstums [bumbierim]. . skrimšļains, ap

serdi jūtamas mīkstas granulācijas. Sudrabs

1. 272. Mazvērtīgām [bumbieru] šķirnēm serdē

daudz granulāciju. Sudrabs 1, 114.

granulārs, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas satur

granulas (3). O Dažkārt., zūd granulārie
baltie asins ķermenīši. Zv 62, 15, 8.

granulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pār-

vērst (kādu materiālu, piemēram, metālu,

stiklu) granulās (1). G. tēraudu. G. stiklu.

2. Pārveidot granulās (1) (pulverveida

masu, piemēram, minerālmēslus). Granulēti

minerālmēsli. sO . . ķīmiskajai rūpniecībai
drīzāk jāpāriet uz vairāk koncentrētu mine-

rālmēslu ražošanu, jāgranulē tie. . Cīņa 63,

291, 2. . . šeit vistas baro tikai ar granulēto
kombinēto barību, kas satur visus devā pa-

redzētos komponentus. Zin T 64, 9, 29. Pagā-
jušajā gadā rūpnīca izgatavoja 45,4 tonnas

sausā [penicilīna] micēlija granulētā veidā.

Zin T 62, 5, 18.

granuloma, -as, s.; mcd. lekaisuma procesā
izveidojies saistaudu mezgls. 'O Reimatiskās

saslimšanas anatomiskais pamats ir reima-

tiskā granuloma, kas sastāv no saistaudu šū-

niņumezgliņa. Slimn kopš 247.

granulozs, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas sastāv

no sīkiem graudiņiem; graudams, graudvei-
dīg.s. Granuloza augsnes struktūra.

grāpis, -pja, v.; sar. Katls (parasti no ču-

guna, ar apaļu, izliektu dibenu). !0 Uguns
atlaista, grāpis pārkūsājis. . Aspazija VI, 64.

Virtuvē caurām dienām kurējās plīts. Milzīgā,
melnā grāpī sautējās kartupeļi cūkām. . Ezera

1, 198.

grasis, -ša, v. 1. vēst. Naudas vienība pirms-

revolūcijas Krievijā un citās valstīs,- attiecīgā
naudas zīme, monēta. '.□ Kas grasi netaupa,

pie rubļa netiek. LSP(N) 281. Dziediet, meitas,

līksmojiet — Šogad lēti arājiņi! Pieci graši,
seši graši Pats labais tēva dēls. DV 1090.

2. sar. Ļoti maza naudas summa,- arī sīk-

nauda. 'O Agrāk, kad vēl rudeņos pirka

jērus un ziemā dzina uz Rīgu žāvētu jēra

gaļu, tad tomēr kāds grasis atlika . . Austriņš

V, 225. Daļu mantu vecāmāte pārvelk pie se-

vis, daļu nokrauj bēniņos. Tagad neesot īstā

reize pārdot, grašus vien dabūšot. Zigmonte

l, 245. Lai cik grūti dažkārt klājās,.. apdilu-

šajā naudas maciņā [jaunietei] vienmēr atra-

dās kāds grasis grāmatai. Liesma 64, 6, 9.

3. Naudas vienība Polijā, Austrijā; attie-

cīgā naudas zīme, monēta.

O Par (dažiem) grašiem — ļoti lēti. <>■ Ne-

dot (arī nemaksāt) ne grasi — nedot, nemaksāt

nemaz. ļo . . [tēvs dēlu] palaida, lai iet un

mācās, tik naudas gan ne graša nedeva līdzi.

LTP 396. <C> Nedabūt ne grasi — neko nesa-

ņemt. Bada (ari übaga, nabaga) graši (arī

grasis) — niecīga atlīdzība, niecīgs ienākums.

□ Tagad jums grūti iedomāties, kādus bada

grašus toreiz maksāja un cik lielā nabadzībā

mēs visi dzīvojām. Upīts XII, 874. «Avansu!»

Antons iesaucās. «Tos nabaga grašus?» Grīva

7, 42. Nav (ne) (plika, arī sarkana) graša
pie dvēseles, arī (nav) ne kapeikas pie dvē-

seles sar. — saka, ja kādam nav nemaz

naudas. Nav pie dvēseles ne graša, Prasi

kādam, — kas tev dos? Labāk vienreiz nāve

aša nekā dzīve übagos. Veidenbaums 1, 51. Sa-

cīt, kad nu viņam būtu nauda, tad kāds pa-

laidnis varbūt aiztiktu, bet viņam jau nav

sarkana graša pie dvēseles. Mākonis 1, 21.

<> (Tikai) graša vērts — mazvērtīgs.

□ Graša vērts ir tāds cilvēks, kas necer un

savai laimei netic. Grīva 3, 113. \> Nav ne

plika (arī sarkana) graša vērts sar. — saka

par ko nevērtīgu. O..ja tu esi spējīgs no-

lauzt jaunu kociņu, izmīdīt puķu dobi, . . tad

tu neesi plika graša vērts. Rīgas B 65, 160,6.

<> Jūdasa graši — maksa, ko saņem par no-

devību. ļCTJ Drīz aplenca tevi daudzums

spiegu
0
. — Pēc cietumiem, mokām aizdzina

trimdā, Kur dejo vienīgi mūžīgie sniegi. .

Skan Jūdasam jūdasa graši cimdā. Brūklenājs

1, 61. <> Pazudušais grasis sar. — saka par

ilgi neredzētu, nesastaptu cilvēku. «Ne-

gaidīji, ko?» viņš jautāja ..
«Pazudušais gra-

sis atkal atradies.» Lācis VII, 450. Mazais, apa-

ļīgais Arnolds, pirmais pamanījis draugu, sāka

vicināt lāpstu: «Pazudušais grasis klāt gan!»
Lubējs 1, 157.

grasīfies, grasos, grasies, grasās, pag. gra-

sījos; refl.; trans. Gatavoties (ko darīt). G. aiz-

iet. O Jānis vairāk reižu grasās runāt. Bei-

dzot stomīdamies iesāk. Upīts 6, 4. Ozols. .

grasījās pieplakt pie zemes, bet aptvēra, ka

nekāda apšaude nenotiek. . Sakse 7, 31. Ja

cilvēks nāca ar apaušiem, zirgi likās nere-

dzam. Bet, līdzko grasījās satvert aiz krēpēm,

saglauda ausis, salēcās
— un prom bija. Tal-

cis 4, 123.

grāte, -es, dsk. ģen. -šu, s.; tehn. Metāla pa-

liekas uz izstrādājuma virsmas, kuras rodas

tehnoloģiskā procesa starpoperācijā. tZI
..

lē-

jumam, ko izņem no veidnēm, aplipušas me-

tāla spurgaliņas, tā saucamā grāte. leejam pie
grātes noņēmējām. Cīņa 63, 161, 2. Taču strād-

niecēm vēl bija krietni jāpastrādā, lai serde-

ņiem nebūtu grātes un lai tie būtu precīzi.
Rīgas B 62, 203, 3. . . produkcija iznāca ar skaidri
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saskatāmiem defektiem. Lielāka beda — grā-

tes. Bērce 3, 266.

gratifikācija, -as, s.; neakt. Naudas balva; arī

apbalvojums. 1.0 Melvila [kuģa īpašnieka] no-

doms bija piešķirt. . visiem_ kuģa ļaudīm

mazu, bet pieklājīgu gratifikāciju triju mē-

nešu algas apmērā. Lācis 10, 86. Kad uz jaunu

gadu izdalīja gratifikācijas it kā labākajiem

darbiniekiem, Kaķītis [grāmatvedis] tādu ne-

dabūja. Sakse 1, 65. Arī kads ordenītis vai

gratifikācija nebūtu par sliktu. Gods un nauda

taču katram vajadzīga. Rozītis 2, 207.

gratulants, -a, v., gratulante, -es, dsk. ģen.

-šu, s.; novec. Apsveicējs, laimes vēlētājs.

gratulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; novec.

Apsveikt, vēlēt laimes. G. draugu dzimšanas

dienā.

graudainība, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispāri-

nāta g r a v d a m s (1), šīs īpašības
konkrēta izpausme. 1.0 Mālos ar dažādu grau-

dainību viegli saskatīt ne tikai smilšainus
.. ,

bet arī rupjākus graudus. Izrakt 135. Svarīga
ir akmens krāsa, graudainības pakāpe. . Iz-

rakt 78.

2. Vispārināta īpašība-*-graud ai n s (2),
šīs īpašības konkrēta izpausme. Labības g.

3. Vispārināta īpašība -> gr aud ai ns (31
šīs īpašības konkrēta izpausme. '.□ Kinolentē

uzņemtais attēls sastāv no atsevišķiem lielā-

kiem un mazākiem punktiņiem. ..

Šī attēla

graudainība atkarīga no filmas emulsijas īpa-

šībām, pie tam augstākas jutības emulsijām

piemīt lielāka graudainība. Liesma 66, 7, 24.

graudams, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas sastāv

no graudveida daļām; tāds, kurā ir graudveida

daļas. G. sniegs. Graudami kristāli. Graudama

iežu struktūrā. Graudainās palienes. Grau-

dainā beka ■— sviesta bekai līdzīga ēdama

sēne. O Zem liela spiediena un augstā tem-

peratūrā kaļķakmeņi pārveidojas blīvā, grau-

dainā iezī — marmorā. Maldavs 1, 50. Rīsus ne-

drīkst vārīt līdz šķīšanai. Gatavā veidā tiem

jābūt graudainiem. Zv 57, 22, 30. īstās bekas . .
ir vērtīgas ēdamās sēnes. Pie tām pieskaitāma
baravika, graudainā, sviesta, lāču, apšu, bērzu,

priežu beka. Ves 62, 8, 26.

2. Tāds, kas satur daudz graudu (1); grau-

diem bagāts. Graudainās vārpas. Graudami

kvieši.

3. Tāds (attēls), kas sastāv no graudiem (5).

G. negatīvs.
graudaugi, -v, vsk. graudaugs, -a, v. Graud-

zāļu dzimtas kultūraugi, ko audzē grauduiegu-
vei. Graudaugu kultūras. Graudaugu sējumi.
Graudaugu produkti. Graudaugu kaitēkļi.

Graudaugu agrotehnika. O Apgabala kolho-

zos un padomju saimniecībās no graudaugiem
visvairāk audzē rudzus, kviešus, miežus,

auzas.. Cīņa 55, 282, 3. Cieti satur maize,

graudaugi, pākšaugi. . , kartupeļi un dārzeņi. .
Ves 62, 5, 5. Ceļa labajā pusē bija nepazīstamu

graudaugu druva. Vārpas gan atgādināja kvie-

šus, bet tās bija daudz lielākas.. Breicis 1, 13.

graudēdājs, -a, v.; graudēdāja, -as, s.; zool.

Tas (tāds), kura galvenā barība ir graudi, sēk-

las (par dzīvniekiem). [□ Dzeguze nekad savu

olu nedēj žubītes, stērstītes un citu graud-
ēdāju putnu perēkļos. X Grigulis 2, 42. Arī

daudzi graudēdāji putni savus mazuļus baro

galvenokārt ar kukaiņiem. D kal 65, 27. Vai-

rums kukaiņēdāju putnu ceļo naktīs, bet

graudēdāji — žubītes, ķivuļi, kā arī vārnas,

cielaviņas un citi — agrās rīta stundās. Pad J

68, 185, 4.

graudkopība, -as, s.; parasti vsk. Lauksaim-

nieciskās ražošanas pamatnozare — graudaugu

audzēšana, lai apgādātu pārtikas rūpniecību ar

izejvielām un lopus ar spēkbarību. Graudko-

pības padomju saimniecība. □ . . viņš . . , dar-

bodamies lauksaimniecības komisijā graud-
kopības nozarē, bija. . skolotājs daudziem

jaunajiem un pat vidējiem zemniekiem. Sakse

7, 419. Graudkopības [augu] sekās lielas platī-
bas ierādītas labību sējumiem.. Apsitis 1, 336.

graudniece, -es, dsk. ģen. -ču, s. Graudnieka

sieva.

graudnieks, -a, v.; vēst. Pusgraudnieks.

Eērēs Saulīša balss spraksti taisni satrici-

nāja sirdis, tāpēc ne tikai saimnieki, bet pat

turīgākie rentnieki un graudnieki aicināja
viņu. Upīts XI, 217. Kādas šķiras un pašķiras
tik nebija laukos Latvijas buržuāzijas varas

gados! Lielsaimnieks, sīksaimnieks, rentnieks,

graudnieks, vaļenieks, kalps. Pad J 68, 119, 2.

grauds, -a, v. 1. Auglis (graudzālēm). Ru-

dzu g. Graudu kultūras. Graudu kalte. Graudu

tīrīšanas mašīna. Vētīt graudus. Melnie

graudi — labības slimība,- šīs slimības bojātie

graudi. Absolūtā graudu masa (svars) ■—
1000

graudu masa (svars) gramos. □ Saulesvīrs . .
norāva salauzītu vārpu, uzlika uz plaukstas
un izberza graudus. Tie bija dzelteni un cieti.

A Grigulis 9, 134. . . kolhoznieki savās rokās

juta kviešu kūļus, juta, cik smagi sveras uz

zemi graudu pilnās vārpas . . Jansons 2, 23.

..mūsējie strādā graudu sabērtuvē. Auziņš 1,

40. O Atsijāt graudus no pelavām (arī sēna-

lām) — atšķirt vērtīgo no nevērtīgā, labo no

sliktā. O Mums ir kritiski jānovērtē pagāt-

nes mantojums, jāatsijā graudi no pelavām,
lai, labāk pazīstot visu vērtīgo, kas bijis pa-

gātnē, sekmīgāk veiktu šodienas uzdevumus

kultūras celtniecībā. Kar 58, 11, 104. \> Kā aklai

vistai (mieža) grauds — saka par negaidītu,
necerētu laimīgu atgadījumu. // Sēkla (dažā-
diem augiem). Zirņa g. Pupas g. Kaņepes g.

O Kukurūzas grauda dīglis ir samērā liels . .
Ves 62, 4, 9.// pārn. Pirmsākums, iedīglis. ]E3 Ne-

saderības un ienaida grauds bija izsēts, drīz

tas dīga un nesa nezāles. Apsīšu J 1, 81. .. dzej-
nieka dvēselē iekrīt iedvesmas zelta grauds.
Lit M 56, 20, 2.

2. tikai vsk. Alga vai citi maksājumi naturā-

lijās. !.□ ledeva naudas vietā sviesta bļodiņu,

jo tagad jau amatnieki labāk strādājot par

graudu, nevis naudu. Sakse 3, 149. «Daudz tu

prasi no Gobiņa?» —
«Naudā simt rubļu un

graudā trīs pūri rudzu, trīs pūri zirņu, trīs

pūri kartupeļu.» Rihters 1, 195. Trīspadsmitajā

gadsimtā krievi ievāca meslus Latvijas nova-

dos ne tikai graudā, bet arī naudā. V Kalniņš

1, 15.
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3. Mazs, parasti apaļš (kādas vielas) veido-

jums. Krusas g. Smilšu g. Graudu cukurs —

cukura raiināde. Cukura grauds —
cukur-

grauds. !.□ Nu jau aizvien biežāk uznāca auk-

stas, lietainas dienas. Dažreiz, jukām ar lietu,

jau bira apaļi sniega graudi. Jaunsudrabiņš la,

51. Mēneša otrajā pusē iegriezās dzedrs rītenis,

nokaisīja stingo zemi ar trausliem ledus grau-

diem .. Niedre 10, 3. Vanags [saimnieks]. . nikni

maisīja tēju glāzē, lai gan tie seši cukura

graudi bij sen izkusuši. Upīts XI, 229.

4. Mērķēšanas ierīces daļa, kas novietota

uz stobra tievgaļa. Šautenes g. O Pārvadājot

šautenes kastēs svaidītas. Var gadīties, ka

grauds izkustējies . . Grīva 4, 78. . . Grāpītis
veikli piespieda bisi pie vaiga un sāka tēmēt,

vilkdams graudu līdzi pelēča [vilka] plecam.
Vanags 10, 81. Pieglaudis laidi pie vaiga, Jānis

tēmēja ilgi, ilgi. . . viņš juta, ka stobrs šūpo-

jas . . Grauds dažbrīd izauga tik liels, ka aiz-

sedza pusi no mērķa, brīžiem turpretī sarā-

vās tik maziņš, ka gandrīz izzuda skatienam.

Lagzdiņš i, 83. O (Pa)ņemt uz grauda — a. Šau-

jot notēmēt. IEJ «Šāviens būs gājis vai nu pa

augšu, vai pa apakšu, es taču taisni uz grauda
paņēmu,» viņš stāsta gan vienam, gan otram.

Dripe l, 23. Mums šaujamie noderēja. Nome-

tamies pie koka zemē, paņemam jātnieku uz

grauda, un dižais ķeizara kalps tā apmet kū-

leni, ka vairs nedomā piecelties. Branks 1, 75.

b. Bārt,- arī izzobot. i.O Mājās pārnācis, ņēma
sievu uz grauda, izskaidroja tai visu, kā nā-

kas, bet tas viņai kā zosij ūdens
— gāz vai

spaiņiem, tāpat viss nopil. Muižnieks 1, 185.

Vilma .. dzina kopā ar visiem jokus un kopā
ar visiem smējās. Ne jau tāpēc, ka. . būtu

jāpaņem uz grauda Mirdza, bet gan tāpēc, ka

vēlējās . . padraiskoties. Bērce 3, 143. Noiet

no grauda — a. Novirzīties no ceļa (par lodi,

šāviņu), b. sar. Pagrimt. [□ Jurģītis: Pavisam

[Lauskis] nogājies no grauda. Māra: Tīri žēl

skatīties. Tāds cilvēks, un nu par pēdējo
plenci. Upīts XIV, 48.

5. Sudrabots punkts — fotoattēla sastāvdaļa.
Grauda lielums.

O O Domu grauds — izteiciens, kurā lako-

niskā formā pausts kāds vispārinājums; afo-

risms. \E3 Ar Tihonovu tīkami runāt, vēl tīka-

māk — klausīties viņa šķietami rāmajā, klu-

sajā balsī, kas pēkšņi izšķiļ ugunīgus domu

graudus . . Lit M 56, 48, 2. . . mūsu priekšā dzej-
niece ar savdabīgu talantu, kas pagaidām gan

iezīmējas vairāk ar intīmu siltumu un iejū-
tīgi, smalki pasniegtiem domu graudiem. . Kar

58, 8, 116.

graudveida, ģen., nelok. Tāds, kam ir grauda
(1) veids, forma; tāds, kurā ir graudiem līdzī-

gas daļas. G. auglis. G. masa. G. nogulumi.
G. viela.

graudveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. graud-
veidīgi. Graudveida. Graudveidīgas šūnas.

Graudveidīgamasa.

graudzāles, -ļu, vsk. graudzāle, -es, s.

1. Viendīgļlapju klases lakstaugi, pie kuriem

pieder, piemēram, galvenie maizes augi (kvieši,
rudzi, auzas v. tml.). [□ A_grotehnikas pamat-

noteikumi ir augsnes dziļa sastrādāšana pirms

augļu koku stādīšanas, . . augsnes struktūras

izveidošana, sējot daudzgadīgos tauriņziežus

un graudzāles. Sudrabs 1, 33.

2. dsk.; bot. Dzimta, kurā ietilpst šādi lakst-

augi. \EJ Viendīgļlapjos ir mazāka vielu dažā-

dība, bet pie šīs klases pieder tieši tā dzimta,

kas cilvēcei ir vissvarīgākā, proti, graudzāļu
jeb zāļu dzimta, kurā ietilpst gandrīz visi

mūsu labības augi. Galenieks 2, 382. Augus ar

rudziem līdzīgu ziedu, stumbra, lapu un sakņu
uzbūvi. . apvieno graudzāļu augu dzimtā.

Svinka 1, 31.

grauja, -as, s.; parasti vsk.; poēt. 1. Darbība,

process g raut1 (1). !.□ . . Te «Džutas»

[fabrikas] drupas baloja Pēc pirmā kara grau-

jas .. . Cīņa 55, 171, 4.

2. Darbība, process g raut1 (2). O Viņš
juta acu priekšā šķiramies jaunu priekškaru,
aiz kura līdz šim tika slēpts kara nesamais

posts un dzīves grauja. Kadiķis-Groznijs l, 83.

graujas, -v, vsk. grauja, -as, s.; poēt. Spē-
cīgs, dobjš, nevienmērīgs troksnis, ko rada

parasti pērkons,- dārdi (1). '■CD . . tālu pa pa-

malēm dimd pērkona
0

graujas. Akuraters 1, 72.

. . Ar vīra dusmām pērkonīgā graujā. . Nāk

jūnijs mūs ar ziedu smaržu cienāt.. Jauno v

59, 274. // Šāds troksnis, ko rada sprādzieni, ar-

tilērijas šāvieni. \E3 .. aiz Volgas bija dzirdā-

mas tālas lielgabalu graujas. Jokums l, 121.

graust, parasti 3. pers., grauž, pag. grauda;
intrans.; reti. Graut2 (1). EJ ..[pērkons] zibeņus
meta pēc zibeņiem un grauda bez apstājas.
Sudrabu E 3, 191. Pērkons grauda bargi. Brīžam

jumta spāres no vēja grūdieniem šaubīgi

iekrakstējās. Saulietis IV, 119.

grausts, -a, v. Veca, izmantošanai nederīga

celtne. Nojaukt vecu graustu. iO . . kalniņā

veca, labi sašķobījusies koka ēka ar ielikušu

salmu jumtu. . . Tos [nabagus] ieliek šādā

graustā . . Sudrabu E 3, 347. . . Venecuēlas gal-

vaspilsētā: lieliski, moderni debesskrāpji un

turpat blakus — nožēlojami grausti, kurus ne-

var saukt pat par būdiņām. Zv 60, 2, 15. // No-

lietots priekšmets. O . . jumtistabiņā . . bija
krietni daudz kas izmainījies. Vecā koka

grausta vietā stāvēja laba metāla gulta. .
Niedre 13, 129. Šai mašīnai bija gara un cieša-

nām bagāta vēsture. Tā garāžā bija visve-

cākā . . Rīt viņš [šoferis] iesniegs lūgumu, bet,
kamēr paies nosacītais divu nedēļu termiņš,
nostrādās uz šā grausta. Zv 50, 4, 18.

grauti, grauju, grauj, grauj, pag. grāvu;
trans. 1. Postīt, pārvērst drupās (parasti celtnes).

G. ēku. G. tiltu. G. klintis. Pilsēta .. 28 rei-

zes grauta uņ postīta un 28 reizes cēlusies no

gruvešiem un pelniem. . Zv 57, 17, 9. . . jūs

postā nolād tautas, Kam brīve samīta un mīļās

mājas grautas . . Sudrabkalns 1, 65. Ar mūsu ple-
ciem Lai sienas grauj. . Rainis I, 325. // intrans.

□ Arvien vairāk Leinasars sajuta, ka nācis

pasaulē, lai plēstu, kostu un grautu. A Grigulis

13, 339. Mani spārni nes, man rokās spēks, Es

grauju — un pasaule plaisā. . Aspazija 3, 31.

Tur rindās tanki, — kāpurķēdēs smagās Kā

rīklēs klusē asinskārā balss. Kur viņi brauks,
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tur postot graus un dragās, Ka vilki ceļa sa-

plosīs un mals. M Rudzītis 2, 26. // Militārā

darbībā iznīcināt (pretinieku), nodarīt zaudē-

jumus (pretiniekam). O . . auga lielas parti-

zānu vienības, kas grāva ienaidnieka aizmu-

guri. Samsons 1, 16. Lielā Tēvijas kara gados

viņš ar savu triecienlidmašīnu.. grāva ienaid-

nieka karapūļus . . Cīņa 60, 22, 4. . . artileristi

sadarbībā ar citām ieroču šķiram deva grau-

jošus triecienus hitlerisko iebrucēju tehnikai

un dzīvajam spēkam . . Cīņa 53, 276, 2.

2. Pārspēt, nomākt, iznīcināt (parādības sa-

biedrībā), 'n . . buržuāzija ārda un grauj feo-

dālās ražošanas attiecības, veido kapitālistiskās
ražošanas attiecības . . Niedre 9, 203. «Tikai intri-

gas un personīga izrēķināšanās, vairāk nekas!

Tādā kārtā mēs paši graujam savu jauno rūp-

niecību. .» [Saka Ceplis.] Rozītis 111, 312.

// Mazināt, nomākt, pārspēt (piemēram, ietek-

mi, uzskatus); panākt, būt par cēloni, ka

mazinās (kā) kvalitāte. G. autoritāti. G. pres-

tižu. □ Jaunie dabas zinātņu atklājumi grāva

vecos Aristoteļa uzskatus par telpu. Karpovics

1, 17. ..viņš jau zināja, ka atgriezīsies, tikai

vēl nebija izdomājis, kā to izdarīt vislabāk,

lai negrautu savu pašcieņu . . Vilks 5, 100. Upes-

juris . . rakstīja graujošus., feļetonus par ko-

ruptantiem . . Upīts IX, 432. . . tāda «tendencio-

zitāte», protams, grauj darba māksliniecis-

kumu. Valeinis 1, 90. // Padarīt nerealizējamu

(piemēram, plānu). G. nodomus. G. ieceri. G.

ilūzijas.

graut 2, grauju, grauj, grauj, pag. grāvu;
intrans. 1. parasti 3. pers. Radīt spēcīgu, dobju,
nevienmērīgu troksni (parasti par pērkonu);
dārdēt (1). O Un, kad apklusa ērģeles, dzir-

dams, ka pērkons grauj tepat virs jumtiem.

Upīts 18, 276. Tālumā vēl grāva pērkons un

sadrebināja ēkas stāvu. Fimbers 1, 355. Zibens

šautras saskārās ar vientuļu koku galotnēm,
grāva pērkons. Birze 5, 184. Pērkona negaiss
kā lielgabals grauj . . Vācietis 4, 77. // Par sprā-

dzieniem, artilērijas šāvieniem. O Dobji
grāva mīnu sprādzieni . . Zv 53, 16, 23. Kaut kur

aiz mežiem citā frontes lokā grāva smagie

lielgabali. Lēmanis 4, 52. Pār mūsu galvām jau
sāka graut lielgabalu šāviņi. Jokums 1, 122.

2. Ļoti spēcīgi skanēt; Joti skaļi runāt.

Graujošas skaņas. □ «Kas tur vēl nav saģēr-
bies . .?» grāva Kazakevičs, pienācis pie dur-

vīm. «Kas tur vēl guļ. .» Laicens 1, 130.

grautiņš, -a, v. 1. Postīšana, demolēšana.

O . . sākās grautiņš — lūza un plīsa, tarkšēja
pret grīdu triecami metāla priekšmeti, klirk-

stēja spoguļi, stikla un fajansa trauki . . Upīts

XII, 1134. Skatienam pavērās diezgan rakstu-

rīga ģimenes grautiņa aina. . . Istabas vidū,
kreklos izmeties, ārdījās spēcīga auguma vīrie-

tis piesarkušu un uzburbušu dzērāja ģīmi
[seju]. Dažus soļus no viņa, sarāvusies čokurā

un abām rokām saņēmusi galvu, uz grīdas
gulēja sieviete. Skujiņš 3, 58.

2. Ar slepkavošanu, piekaušanu un mantas

postīšanu saistīta reakcionāra politiska akcija

pret kādu iedzīvotāju grupu nacionālu vai re-

liģisku motīvu dēļ. □. . sākās ebreju grau-

tiņš. Manu māti iegrūda akā . . . tēvu nosita

ar bezmēnu . .. Salenieks 3, 161.

grauzdēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Kar-

sēt (pārtikas produktu), lai (tas) iegūtu brūn-

ganu nokrāsu un īpatnēju garšu. G. cukuru.

G. kafiju. G. iesalu. Grauzdētas saulgriežu sēk-

las. Otrā dienā vecais Tibils rīkojās uz

svētkiem dēla pārbraukšanai par godu: grauz-

dēja miežus, vārīja apīņus, samala sagrauzdē-
tos miežus . . Birznieks-Upītis 4, 260. Māte paš-
laik gatavoja kafiju: krāsnī uz pannas grauz-

dēja ozola zīles, burkānus, miežu graudus.
Salenieks 3, 145. Grauzdētas un saspiestas ka-

ņepju sēklas lieto pavalgam. Galenieks 2, 321.

grauzdēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. Tikt grauzdētam.Krāsnī grauzdējas maize.

grauzdiņš, -a, v. 1. Apcepts, kraukšķīgs mai-

zes gabals. Baltmaizes grauzdiņi. '□ Biezeņa

zupas pasniedz ar apceptu baltmaizi — grauz-

diņiem. Mājtur 182.

2. parasti dsk. Dradži. Speķa grauzdiņi.
grauzējs, -a, v ; grauzēja, -as, s. 1. Darī-

tājs ->- g r auz t.

2. Dzīvnieks ar spēcīgi attīstītiem priekš-
zobiem, kuri nepārtraukti aug (piemēram,pele,

žurka, vāvere, bebrs). □ Apvidos ar attīstītu

lauksaimniecību katrs [peļu] klijāns . . nomedī

5—15 sīkos grauzējus . . , tā glābjot ik gadus
pat līdz tonnai graudu ražas. D kal 62, 98.

. vairums sīko vai tā saukto peļveidīgo grau-

zēju ir kaitēkļi.. Latv dzīvn 21. // dsk.; zool.

Zīdītāju klases kārta, kurā ietilpst šādi dzīv-

nieki. □ Dažas grauzēju sugas ir vērtīgi
kažokzvēri un medību objekti . . Latv dzīvn 21.

grauzējtipa, ģen., nelok.; zool. Tāds, kas pie-
lāgots barības graušanai (par kukaiņu mutes

orgāniem). [O Kukaiņiem, kuri pārtiek no cie-

tas barības — koksnes, mizas, lapām, dzinu-

miem, graudiem, augļiem, saknēm, vilnas . . ,
ir grauzējtipa mutes orgāni. . Rupais l, 5.

grauzējutis, -utu, vsk. grauzējuts, -uts, s.;

zool. Sīki bezspārņu kukaiņi (putnu, retāk zīdī-

tāju, ektoparazīti).
grauzelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Grau-

zit. Vienam vai diviem [zirgiem] bija kas

nebūt priekšā ko ēst. Citi nemierīgi grauze-

lēja slitu un kārpīja zemi. Persietis 1, 249.

grauzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Atkārtoti

vai ilgāku laiku grauzt,- negribīgi grauzt. G.

cietu garozu. G. koka mizu.

grauzt, graužu, grauz, grauž, pag. grauzu;

trans. 1. Est (par grauzējiem (2), arī par da-

žiem kukaiņiem). Vāvere grauž riekstu. Pele

grauž sieru. Vabole grauž lapu. // Ar zobiem

drupināt, smalcināt, parasti ēdot (piemēram,
ko cietu) — par dzīvniekiem. Suns graužkaulu.

Govis grauž bietes. □ Zirgs omulīgi grauza

āboliņu, ar kuru tam bija piedzītas redeles.

Sakse 7, 245. Un vecās peles neapnikušas grauž
atkal grīdas dēļus . . Birznieks-Upītis IV, 92. pārn.

Brigadieris uzdeva sagatavot divus tērauda stie-

nīšus. . .Zāģis bez steigas grauž metālu. Bērce

2, 92. // Ēdot smalcināt, arī ēdot bojāt (piemē-

ram, par tārpiem, kāpuriem). O Ēku ķirmis

grauž kā lapu, tā arī skuju kokus, kaut gan

vairāk uzbrūk skuju kokiem. Sterns 2, 82.
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pārn. «. . Ēvalds dabūs kausu bez cīņas,» prātu
sāka grauzt nelabs ķirmis. Saulītis 12, 352.

// Ar zobiem satvert un nokost (parasti īsu,

retu zāli) — par dzīvniekiem, tTJ . . viņā malā

kadiķiem [govis] sāka grauzt īso zālīti. Sud-

rabu E 3, 173. // Est (ko cietu) —

par cilvēkiem.

G. cietu maizes donu. Mājeļu priekšā uz

robainajām granīta kāpnēm sēdēja veči un

sievas, lēni grauza mandeles vai zemesriek-

stus.. Grīva 1, 158. \> Grauzt sausu garozu

(arī maizi) —
iztikt ar trūcīgu barību; dzīvot

trūkumā. ļO «Nē, saimniek, lai arī sausa ga-

roza graužama, savs stūrītis paliek savs.» Fim-

bers 1, 11. «Labāk mājās grauzt sausu garozu

vai mirt badā nekā braukt te atpakaļ,» izsa-

kās vecais Ļusņaks. Birznieks-Upītis 6, 300.

O Ir ko grauzt sar. — ir ko ēst. O
.. jā-

paņem ēdamais, jo, kas zina, vai Intiņai un

mazajam Jurītim ir jel kas ko grauzt. Sakse

7, 41. ..ja tu esi bez darba un tev nav ko

grauzt, tad bads ir tikpat nemīlīgs jebkurā
zemes kaktā. Lācis 15,_139.

2. parasti 3. pers. Ārdīt, drupināt (par ūde-

ņiem), a Upīte lejā dusmīgi rūc, grauzdama
apnikušo ledus pārklāju. Upīts V, 384. . . atbrī-

votais ūdens zilodams un trīsēdams grauza

sniega blāķus, grauza un ārdīja. Brigadere 3,

438. Strauja upe grauž smilšu krastus, rada

jaunus līčus, jaunus un bīstamus atvarus. Vī-

lips 11, 416. // Ilgstoši iedarbojoties, veidot (par

parādībām dabā). Ūdens grauž gravas. O Jo

uguns, ūdens, laika ritums grauž rievas cietā-

kajā vielā . . Kar 56, 3, 40.

3. parasti 3. pers. Izraisīt nepatīkamu kairinā-

jumu, -sāpes, arī bojājumus (par smiltīm, pu-

tekļiem, cietām apģērba daļām v. tml).

O . . Vai putekļi jaucas Un acis grauž, Vai

caurvējš staigā, Kas locekļus lauž.. Rainis

I, 244. Kaklu un plecus neizturami grauza rupjā
krekla vīles.. Kar 54, 8, 56. //pārn. Ilgstoši
iedarbojoties, pasliktināt, bojāt (veselību), bo-

jāt (ķermeņa daļas) — par slimībām, nelab-

vēlīgiem apstākļiem v. tml. !□ Brīžam [strād-
nieks] bija pelnījis vairāk, bet tad darbs bija
veselību grauzis.. Jaunsudrabiņš 111, 210. Tu-

berkuloze grauza viņa plaušas lēni, bet neat-

laidīgi. Sakse 4, 22.

4. sar. Sagādāt (kādam) nepatikšanas, cie-

šanas. .. «Baltijas Vēstnesis» savu konku-

rentu grauza, cik vien mācēja, bet maz ko

viņam jaudāja padarīt. . A Deglavs 1, 282. Katru

vakaru.. , kad arhitekts gadījās pie galda, to

grauza no visām četrām pusēm. Upīts XII, 771.

«Liec Silvai mieru. Ko tu viņu grauz?» jau-
nākais brālis iekrīt starpā.. Lit M 69, 11, 10.

.// pārn. Ilgstoši pastāvot, nomākt (piemēram,
par psihisku stāvokli). [□ Mani grauza greiz-
sirdība .. Upīts IX, 564. Gleznotājs nebija labā

oma, viņu kaut kas kremta un grauza. Sau-

lītis 12, 200. Šis notikums — ģimenes pame-
šana . . — visus gadus bija viņu grauzis, iegu-
lies dvēselē kā netīra skabarga. . Sakse 7, 4.

"C* Grauzt (arī ēst, gremzt) sirdi — nemitīgi sa-

gādāt sirdssāpes, morālas ciešanas. Sirdi

grauž nemiers par drīzo šķiršanos, un es ne-

varu aizmigt, kaut gan citi jau guļ. Grīva 5.

175. . . sirdi kā lietuvēns šaubas grauž. Sirm-

bārdis 2, 43.

grauzties, parasti 3. pers., graužas, pag. grau-

zās; refl. 1. Graužot (ko), virzīties (tajā) uz

priekšu. Kāpurs graužas ābolā. Kāpurs grau-
žas koka mizā. □ . . miegs Sausenei vairs

nenāca, un viņa caurām naktīm klausījās, kā

žurkas grauzās pažobelēs. Rozītis 111, 180. «Tē-

voci, skaties: ložu caurumi egļu stumbros!»

«Nē, tur jau ķirmji grauzušies.» Auziņš 1, 201.

// Drupinot, urbjoties virzīties (kur iekšā) —

par instrumentiem, mehānismiem. I.n . . zāģis
gaudodams un šņākdams grauzās kokam cauri,
un zemē krājās baltas skaidas . . Vilks 6, 363.

Kamanu dzirdēt nemaz nevarēja. Tikai zirgu
pakavi grauzās ceļa ledū un zvani skanēja.
Jaunsudrabiņš 2, 265. Turpat virs galvas slīda

[kuģa] stūres ķēde, . . grīdā grauzdamās. Upīts

18, 249.

2. Virzoties ārdīt, drupināt (par norisēm

dabā). !□ Bet sudrabvītols klusēdams norau-

gās . . , kā viļņi graužas klāt tā saknēm. .

Kar 58, 3, 42. Uguns pa apakšu grauzās aizvien

tālāk. Jaunsudrabiņš la, 221.

3. Ilgstoši pastāvot, nomākt (parasti par psi-
hisku stāvokli). Pārmetumi graužas apziņā.

sO Pa dienu mājās drūms klusums, nakts

tumsā graužas neizdomājamas domas . . Upīts

IV, 327. Kaut kas smags un nepatīkams grau-

zās domās, un viņa nevarēja to atgaiņāt. .
Sakse 7, 109. <> Grauzties sirdī — nemitīgi iz-

raisīt sarūgtinājumu,sāpināt.

grauzums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-g r auzt (1). ļo Tie [augļi], kam bija
kāds tārpu grauzums vai sasitums, sapuva . .
Ezera 1, 368.

2. Paveikta darbība, rezultāts -> grauzt

(2). Straumes g. klintī.

grava, -as, s. Tekošu ūdeņu izveidots vag-

veida padziļinājums, ieleja ar stāvām nogā-
zēm. Dziļa g. Krūmiem apaugusi g. Gravas

nogāze. Darbīga grava — grava, kas turpina
veidoties. Aprimusi grava —■ grava, kas tālāk

vairs neveidojas. O Gravas mala, uz kuras

viņš sēdēja, pacēlās metrus sešus virs upītes

līmeņa. . . Stāvās gravas malas apaugušas

alkšņiem . . Jansons 2, 105. . . kalna nogāzē šalc

milzeņi ozoli un liepas, bet lejā dziļā gravā
caur plienakmeņiem savus ūdeņus uz Daugavu
veļ skaistā Pērse . . Zv 57, 12, 20.

gravains, -ais; s. -a, -ā. Tāds (apvidus), kur

ir daudz gravu. Gravaina piekraste. □ Šēfera

birzs vietām gravaina, citur pauguraina, daž-

viet nolaidena virzienā uz ezeru. Saudz dabu 83.

grāvējs, -a, v.; grāvēja, -as, s. 1. Darītājs -*-

graut
1.

2. v. Sekla satura skaņdarbs, kinofilma, daiļ-

darbs, arī izrāde, kas (kādu laiku) iegūst lielu

popularitāti. O Rietumos pastāv tāds jē-

dziens —
komerciālais kinematogrāfs. Šai ka-

tegorijā parasti ieskaitāmas detektīvfilmas,

melodrāmas, seksuāli grāvēji . . Cīņa 67, 149, 4.

Amerikāņu grāvēji uzkundzējušies zilajā tele-

vizora ekrānā un kinoteātros, grāmatveikalu

plaukti pārpildīti ar štatos iespiesto literatūru,

ne jau vērtīgāko saturā. Zv 67, 14, 15.
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gravējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-gravēt; gravīra (1). Veidot kārbai

gravējumu. O .. Latvijā vissenākie pirmatnē-

jās mākslas paraugi saistāmi ar.. skulptūrām
un gravējumiem uz kaula un raga priekšme-
tiem.. Māksla 66, 1, 49. Šie skārda štancējumi

un gravējumi ir lieliski kā suvenīri, bet diez-

gan primitīvi kā rotas. Tēl M 58, 197.

gravēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Veidot

(ar īpašu rīku vai ķīmiskiem līdzekļiem) gludā,
cietā virsmā (attēlu, tekstu). G. žetonā vārdu.

IO . . ar.. asu tērauda adatu meistars gravē
sīkus, ar neapbruņotu aci nesaskatāmus zīmē-

jumus. Pad J 62, 149, 3.

grāvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; novec. Trokšņaini darboties; arī ālēties.

O Pēteris, grāvēdamies ar kokiem, sedza viņu

soļus, un policija lauzās gar durvīm . . . A Deg-

lavs 1, 107. Iztrūkstas [dēls] no trokšņiem vir-

tuvē: krīt karote, noripo vāks .. Nabaga māte.

Tagad viņa viena grāvējas pa virtuvi. . Zig-

monte l, 125. Saimnieks izgāja pa durvīm, aiz

kurām grāvējās saimniece. . . Aiz tām durvīm

visi bārās. Brigadere XVIII, 179.

grāviens, -a, v. īslaicīgs vienreizējs trok-

snis -> graut 2
(1). Lielgabala g. Mīnu grā-

vieni. ļO Bija dzirdami dobji ducinājumi. Ne-

varēja saprast, vai tie ir tāli artilērijas grā-
vieni vai pērkons. Branks 3, 5. Nodārdēja
spalgs pērkona grāviens. Brodele 14, 42. Negaiss
ārdījās neganti .. , grāvieni plēsa vai ausis

pušu. Eglons 1, 168.

gravieris, -ra, v.; graviere, -es, dsk. ģen. -ru, s.

Amatnieks, kas nodarbojas ar gravēšanu. Gra-

vieru darbnīca.

gravimetrija, -as, s.; parasti vsk. Zinātnes no-

zare, kas pētī smaguma spēka paātrinājumu
Zemes virsmas tuvumā. ļO Plaši pētījumi tika

veikti arī gravimetrijā. Pad J 62, 32, 3.

gravimetrisks, -ais; s. -a, -ā; apst. gravimet-
riski. 1. Saistīts ar gravimetriju, tai raksturīgs.
Gravimetriskie mērījumi. O. . ar netiešajām
pētījumu metodēm

— seismiskajām un gravi-
metriskajām metodēm — var noteikt dziļāko
slāņu izvietojumu . . Rīgas B 70, 152, 3.

2. Saistīts ar smaguma spēka paātrinājumu
Zemes virsmas tuvumā, tam raksturīgs. Gravi-

metriskā anomālija.
gravīra, -as, s. 1. Metāla (parasti vara) gre-

bums,- viens no dobspieduma tehnikas senāka-

jiem paņēmieniem — attēla iegravēšana me-

tāla plātnē ar grebli.
2. Estampa tehnikās veidots mākslas darbs.

SO_ Cels svinīgums raksturo daudzas Kubas

mākslinieku gravīras. Māksla 60, 3, 54. Nesen

Kultūras ministrijas komisija pieņēma kolek-

ciju, kurā ir 110 gleznas, ap 200 gravīru, kā
arī tēlniecības darbi. Rīgas B 62, 194, 3.

grāvis, - Vja, v.; vai. Diakritiska zīme C).
O Krītošo intonāciju apzīmē ar grāvi . . Lava

2, 111.

grāvis, -vja, v. Mākslīgi veidots garš padzi-
ļinājums zemes virsmā (ūdens uzņemšanai un

vadīšanai, arī robežas iezīmēšanai). Dziļš un

plats g. Drenu g. Rakt grāvi. Grāvju arkls
—

grāvjuvai drenu tranšeju rakšanas ierīce. Pret-

tanku grāvis mii. —-prettanku šķērslis līdzenā

apvidū (plats, aptuveni 1 metru dziļš izrakums,

ar stāvām malām). [O Dārziem vajadzīgs
daudz ūdens, tādēļ apūdeņošanas grāvji sākas

jau labi tālu aiz ciema kalnos . . Birznieks-Upī-

tis 111, 300. Cauri visam ciemam ceļš kā galds,
no kalna grāvji, kas novadījuši lielos snieg-
ūdeņus, tiem pāri stipri tiltiņi. . Upīts XV, 332.

Ceļš gāja kādu laiku pa purvainu krūmāju. ~

dziļajos ceļa grāvjos spīdēja brūns ūdens. .

Brigadere 2, 20. Austrumu pusē pils teritoriju

norobežoja ar ūdeni piepildīts grāvis. Tas bija
3 metrus dziļš un 15 metrus plats. Zv 57, 12, 20.

gravitācija, -as, s.; parasti vsk. Ķermeņu vis-

pārīga iizikāla īpašība savstarpēji pievilkties
ar spēkiem, kas atkarīgi no to masām un sav-

starpējā attāluma. Zemes g. Vispasaules g.

Gravitācijas lauks
— lauks, kuru ķermenis

rada ap sevi un kura ietekmē ķermeņi pievel-
kas un starp tiem darbojas gravitācijas spēki.

ļO . . gravitācija arī vakuumā izplatās ar gais-

mas ātrumu. Karpovics 1, 43. Spēki, kas deformē

zemeslodi, ir Saules un Mēness gravitācija;
šis gravitācijas spēks deformē arī Zemes ko-

dolu. Pad J 62, 32, 3. Gravitācijas ūdens pie-

pilda (augsnes) nekapilārās poras . . Gravitā-

cijas ūdens padots smaguma spēkam resp. ze-

mes pievilkšanas spēkam, tāpēc tas var . . no-

tecēt augsnes dziļumos. Sudrabs 1, 97.

gravitatīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. gravitatīvu
Saistīts ar gravitāciju, tai raksturīgs. [O Pēc

mūsdienu atzinuma, zvaigznes veidojas gravi-

tatīvās saspiešanās ceļā no aukstiem, retinā-

tiem starpzvaigžņu gāzes mākoņiem. Zin T 73,

8, 11.

gravitēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; intrans.

Gravitācijas ietekmē tiekties kādā virzienā.

Gravitējošā masa.

grāvmala, -as, arī grāvmale, -es, dsk. ģen.

-ļu, s. Grāvja mala; grāvja tuvākā ap-

kārtne. Zālaina g. Nopļaut grāvmalas.
O . . saule kāpj augstāk, arvien augstāk, un

rasa vizuļo ielu zāļotajās grāvmalās. Kurcijs 4,

285. Viņi brauca pa platu, labi grantētu un

nesen gludi nošļāktu lielceļu. Grāvmalas ve-

lēnas greiders bija apgriezis kā ar asu nazi.

Birze 4, 180. Sīmanis apsēdās grāvmalē atpūs-

ties . . Sakse 2, 186.

grāvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Apstrā-

dāt (pļavu, purvu v. tml.), rokot grāvjus. G.

pārplūdušo lauku. G. pļavu. !0 Aizgāju me-

lioratoros. Sāku grāvot zaļo sūnekli un nīdēt

purva akačus. Niedre 6, 225. Vairāk nekā des-

mit gadus Līdums kopā ar ģimeni un nepre-

cēto māsu grāvoja šo puspurvu, cirta krūmus,

cēla ēkas un iekopa zemi. Eglons 2, 80.

grāvracis, -ča, v.; neakt. Cilvēks, kas no-

darbojas ar grāvju rakšanu. ļO Dzimis esmu

šai pašā pusē,. . te iesācis grāvrača gaitas..
Veronikas dēļ, budžu grāvjus rakdams, plēsos
kā negudrs . . Niedre 6, 224. Viena no vecāka-

jām strādnieku profesijām droši vien ir grāv-
racis. Cilvēku ar kapli un lāpstu varēja sa-

stapt it visur. Zv 65, 19, 30. Grāvracis Ar savu

lāpstu. . Smagu, mālainu zemi Rok. Pad J

62, 178, 4.
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graži, -v, v.; tikai dsk.; pareti. Untumi, kap-
rīzes. □ Tā esot tikai niķīga iedomība,

vecas sievas graži, ievest sev atdalītu saim-

niecību, un viss tas tiekot darīts tik lielības

un ietiepības labad. Saulietis IV, 40. Kalēja pre-

tošanās ir tik tādi graži un mazbērna aušības.

ME I, 641.

gražīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gražīgi. Untu-

mains, kaprīzs. G. bērns. Gražīga meitene.

□ Ne no šā, ne tā Valija kļuva untumaina,

gražīga kā izlutināts skuķis. Niedre 6, 276.

// Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības. Runāt

gražīgā balsī. iO «Tas ir gan savādi,»_ Zenta

rādīja gražīgu seju, «es strādāšu melnas mie-

sās, bet Mirdza ēdīs saldumus.» Sakse 7, 75.

«Liec man mieru,» Ilga negaidot atcērt, nu

jau tīri nejauki un gražīgi. Zigmonte 1, 118.

pārn. Tāds ir Latvijas rudens, turpat saule

smaida tik jauka un mīlīga, turpat, kā slēpša-

nos spēlēdama, ietinas mākonī un negaidot

gražīgi uzgāž zemei vaigā vaļīgu udentiņu.

Sakse 7, 394.

gražoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Nevajadzīgi tiepties, arī būt ļoti izvēlīgam,

kaprīzam. □ «Kungs gribēja noģērbties,» Ģēr-

bēji atgādināja. «Es negribu vis

Kungs gražojās. Upīts XV, 315. «Ja pati_ izvēlē-

šos [vīru], paņemšu arī,» Zenta gražojās, «bet

vecenes jau nu man nevienu nepierunās.»

Sakse 7, 123. Ruta piecēlās un sāka gražoties,
atteicās ēst. Grants 6, 55.

grebināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Vairākkārt, ilgāku laiku, arī lēni grebt.
'.□ Pa ziemu Gruzis strādāja pats uz savu

roku, taisīja traukus un grebināja karotes..
Birznieks-Upītis I, 186.

greblis, -ļa, v. Rīks grebšanai. Asināt grebli.
!□ Kad klucītim noņemts lielums, vectēvs

ievelk zīmi, un tad jau redzama nākamā ka-

rote. Nu tik vēl jānodrāž viss, kas apaudzis

apkārt.. Tad nāk greblis un iztaisa dobumu.

Brigadere 2, 131. Ignats, sēdēdams uz mūrīša

un no izkaltuša bērza māzera grebdams ma-

zajam bļodiņu, bez vārdiem klusi dūca līdzi.

Kad mazais aizmiga, Ignats piecēlās, nolika uz

mūrīša grebli un izdobto māzeri.. Grīva 6, 53.

grebt, grebju, greb, grebj, pag. grebu; trans.

1. Ar īpašu rīku izdobjot, veidot, darināt (no

cieta materiāla). !□ Viņš . . greba karotes un

pavārnīcas. A Grigulis 10, 86. Te [muzejā] re-

dzamas koka ķemmes ādas maciņos, gan grebti,
gan virpoti koka trauki. Rīgas B 62, 188, 6.

2. Ar īpašu rīku veidot (attēlu, rakstu cietā

materiālā). G. kokā rotājumu. G. iniciāļus.

!0 Uz cietām galeniskām plāksnēm var grebt
vissmalkākās svītras . .Poligr 207.

grebums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-grebt (1). Zēna pirmais g.
2. Paveikta darbība g r ebt (2); ar īpašu

rīku gravēts attēls, raksts,- šāda attēla novil-

kums uz papīra. □ Pacietīgā darbā ra-

dās .. Šotas Rustaveli portrets, kas iegravēts
uz perlamutra gabaliņa.. . Pēc tam radās citi

grebumi. . Pad J 62, 149, 3. Visu [izstādes] ap-

meklētāju uzmanību pievērš unikāls grebums
ziloņkaulā . . Māksla 59, 4, 49. // Attiecīgā teh-

nika. Krāsainais g. Galeniskais grebums —

grebums galeniskā, koka stumbram šķērsām
nozāģētā plāksnē. !□ . . [mākslinieks] parādījis
darbus grebuma tehnikās. Starp izstādītiem

darbiem visvairāk ilustrāciju. Liesma 58, 9, 8.

Galeniskā grebumā var pietiekoši precīzi at-
veidot ne tikai svītru, bet arī pustoņu attēlus.

Poligr 208.

grēcīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. grēcīgi. 1. rel.

Tads, kas rīkojas neatbilstoši reliģijas nor-

mām. O . . saimnieks . . uzmeklēja pātaru
grāmatā to vietu, kur runā par netiklu jau-
navu vai grēcīgu sievu. . Kurcijs 4, 21. // Tāds,
kas ir pretrunā ar reliģijas normām. G. darbs.

G. nodoms. Grēcīgas domas.

2. sar. Tāds, kam ir trūkumi, vājības; arī

netikumīgs, nosodāms.

grēcīgums, -a, v.; parasti vsk.; rel. 1. Vispāri-
nāta īpašība —>- grēcīgs (1), šīs īpašības
konkrēta izpausme. O Ar. . izdomājumiem
par visādiem slepeniem motīviem, grēcīgumu
un tā tālāk baznīckungi cenšas mazināt to

ietekmi, ko uz ticīgajiem atstāj bijušie garīdz-
nieki, atsakoties no amata. Pad J 62, 91, 2.

2. sar. Vispārināta īpašībai-g r ē c īg s (2),
šīs īpašības konkrēta izpausme.

grēcinieks, -a, v.; grēciniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. 1. rel. Cilvēks, kas rīkojas neatbilstoši

reliģijas normām. O Nav jau labi pasaulīgai
mantai tā pieķerties, lai dievs man, grēcinie-
kam, žēlīgs .. Sakse 7, 167. «Savai sodībai ne-

viens nevar izbēgt, tu, apcietinātais grēciniek.
Tev prāts tikai pie pasaulīgām domām.» Upīts

18, 177. . . hronikas liecina, ka Baltijas novadu

iekarotājiem no dižciltības nav bijis ne vēsts,

tie komplektējās no dažādiem Vācijas dēkai-

ņiem, grēciniekiem, noziedzniekiem. V Kalniņš

1, 222.

2. sar. Cilvēks, kas neievēro, pārkāpj kādu

noteikumu; cilvēks, kas rīkojas netikumīgi,
nosodāmi. Par.. nepareizo [šofera] rīcību

viņi [autoinspektori] izdara atzīmes, bet grē-
cinieks var zaudēt braukšanas tiesības .. Ves

65, 6, 14.

grēcisms, -a, v.; vai. Sengrieķu valodai rak-

sturīga parādība; šādas parādībasatdarinājums

citā valodā; aizguvums no grieķu valodas.

grēda, -as, s. 1. legarens krāvums. Ķie-

ģeļu g. Ogļu g. Kastu g. !□ Tagad akmeņi

izcelti un nolasīti, savesti vienuviet divās mil-

zīgās grēdās . . Upīts XV, 335. Šķūņa otrā no-

dalījumā mantas bija sakrautas grēdās — sma-

gākās apakšā, vieglākās virs tām. Sakse 7, 105.

. .varbūt zirgi viņu būtu izsvieduši no ratiem,

varbūt rati būtu sasisti, ja priekšā negadītos

pirms dažām dienām novāktais kviešu lauks

un sastirpotās salmu grēdas. Talcis 4, 99. // No-

teiktā kārtībā veidots (kokmateriālu) krāvums.

Dēļu g. Baļķu g. Jūras krasts piekrauts
mežmateriālu grēdām — baļķiem, klučiem un

malkas šķilām, ko pa jūru ar plostiem un liel-

laivām vēlāk vedīs prom uz Rīgu. Lācis 11, 291.

.. tēvs .. parāda, kā šāļu malka jāsakrauj grē-

dās. Katra nākamā kārta jākrauj tieši šķēr-
sām pāri iepriekšējai. Rinkule 1, 50. Kokmate-

riālus noliktavās uzglabā grēdās. Grēdas
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krauj . . līdz 10 metru augstumam, sterns 2,

352. // Vienveidīgu (parasti nekārtīgi saliktu,

samestu) priekšmetu kopums, kaudze. Viņa

nespētu aiziet gulēt, virtuvē netīru trauku

grēdu atstājusi . . Zigmonte 2, 62. . . [puisis] dus-

mīgi izbāza kupli sprogaino, gaišmataino galvu

no aitādu un sadilušu segu grēdas sava guļas

vietā . . Ādamsons 2, 156. . . maza. gaišmate pa-

stiepās uz pirkstgaliem, lai labāk varētu pār-

redzēt virsdrēbju grēdas. Saulītis 12, 169.

2. ģeogr. Gari izstiepti rel jēla pacēlumi, arī

kalnu virknes. Karpatu kalnu g. Balkānu kalnu

grēdas. □ Pirmajām kalnu gredam jāpārjāj

pāri, tad varēs doties pa Genaldonas ieleju uz

augšu. Birznieks-Upītis 111, 197. Uralus veido

daudzas iegarenas grēdas, kas stiepjas ziemeļu

un dienvidu virzienā. Zv 57, 3, 13. Pa
_

kreisi

bija vairākas tādas augstienes, tas guļas cita

uz citas un pie apvāršņa sadruzmejas meļa
uzkalnu grēdā. Talcis 4, 114.

3. Liela mākoņu gubu rinda; augstu viļņu

virkne, a Mākoņu grēdas . . pamazam ap-

sedz apvārsni. Salenieks 5, 39. . . vējš kļūst_ ar-

vien stiprāks. . . Viļņi palielinās, to grēdas

jau saredzamas putas. Zv 52, 16, 15. . . bango

jūra.. . Cik tālu vien sniedzas skatiens, balti

putojošas viļņu grēdas dzenā cita citu. Zv 50,

8, 16.

grēdveida, ģen., nelok. Tāds, kam ir grēdas

(1) veids. Grēdveida ledus blāķi. Aiz

purva centra daļas novietots grēdveida ciņu_—

liekņu komplekss, kurā regulāri mainās grēd-

veida ciņi ar liekņām. . Saudz dabu 21.

grēdveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. grēdveidīgi.
Grēdveida. Grēdveidīgi sniega blāķi. Grēdvei-

dīgi nogulsnējušies upju sanesumi.

gredzenmuskulis, -ļa, v.; anat. Muskulis,

kam ir loka, gredzena veids. Zemādas mu-

tes un acu gredzenmuskuļi sarauj oties no-

slēdz acs spraugu un muti. Anat 43.

gredzenot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. trans.;

zool. lezīmēt (dzīvnieku, parasti putnu), aplie-
kot ap kāju vai citu ķermeņa daļu īpašu gre-

dzenu ar attiecīgajām ziņām, lai pētītu, pie-

mēram, migrācijas, pārvietošanās ātrumu,

mūža ilgumu. .O Ne vien migrācijas, bet arī

daudzas citas putnu dzīves īpatnības no-

skaidro, putnus gredzenojot. Putnam ap kāju

apliek gredzenu, uz kura ir numurs, ar bur-

tiem apzīmēta sērija un attiecīgās valsts gre-

dzenošanas centra adrese. Latv dzīvn 32. Par..

putnu gredzenotāju var kļūt katrs pilsonis,
kurš . . apņemas gredzenot tikai labi pazīsta-
mus putnus un regulāri iesniegt apgredzenoto

putnu sarakstus. Mihelsons 1, 36. Inčukalna

mežsaimniecībā 1954. gada 20. jūnijā gredze-
notais melnā mušķērāja mazulis noķerts tā

paša gada 23. augustā Itālijā. . Zv 65, 18, 30.

2. trans.; bot. Apstrādāt (koku), izgriežot ap-

kārt stumbram vai zaram mizas sloksnīti vai

uzmaucot stiepļu gredzenu, lai stimulētu vai

apturētu koka augšanu; apstrādāt šādā veidā

(koka stumbru, zaru). G. kokus. G. nozāģēja-
mos zarus. Meža zvēri ļoti labprāt ēd gre-

dzenoto apšu mizu. Apšu gredzenošanu iz-

dara ap Jāņiem, nogriežot apsei visapkārt

krūšu augstumā apmēram 1 centimetru platu
mizas sloksni. . A Kalniņš 1, 249. // Riņķveidā

apziest (koka stumbru) vai apsiet ar speciālu
apsēju, lai cīnītos pret kaitēkļiem. G. ābeles.

3. parasti 3. pers.; intrans.; reti. Griezties riņķ-

veidā; vīties apkārt, apņemt. Q «Gari, gari
mati,» Annele apbrīno, mērīdama šmaugo zaru

pīni ar savām baltajām, skrulainajām peļastī-

tēm, kas gredzeno visapkārt ap dzelteno laka-

tiņu. Brigadere 2, 26.

Sk. gredzenots.
gredzenots, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd.

dzenot.

2. Tāds, kam ir gredzeni; ar gredzeniem.
O Arvien viņam atkal un atkal bija jāska-
tās uz Rūtas gredzenoto roku.. Sakse 1, 80.

Prokurors Nāts iedomājās savas sievas . . gre-

dzenotos pirkstus uz melnbaltās klaviatūras ..
Kurcijs 4, 27.

3. reti. Gredzenveida. 1.0 . . gar abām ma-

lām krājās līkumotas, gredzenotas saknes un

rievainie, saverveļotie zari. Upīts 11, 659.

gredzens, -a, v. 1. Apļveida (parasti dārg-
metāla) stīpiņa, ko valkā pirkstā par rotas

lietu vai arī par, parasti laulības, simbolu.

Zelta g. G. ar dārgakmeni. Dāvināt gredzenu.

Briljanta (arī dzintara, rubīna v. tml.) gre-

dzens — gredzens, kurā iestiprināts briljants
(dzintars, rubīns v. tml). [□ Vilma savu lau-

lības gredzenu bija atstājusi mājās, jo tā

tikai tāda veca mode — staigāt visur ar riņķi

pirkstā. Lācis 13, 136. Ikdienas rota [senlatvie-

šiem] . . bija gredzeni. Tos nēsāja uz abu

roku visiem pirkstiem, izņemot īkšķi. Bieži

vien vienu pirkstu rotāja pat vairāki gre-

dzeni. Zv 57, 7, 17. pārn. . . Tu [Ventspils]
līdzinies spožai pērlei, Dundagas zaļo mežu

gredzenā iekalta . . . Grīva 8, 85. pārn. . . bija
sākusies ikdiena, un burvības gredzens, kas

Līviju turēja savā gūstā visu ceļojuma laiku,

pēkšņi salūza. Lācis 15, 370. // Stīpiņa, ar ko

gredzeno dzīvniekus (parasti putnus). □ Atra-

dējs pēc gredzenā iespiestās adreses var pazi-

ņot gredzenotājam, kur, kad un kādos apstāk-

ļos atrasts apgredzenotais putns. Mihelsons 1,31.

Zēni aplika ap dzeguzēna kāju metāla gre-

dzenu ar iegravētu skaitli . . X Grigulis 2, 42.

Mēģinājumi apzīmēt medībās noķertus zivju
gārņus ar gredzeniem un plāksnītēm zināmi

jau no viduslaikiem. Mihelsons 1, 31.

2. tehn. Detaļa, kam ir noslēgta loka forma.

Virzuļa g. [□ Vīlei spalā jābūt iestiprinātai
taisni un nekustīgi, citādi asināšana labi ne-

veicas. Lai novērstu spala plīšanu, tam ne-

pieciešams metāla gredzens. Indāns l, 89.

. .kaut arī gāzes vadu ieraks upes gultnē
2 metru dziļumā, caurules tomēr vēl apjož

ar. . smagiem čuguna gredzeniem. . Lit M

61, 22, l.

3. Tas, kam ir loka, apļa, spirāles forma.

Saules staru g. (Sa) griezt (arī (sa)vīt, (sa)riti-

nāt) gredzenā — (iz)veidot lokā, aplī, spirālē.

(Sa)griezties (arī (sa)vīties, (sa)ritināties) gre-

dzenā —(iz)veidot loku, apli, spirāli,a Laiku

pa laikam klusumu pārtrauc kāda zivs, sacel-

dama ar astes sitienu gredzenus upes mie-
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gaina līmenī. Kadiķis-Groznijs l, 313. Ints pacēla
akmentiņu un iesvieda upē. Tai vietā izplauka
viļņu gredzeni, kas lēni šūpojās, līdz izzuda

pavisam. Saulītis 6, 124. Dažreiz Jēkabs smē-

ķēdams mēdz laist varen smailus dūmu gre-

dzenus gaisā: tie tā viļņodamies vien tad aiz-

vijas projām. Eferts-Klusais i, 17. . . Saturna

gredzenu spektrs atgādina parastās sarmas

spektru. Zin T 62, 3, 16. Aizgaldos rukšķina da-

žāda lieluma un vecuma sivēni, . . astes sa-

griezuši gredzenos. Zv 73, 11, 3.

4. Gada laikā izaugusi (koksnes) kārta

(gadskārta), kas redzama koka stumbra šķērs-

griezumā. O Te bija nozāģēta jauna lap-

egle. . . Gadu gredzenu biezums bija 5—6 mi-

limetri. Pad J 62, 208, 3.

5. anat. Orgāns vai tā daļa, kam ir noslēgta
loka lorma. Aortas g. Saistaudu g. Trahejas

gredzeni. O Kuņģa sienu muskulatūra uzturu

caurjauc un virza to uz priekšu. Izeju no-

slēdz muskuļu gredzens — vārtnieks . . Skulme

3, 84. Kākslis ar saviem apmēriem var radīt

elpošanas traucējumus. No ilgstoša spiediena
uz balsenes skrimšļu gredzeniem tie var kļūt
mīkstāki. . Ves 58, 3, 4.

6. bot. Kauslapu, vainaglapu vai putekšņ-
lapu sakārtojuma veids. Septiņstarītes zie-

diem ir septiņlocekļu gredzeni, kas ir ļoti

rets izņēmums. Galenieks 2, 342. . . ārējais [glī-
veņu] apziedņa gredzens bieži vien kausveida,

iekšējais — vainagveida. Galenieks 2, 383. Div-

dīgļlapjiem ziedu gredzeni ir ar pieciem vai

četriem locekļiem .. Galenieks 2, 212.

7. literat. Vienāda vai līdzīga posma atkār-

tojums (daiļdarba vai tā atsevišķu daļu) sā-

kumā un beigās. Gredzenā atskaņas — atskaņu

izkārtojums četrrindē, kad pirmā rinda atska-

ņota ar ceturto, otrā — ar trešo; aptveru at-

skaņas. O . . gredzens [dzejā] rada ritmiski in-

tonatīvu nobeigtību,noapaļojumu. . Tātad gre-

dzena paņēmiens sevišķi pastiprina kompozi-
cionālās vienības principu. Valeinis 1, 148. Kom-

pozicionāli «Mērnieku laiki» uzbūvēti pēc tā

sauktā gredzena principa. Visi notikumi veido

vienu noslēgtu ciklu. . Niedre 9, 283. Dzejnie-
kam . . der atcerēties arī tā saucamo gredzena
kompozīciju, kur pirmais un pēdējais pants ir

vai nu gluži, vai gandrīz vienādi. Lit M 56, 4, 2.

gredzentiņš, -a, v. Dem. -v gredzens.
O Tikai ceļā Karina atskārta, ka bija atstā-

jusi mājā gredzentiņu. . Dorbe 2, 199.

gredzenveida, ģen., nelok. Tāds, kam ir gre-

dzena, riņķa veids. G. muskuļi. G. iedobums.

G. laukums. □ Kravu pacelšanai būvlaukumā

var lietot arī bloku. Tas sastāv no skrituļa ar

gredzenveida rievu, kurā ievieto trosi. Sterns

2, 56. Lielākajai daļai pilsētu ir radiālu un

gredzenveida ielu sistēma.. Zin T 66, 4, 31.

. . kartēs atzīmēti gredzenveida kalni, kalnu

ķēdes, tumšie Mēness virskārtas apgabali, ko

sauc par jūrām, un citi veidojumi. Pad J 59,

214, 2.

gredzenveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gredzen-
veidīgi. Gredzenveida. '.□ Koki ar dziļām. .
gredzenveidīgām plaisām būvmateriāliem ne-

der. Sterns 2, 67. Gredzenveidīgu kalnu uz Mē-

ness ir ļoti daudz. Pad J 62, 163, 2.

greiderists, -a, v.; greideriste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Greidera vadītājs. O Šoferi, buldoze-

risti, asfaltētāji, greideristi ar ietaupītu deg-
vielu pēc darba veica milzīgus zemes darbus.

Zv 65, 21, 25. ..Arnolds strādā Ceļu rajonā
par greideristu. . Pad J 69, 163, 2.

greiders, -a, v. Mašīna ceļu uzbēruma vei-

došanai, sniega tīrīšanai. Pašgājējs g. Piekabi-

nāmie greideri. Greidera nazis. !0 Viņi
brauca pa platu, labi grantētu un nesen gludi
nošļāktu lielceļu. Grāvmalas velēnas greiders
bija apgriezis kā ar asu nazi. Birze 4, 180.

Gājēja apsēdās paugura virsotnē uz sniega
vaļņa, kuru tur bija sadzinis greiders, iepriek-
šējās dienās tīrīdams ceļu. Vilks 2, 58.

greifers, -a, v. lerīce kravas satveršanai

(piemēram, celtņiem).
greifs, -a, v.; mit. Antīkajā mitoloģijā —

spārnots lauva ar ērgļa galvu.
greipfrūts, -a, v. 1. Subtropu augļu koks ar

aromātiskiem, rūgteni skābiem augļiem. leau-

dzēt greipfrūtu.
2. Šī koka auglis. O Kubas apelsīni, greip-

frūti . . tiek arī eksportēti uz daudzām pasau-
les valstīm. Rīgas B 69, 185, 8.

greizs, -ais; s. -a, -ā; apst. greizi. 1. Uz sā-

niem izliekts, sašķiebts. G. žogs. G. rokraksts.

Greiza līnija. Nostāties greizi. Greizā pēda —

iedzimts vai iegūts kropļojums — pagriezta un

saliekta pēda. O Kad viņš uzsvieda plecos
šauteni, sīkais augums sašķiebās gluži greizs.
Grīva 4, 100. Zvana tornis Augstkalnu kapsētā

bija vecs, apsūnojis, sašķiebies, ar greizu

krustiņu galā. . Laicens I, 120. Un slidas jau
arī liec kājas šķībi un greizi, ka nemaz nevar

taisni noturēties. Valdis 1, 184. Greizā pēda.,
ir diezgan bieži sastopams iedzimts izkropļo-
jums. Izkropļojums biežāk izveidojas abās pē-

dās. Bune 1, 371.

2. Kļūdains, nepareizs (parasti par uzska-

tiem, domām). □ .. tēvs nomira, Jānis pa-

lika viens ar māti,.. palika ar . . greizu, ne-

pareizu uzskatu kompleksu. PL Siev 58, 1, 20.

.. greizi priekšstati par dzīves likumsakarī-

bām neļauj rakstniekam panākt literārā darbā

uzgleznotās panorāmas atbilstību patiesajām
dzīves norisēm. Kar 58, 11, 95. ..būtu greizi
no otra aizņemties, kamēr pašam parādnieki.
Blaumanis 6, 59.

3. Tāds, kurā izpaužas neapmierinātība, ni-

cināšana (par skatienu, acīm); arī neīsts (par
smaidu). O Degsnis traktoristam uzmeta

greizu skatu. Ko tas visur bāž savu degunu?
Brodele 14, 187. Bet Kaijaks uz viņu lūkojās

pat greizi, aizdomīgi. Grants 7, 172. Oļģerts,
pietrūcies no saviem sapņiem . . , savilka seju

smaidā; tas iznāca greizs un muļķīgs. Sale-

nieks 5, 165.

CO Greizais spogulis — a. Spogulis, kas

rāda izkropļotu attēlu. 1.0 Reiz man gadījās
iemaldīties tā dēvētajā smieklu istabā. Ļaudis

raudzījās greizajos spoguļos.. Viņiem bija
jautri, jo ikviens varēja ieraudzīt gan sevi,

gan savu tuvāko te resnu, te tievu, te īsu,
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te garu... Pad J 71, 21, 3. sal. Un es_ visā

viņas būtnē jutu. . atspīdam gaišu atblāzmu.

Kādēļ šī atblāzma man šķita salauzta ka

greizā spogulī? Kar 58, 3, 40. b. parasti lok.:

greizā spogulī. Sagrozītā, izkropļotā veida.

a . . vēsturiskā daiļdarbā vai sacerējumā ar

vēsturiskuma iezīmēm nedrīkst greizā spogulī

parādīt prototipa galvenās īpašības. . Kar 59,

11, 118. <> Greizs solis — nepareiza rīcība.

'.O Un atbildība par katru savu rīcību, —
vai

tā neliktu atturēties no greizā soļa? Sk Av

62, 12, 4.

greizsirdība, -as, s.; parasti vsk. Psihisks

(emocionāls) stāvoklis, kam raksturīgas moko-

šas šaubas par kāda (parasti iemīļota) cilvēka

uzticību. Greizsirdības jūtas. Mokoša g.

!□ Greizsirdības sūro malku savukārt nākas

nobaudīt Jānim. . . Elzas [viņa sievas] attiecī-

bas ar viņas bērnības draugu Juri tam šķiet

aizdomīgas. PL Siev 59, 1, 24. // reti. Skaudība,

nenovīdība. CJ Harijs izjuta pat it kā greizsir-

dību, ka pa atvaļinājuma laiku to [kuģi] uz-

tic kādam citam kapteinim. Talcis 7, 293.

greizsirdīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. greizsirdīgi.
Tāds (cilvēks), kas pārdzīvo greizsirdību; tāds

(cilvēks), kuram ir raksturīga greizsirdība.
O . . greizsirdīgā Trīne jo sīki uzmana katru

vīra soli un sprāgst no ādas laukā, ja tas

jautrāk patērzējas ar meitām vai citu vīru

sievām. Mākonis 1, 36. Andris Dižbite bija

greizsirdīgs un nekautrējās to izrādīt. Kaln-

druva 2, 32. Es biju greizsirdīgs uz kādu citu

viņas pielūdzēju ...
un tēloju apvainoto ..

Zv

56, 1, 9.// Tāds, kurā izpaužas greizsirdība.
G. skatiens.

grēkāzis, -āža, v.; hum. Vainīgais, arī cil-

vēks, kuram pastāvīgi piedēvē vainu. Tikai

Viktors un Andrejs neatnāca. . . Puiši pēc
«karstām pārrunām» nolēma ievietot sienas

avīzē karikatūras par abiem grēkāžiem. Liesma

■64, 3, 30.

grēkot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; intrans. 1. rel.

Rīkoties neatbilstoši reliģijas normām. □ Mi-

kus (zobodams): Manis dēļ tu grēkoji, svēt-

dienā darbu darīdama? Blaumanis IV, 139.

2. sar. Neievērot, pārkāpt kādu noteikumu;
rīkoties netikumīgi, nosodāmi. G. pret likumu.

grēks, -a, v. 1. rel. Reliģisko normu pārkā-

pums. Liels g. Mazs g. Nožēlot grēkus. Pie-

dot grēkus. Sūdzēt grēkus — izstāstīt un no-

žēlot savus grēkus. Atlaist grēkus — piedot
grēkus. Nāvīgs (arī nāves) grēks — ļoti liels

grēks. O Svētais Zeltiņš . . sēdēja pilns sīva

niknuma, visapkārt tikai nelietību un grēku
juzdams. Upīts XI, 248. Cits svētai dzīvei no-

dodas, Tik pātaro un lūdz, Ik svētdienas iet

baznīca Un grēkus dievam sūdz. Veidenbaums

i, 91. ..jaunava Zanna divdesmit trešajā
maija. . kapsētā bij atzinušies visos nāves

grēkos . . Upīts XIV, 409.

2. sar. Nosodāms nodarījums; noziegums; arī
netikums. 'TD «Es labību zemē nebēršu,» tas

[zemnieks] dusmīgi paziņoja. «Savā mūžā

esmu mācījies katru graudu taupīt, tad tagad
ari tadu grēku nedarīšu.» Sakse 7, 394. . . tāda

izdevniecība kā «Grāmatu draugs» aiz ko-

merciāliem aprēķiniem saīsināja un izkrop-
ļoja jebkuru, pat pasaules klasiķa, darbu, lai

tikai gūtu lielāku peļņu. No šā grēka nebija
brīvas arī citas izdevniecības. Lit M 56, 11, 3.

Pārnāku mājās mazliet iedzēris, — neliedzos,
tas grēks man piemīt.. Skujiņš 3, 61. ..nakts

arī bija tik jauka, ka nepastaigāties pēc ve-

selu dienu ilgas kratīšanās [automobilī] būtu

taisni grēks. Liesma 58, 5, 3.

OO Grēku plūdi — ļoti lieli plūdi; ļoti liels

posts, arī nelaime, bojāeja. IO Zvejnieks:
. . Ja kalni lūztu, aizas sagrūtu Un ātri

grēku plūdi izgāztos, Lai dzīves mītnes visas

rautu līdz! Rainis XII, 707. «. .Staigātāji gan tā

dara. Kas viņiem? Šodien te, rīt prom, parīt
kaut vai grēku plūdi,» iebilst Liniņu māte.

PL Siev 64, l, 7. \> levest grēkā (arī kārdinā-

šanā) sar. — pavedināt (kādu) darīt ko aizlieg-

tu, nosodāmu. O «Sētas es nenaglošu,» Pē-

teris nosaka. «Sētas ap dzīvojamām mājām ir

buržuāzisks nomalds.» . . — «Kā es to nebiju
iedomājies! . . Es atkal būtu ievedis tevi

grēkā.» Saulītis 13, 97. \> Grēka gabals sar. —

cilvēks, kas grēko, rīkojas nosodāmi; tas, kas

var izraisīt grēku. □ Viņas dēļ lai nu arī

audzinot Anneli par grēka gabalu. . . Bet

dieva sods jau tik un tā nākšot. Brigadere 2, 33.

. . baznīca mācīja, ka cilvēka miesa ir viens

vienīgs grēka gabals, tā ir noslēpjama tā, ka

pat saule to nedrīkst redzēt. Birze 4, 165. <> Iz-

pirkt grēkus sar. —
darīt tā, lai izlabotu

(iepriekšējo darbību, izturēšanos). □ «Es šo-

rīt izgudroju, ka mēs izpirksim savus grēkus
un nomierināsim mūsu dvēseles,» jau pa ga-

balu sauca Krustakmens. A Grigulis 10, 204.

«Ņem labāk, dēls, lāpstu un izpērc savu grēku
ar dūšīgu darbu. .» Sakse 7, 148. \> Grēka āzis

hum. — grēkāzis. □ Kāds kupcis, kas jaunībā
daudz laupījis, krāpis un grēkojis, vecuma die-

nās sagribējis savus pārkāpumus izpirkt. .
Reiz kupcis . . saticis mazu, baltu vecīti. Tas

uzzinājis, kas to grēka āzi nospiež. . Zv 57,

11, 18. <> Krist grēkā — a. novec. Grēkot (1).

b. sar. Grēkot (2).

grēksūdze, -es, dsk. ģen. -džu, s. 1. rel. Re-

liģiska (katoļu un pareizticīgo draudzēs obli-

gāta) ceremonija — grēku izstāstīšana garīdz-
niekam un to nožēlošana. □ Lai baznīckungs
nevarētu uzlikt sodus, Veņa mēģināja grēk-
sūdzēs noklusēt savas slepenās ilgas un do-

mas. Sakse IV, 295. . . tika izvirzīta prasība iz-

mantot pēdējās gavēņa nedēļas priekšrocības
un iet uz grēksūdzi tūlīt, šajā vakarā. Pad J

62, 94, 2.

2. sar. Atklāta atzīšanās kādā nodarījumāun

savu pārkāpumu nožēlošana. Bet Oto tik

dedzīgi apsūdzēja sevi, dēvējās gan par teļu,
gan stulbeni. . Katra tāda grēksūdze beidzās

ar kopīgu pudeli degvīna. Lācis 11, 168. «Vai

tev prāts,» viņi [skolēni] uztraucās, «viss ko-

lektīvs klusē, bet mēs būsim tie rātnie puiki-

ņas, kuri ies uz grēksūdzi.» Pad J 65, 147, 2.

grēmas, -v, s.; tikai dsk. Dedzinoša sāpju

sajūta (pakrūtē), ko izraisa gremošanas traucē-

jumi. □ Vēders likās čokurā sarāvies un

raustījās grēmās. Tāds izsalkums un slāpes kā
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kustonim, kā zvēram.. Upīts 111, 510. Ja runā

par grēmu rašanās mehānismu, tad šaja jau-

tājumā vēl ir zināmas neskaidrības. . . apmē-

ram 80 procentiem cilvēku, kuri sūdzas par

dedzināšanu, ir paaugstināts sālsskābes saturs

kunga sulā. Ves 66, 11, 31.

gremdaka, -as, s. Ar betonu,
_

akmeņiem

v. tml. pildīta cilindriska vai četrstūraina kon-

strukcija, ko iegremdē zemē par celtnes pa-

matu. Akmens g. Betona g. Cilindriska dzelzs

g.
Gremdaku iegremdēšana.
gremde, -es, dsk. ģen. -žu, s.; Spēcīgs,

uz leju virzīts bumbas sitiens (piemēram, vo-

lejbolā, tenisā). O Rolanda Purviņa gremdes

asi un precīzi krita pretinieka laukuma gan-

drīz vienā un tai pašā vietā. Kar 55, 3, 3. Vis-

skaļāk, protams, gāja pie volejbola laukuma.

Spēcīgas serves, precīzas gremdes un varo-

nīga cīņa aizsardzībā izraisīja dzīvu atsaucību

līdzjutējos . . Bērn 59, 9, 33.

gremdēt, -ēju, -ē, -c, pag. -eju. 1. trans.

Virzīt šķidrumā, panākot vai ļaujot, ka

iegrimst; novietot gāzē, irdenā vielā. G. roku

ūdenī. G. mērinstrumentu gāzu plūsmā.

□ Es stāvu uz platformas saules puse,

gremdēju makšķeri lēnām dibenā . . Jaunsudra-

biņš 5, 43. pārn. Tagad viņš. . gremdē savu

kādreiz možo garu apātijā un Lit M

58, 48, 3. pārn. ..baltās kaijas, smaržojošie

ievu ziedi un pelēkie tīklāji rugājos gremdē
Trini katru reizi asarās. Birznieks-Upītis 1, 41.

// Panākt, ka grimst. G. pretinieka kara kuģus.
2. trans. Nodarīt ļaunu, kaitēt (kādam).

□ Materiālā ziņā viņu gremdēja Hipotēku

biedrība, liegdama viņam pienācīgo kredītu ..
A Deglavs 1, 818. Šai mājā kolektīvam, acīm

redzot, nerūpēja, ka viens tā loceklis iet

maldu ceļus, gremdēdams sev līdzi trīs citus.

Pad J 62, 171, 2.

3. intrans.; fizk. Spēcīgi sist bumbu uz leju

(piemēram, volejbolā, tenisā). Veikli g. Pre-

cīzi g. O .. tiklīdz bumba bija pāri tīklam,

Topiņš pacēla Rolandam. Rolands gribēja

gremdēt, bet ieraudzīja, ka pretinieki veido

bloku, un novadīja bumbu tukšajā laukuma

vidū. Saulītis 6, 113. «Mēs vēl neprotam labi

gremdēt,» saka Juris, volejbola komandas kap-
teinis .. Pad J 64, 151, 2. Pirmo punktu gūst

[volejbolists]. . , augstā lēcienā gremdējot no

aizmugures līnijas. Sports 62, 62, 4. // trans.

G. bumbu.

gremdētava, -as, s. I.Jerīču sistēma cilvēku

vai priekšmetu pacelšanai uz skatuves vai

nolaišanai zem tās pa lūkām skatuves grīdā;
telpa zem skatuves, kur uzstādītas šādas

ierīces.

2. Telpa starp (kuģa) dibenu un apakšējo

klāju, kur atrodas mašīnas un krava. Kravu

nolaida lejā gremdētavā.
gremdēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. 1. Refl.g rem dēt (1). G. ezera

ūdenī. O Riebjas man nokāpt Pilsētā lejā;
Gremdēties pilsētas Dubļos un tvaikos. Rainis

I, 11.

2. ledziļināties, pilnīgi (kam) nodoties; arī

aizmirsties. G. literatūras lasīšanā. □ Blakus

Radio orķestrim, kura dalībnieki ar manāmu

baudu gremdējas šajā burvīgajā mūzikā, no-

teicoši atbildīga loma bija korim. Lit M 56,

45, 4. .. gremdēdamies antīkās mākslas dai-

ļuma pasaulē, nodarbodamies ar mūziku, jau-
neklis rada savus pirmos nozīmīgos dzejoju-
mus. Kar 58, 12, 118. . . [dzejniece] gremdējas
sevī, savās skumjās, pārdomās un sāpēs.

.

Jaun Gr 69, 1, 14.

gremoklis, -ļa, v. No priekškuņģa atiīta at-

gremojamā barība (atgremotājiem).
gremošana, -as, s.; parasti vsk. 1. fiziol. Pro-

cess, kurā uzņemtās barības vielas pārveido-
jas vienkāršākos, šķīstošos savienojumos, ko

organisms spēj asimilēt. Gremošanas orgāni.
Gremošanas process. Gremošanas traucējumi.
Gremošanas dziedzeri. Veicināt gremošanu.
Gremošanas trakts — gremošanas orgānu ko-

pums. □ Mugurkaulniekiem gremošana no-

tiek pilnīgi ārpus šūnām — gremošanas ka-

nāla . . Anat 105. Cūkām ir daudz īsāks gre-
mošanas kanāls nekā citiem mājlopiem, tāpēc
tas vienā reizē spēj uzņemt . . mazāk zāles.

Tērauds 1, 348.

2. Atgremošana.
gremot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans. 1. fiziol.

Pārveidot (uzņemtās barības vielas) vienkār-

šākos, šķīstošos savienojumos, ko organisms
spēj asimilēt. Viegli gremojama barība.

2. parasti 3. pers. Atgremot. G. gremokli.
// intrans. □ Govis gremoja, gulēdamas sausā

siena gandrīz līdz ausīm ierakušās. Sakse 7, 245.

Paris vēršu te mierīgi gremoja. . Kad apnika
tiem gremot un snaust, tie iznāca no paspār-
nes un laiski staigāja pa aploku. . Kurcijs 4, 190.

3. sar. Košļājot smalcināt (parasti ko cietu,
sīkstu); arī ēst. □ . . [vīrs] ēd, lauž maizi,
piebāž pilnu muti, gremo un piestrebj zupu. .
Sudrabu E 3, 483. Groka glāzi Tūrss jau iz-

dzēris. Pameta ar galvu un, pēdējo uzkodas

kumosu gremodams, cēlās kājās. Upīts 4, 66a

Viņš.. satvēra egles zaru un tad sāka plūkt
mīkstos zaru galiņus un sveķainos pumpurus.
Savācis pilnu sauju, Ratnieks sāka tos gremot
kā zirgs pavasarī. Birze 2, 120. // pārn. Runāt

(vienu un to pašu), domāt (par vienu un to

pašu). □ Kad grosmamma [vecāmāte] visu

pusdienas laiku ir pukojusies un gaudu-
sies, viņš, no galda celdamies, pasaka pieci
vārdi, un tad viņai pietiek ko gremot līdz

nākamai reizei. Upīts XII, 939. // Zelēt.

□ . . [zēns] bāž mutē [papīru] un gremo, tad

izņem baltu, sazelētu piku un met vienam

snaudējam sejā. Sudrabu E 3, 229.

gremst. Sk. gremzt.

gremsties. Sk. gremzties.

gremties, gremjos, gremies, gremjas, pag.

grēmos; refl. Gremzties. !.n Māte grēmās par

vectēvu, ka viņš aizgājis un ieslēdzis mei-

teni vienu pašu istabā. Birznieks-Upītis IV, 313.

«Nez', kur tik ilgi dzīvojāt...» viņa gremjas.
«Nemaz gulēt nedabū. . .» Upīts IV, 498.

gremzdi, -v, v.; tikai dsk. 1. bot. Šūnu slānis

kokaugos starp koksni un lūksni.

2. lauks. Blakus produkts, kas rodas kā pār-

palikums galvenā produkta ražošanā un ko ir;
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iespējams izmantot atsevišķi. □ Rūpējamies,
lai kolhozi izņemtu no stērķeles fabrikas kar-

tupeļu gremzdus. Cīņa 55, 4, 3.

3. Plāni nokasīta (augļa, saknes vai kok-

snes) kārtiņa; tālākai apstrādāšanai sasmalci-

nāta (augļu vai ogu) masa. Burkāna g.

gremzdot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ap-

strādāt (koku), atdalot gremzdu kārtu.

O Koku gremzdošanai lieto slīmestu.

. . Darbs ar šādu slīmestu veicas sevišķi grūti,

ja gremzdojami zaraini materiāli, indāns 1, 187.

Gremzdot var . . veselus stumbrus . . Indāns

1, 210.

gremzt, gremžu, gremz, gremž, pag. gremzu,

retāk gremst, gremžu, gremz, gremž, pag. grem-

du; trans. Ilgstoši iedarbojoties, mocīt (parasti

par negatīvu psihisku vai fizioloģisku stā-

vokli). Sievu gremž bēdas. K> Gremzt (arī

grauzt, ēst) sirdi sar. — nemitīgi sagādāt sirds-

sāpes, morālas ciešanas. □ . . kāpēc man sirdi

gremž tādas sēras, ka es labprāt, kaut īsu

brīdi, bet raudātu . . Birze 4, 179. // intrans.

O Man briesmīgi gremza, ka krustmāte mani

tur par mazu bērnu. ME I, 649. . .Un iekšās

gremžot vandās salkums. Aspazija 11, 306.

gremzties, gremžos, gremzies, gremžas, pag.

gremžos, retāk gremsties, gremžos, gremdies,

gremžas, pag. gremdos; refl. Paust savu neap-

mierinātību, dusmas,- arī kurnēt. G. par neizde-

vušos darbu. !0 Nu, lai māte skaišas un grem-

žas! Zināms taču: vecs cilvēks un no savas

pasaules — nesaprot un nevar saprast. Upīts

VII, 185. Ja Lieknis sāka nožēlot padarīto, tad

stundām gremzās uz sevi, kāpēc darījis tā un

ne citādi.. Purs 1, 54. Šorīt., viņa ilgi grem-

dēs jau par to, ka baltmaize cepot sakritusi.

Birze 1, 166.

gremža, -as, v. dat. -am, s. dat. -ai, kopdz.;

sar. Cilvēks, kas bieži ir neapmierināts, dus-

mīgs, arī kurn. .□ Par māmiņu runājot, jā-
saka, ka tas, kas viņu° labi nepazina, to

viegli.. varēja noturēt par niknu gremžas
veceni, kas ne ar ko uz pasaules nav mierā.

Viņa pukojās, sodījās, bārās ir vietā, ir ne-

vietā — tas bija viņas ieradums. Saulietis

VI, 43. Tas jau tāds gremža, tam jau neviens

nevar iztapt. ME I, 649.

grenadieris, -ra, v. 1. mii. Gara auguma

kājnieku izlases daļas karavīrs (vairāku val-

stu armijās).
2. vēst. Kareivis, kas apmācīts rokas gra-

nātu mešanā.

grenlandieši, -v, v.; grenSandietis, -ša, v.;

grenlandiete, -es, dsk. ģen. -šu, s. Grenlandes

iedzīvotāji.
grēvis, -vja, v.; arī grēve, -es, dsk. ģen.

-vju, s. Vienādkāju kārtas vēzis. □ Tīkls

pilns grēvēm, kas, pretīgi čaukstēdamas, rā-

poja pa zvīņu pielipušajiem diegiem. Grants

4, 95.

grezna, -as, s. Garā astes spalva (gailim).
O Ar izrautām gaiļa greznām . . viņi appuš-
ķoja laimīgā mednieka cepuri. . Zeiboltu J

111, 96. Stāvēja liels gailis spīdošām greznām.
ME I, 651.

greznība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība g re z n s, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme; greznums (1). \C3 Mazā istaba bija
iekārtota pat ar zināmu greznību: pie loga ka-

rājās rožaini. . aizkari, guļamdīvāns bija

jauns.. Zālīte 5, 101. Sevišķa greznība galmā

bija Katrīnas II laikā, kuras «vājība» bija bril-

janti. Upīte 1, 67. . .lielpilsētu dzīve un bagātī-
bas ap viņām [meitenēm] kūso un mirdz grez-

nībā un pārpilnībā un vilina tās savos apskā-
vienos

.. . Berģis 1, 42. // sar. Tas, ar ko kāds

greznojas. O Četrdesmit pieci tūkstoši [kažok-

zvēru] ... Un visi tie staigā tikai kažokos! ..
īstais «modes laiks» ir rudens un ziemas mē-

neši. Tad katrs rāda savu greznību pilnā spo-

žumā. PL Siev 62, 12, 2. // sar. Pārmērība, izšķēr-

dība. Lieka g. O Valdis tūlīt raksta iekšā

burtnīcā. Bez svītrojumiem un mēreniem ka-

sījumiem jau neiztiek, bet pārrakstīt — nu nē,

tādas lietas ir tīrā greznība. Zigmonte 1, 140.

greznojums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta

darbība, rezultāts (1); rotājums.

Svinīgs telpu g. Sienu g. Grāmatas vāka g.

2. parasti dsk. Dekoratīvi rotājuma priekš-
meti. Eglītes greznojumi. !.□ Lukturu grezno-

jumi no abām malām kā dzīvu tulpju lapas
graciozi sniedzās pār uzeju. Upīts 111, 237.

greznot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ro-

tājot darīt (ko) greznu, skaistu, svinīgu. G. is-

tabu ar meijām.;0 Divi simti pionieru sapul-
cējušies skolas lielajā zālē, kas greznota zie-

diem. Bērn 50, 1, 19. Greznotā zālē skan val-

sis. . Lukss 11, 329. Salātus grezno ar gurķa
šķēlītēm . . PL Siev 59, 12, 24. // Veidojot (rak-

stus, zīmējumus), izdaiļot. O Spoži laistījās
gludais, ar daudzkrāsainiem koka rakstiem

greznotais parkets. Rīgas B 57, 35, 2. Tribīni,
kas greznota latviešu nacionālajiem ornamen-

tiem, rotā 15 brālīgo republiku ģerboņi. . Cīņa

57, 265, 2.

2. parasti 3. pers. Piešķirt (kam) krāšņu,

skaistu, arī svinīgu izskatu (parasti par priekš-

metiem); būt par rotājuma elementu. Nama

ieeju grezno karogi. Pagalmu grezno krāšņas

rozes. O Izcilo meistaru darinātās mēbeles

grezno. . dzīvokļus . . Zv 53, 8, 8. Balto, ar

tīru galdautu pārklāto galdu greznoja puķu
vāze. Bērce 4, 188. Priedes un egles zaļo visu

gadu, greznojot arī ziemā baltās, it kā pami-

rušās lauku āres ar tumši zilganu zaļumu.
Bērn 46, 5, 15.

greznoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Rotāties (piemēram, ar greznumlietām);
grezni tērpties. □ Bet mūsu sievietes grib
greznoties, vēlas pirkt skaistas .. rotas. Tēl M

57, 197. Manas draudzenes jau sāka greznoties.
Dažai parādījās ilgi glabāta koša matu lenta,

citai spožas kurpītes, glīta vilnas kleitiņa. Bērn

59, 10, 12. . . pirmā septembra rītā uz skolu

devās ar baltiem priekšautiem greznojušās
meitenes un zēni jaunos uzvalkos. Talcis 4, 35.

2. parasti 3. pers. Izcelties, arī saistīt uzma-

nību (par ko krāšņu, skaistu, arī izcilu).
□ Viņa . . reizi no reizes . . paceļ pašas un

citu apbrīnai tievo roku, ap kuru greznojas

jaunā rokas sprādzīte. Zigmonte 1, 103. Jau ta-

gad pie kluba durvīm greznojās lepna afiša,
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kas vēstīja par svinīgo sanāksmi . . Saulītis 12,

135. Meitene atnesa parādīt savu liecību, kur

greznojās skaists četrinieks algebra. Ezera l,

308.

O O Greznoties (ar) spožam spalvām —

slēpt garīgo tukšumu aiz greznas ārienes.

O levada fabulā. . izsmieti cilvēki, kas mīl

greznoties spožām spalvām . . Lit M 58, 16, 2.

\> Greznoties (ari lepoties) ar svešam (ari

cita) spalvām — piedēvēt sev cita nopelnus.

grezns, -ais; s. -a, -ā; apst. grezni. Ļoti

krāšņs, arī bagātīgs (par priekšmetiem, tel-

pām). G. tērps. Greznas rotas. Grezna vāze.

□ Apskatījām dodžu pili, kuras . . iekšiene

bija pasakaini grezna, rotāta ar slavenu māk-

slinieku gleznām un freskām. Zālīte 5, 209 L . . Ik-

katra iela, katra mājas siena Grib parādīties
savā košumā. Te greznais nams, te greznāks
vēl par to.. Arājs-Bērce 1, 229. Karalis: Kāds

viņš gan būs, tas noslēpumainais bruņinieks,
kurš bij tik grezni ģērbts vienā zeltā? Rainis

Vil, 514. Sevišķi grezni šajās peldošajās vies-

nīcās iekārtotas sabiedriskās zāles — saloni

ar . . mīkstajām mēbelēm un paklājiem, resto-

rāni ar gleznām ..
Zv 55, 22, 10. // Tads, kam

raksturīga bagātība, tāds, kurā izpaužas bagā-

tība (parasti par dzīvi, dzīves veidu). Grezni

dzīvot. Greznas viesības. Viņš kļuva grā-

matvedis, kaut gan visvairāk kāroja greznu,

raibām dēkām bagātu dzīvi. Ādamsons 2, 137.

// Dārgi tērpts, arī skaists (par cilvēku).

□ Dāma grezna, balta, stalta, sasprādzēta
0

—

zeltos kalta.. Salkonis 1, 25. Ko līdz manim

grezna sieva, Kad nav gudra padomiņa? DV

637. // Tāds, kam ir spilgtas krāsas, skaista

forma (piemēram, par dabas veidojumiem);
krāšņs, dekoratīvs. □ Sevišķi skaistas, grez-

nas un neparasti dažādas ir bulgāru rozes.

PL Siev 59, 9, 24. . . gribējās vēl kādu greznāku
ķekaru noplūkt, ko saskatījām . . uz kāda zema

zara. Ādamsons 2, 109. Ai upīte, olainīte, Tavu

greznu līkumiņu! DV 917.

greznumlieta, -as, s. Priekšmets, ko lieto par

rotājuma elementu (tērpam, telpai); arī rotas

lieta. □ Kaļiņingradas dzintara kombināts ir

galvenais izejvielu piegādātājs greznumlietu
ražošanai. Pad J 68, 163, 4. Agrāk dimanti kal-

poja tikai greznumlietām, tagad tiem ir mil-

zīga rūpnieciska nozīme. Pad J 69, 110, 4.

greznums, -a, v. 1. parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta iz-

pausme; greznība. Tērpa g. Greznuma priekš-
mets. O Par indietes mīlestību uz greznumu,

krāsu bagātību liecina ne tikai apģērba krāš-

ņie audumi, bet arī parādītās rotas lietas . . Zv

57, 22, 16. Sākumā viņu apžilbināja . . jahtas
greznums . . Lācis 10, 158. Veselas bērzu piekal-
nes stāv pret sauli un neuzdrošinās elpot, lai

nenotrauktu sarmas greznumu. Indrāne 2, 235.

// sar. Pārmērība, izšķērdība. O Toreiz lau-

kos reti kāds interesējās par labu grāmatu.
Varbūt tas notika tāpēc, ka grāmatas bija ļoti

dārgas un ne katrs varēja atļauties šādu grez-

numu. Grīva 9, 19.

2. Greznojums (2). □ Tad šķirstu ielaida

kapa. Uz tā vienīgais greznums un kā aug-

stākā goda zīme palika vainadziņš no dzimtās

Latvijas mūžzaļajiem brūklenājiem. Birze 3, 106.

griba, -as, s.; parasti vsk. 1. psih. Psihisku

norišu kopums, kuras izpaužas motivētā, mērķ-

tiecīgā, apzinātā darbībā, pārvarot kādas grū-
tības. Stipra g. Nelokāma g. Dzelzs g. Vāja g.
Gribas audzināšana. Gribas darbība -— dar-

bība, kas pakļauta apziņas kontrolei. Gribas

spēks — gribasspēks. Gribas brīvība — spēja
izlemt, zinot apstākļus, situāciju. □ Pilsoņ-
kara ugunīs rādījās padomju cilvēka raksturs,

cīnītāja nesalaužamā griba. Zv 54, 19, 13. Ne-

pieciešams arī talants, bet pats galvenais —

milzu gribas spēks. Jaun Gr 68, 3, 23.

2. Tieksme, vēlēšanās. G. mācīties. Labas

gribas cilvēks — cilvēks, kuram ir cēlas tiek-

smes, vēlēšanās. □ Un ar nesavaldāmu varu

viņu sagrāba griba tikt laukā no šī stāvokļa,
kapt augstāk par citiem . . Blaumanis 2, 78. Na-

dīna sēž blakus Ozolam. Tāda ir Jurģa griba.
Preilis 1, 54. Pēc sava paša brīvās gribas jūs
uz tik ātru roku Kalna Spijēnos ievedāt saim-

nieci . ..Blaumanis I, 326.

grības, -v, vsk. griba, -as, s.; sar. Dradži.

Speķa grības.
gribasspēks, -a, v.; parasti vsk. Spēja, pras-

me realizēt savus nodomus, pārvarot kādas

grūtības. Liels g. Attīstīt gribasspēku. Gribas-

spēka trūkums.

gribēt, gribu, gribi, grib, pag. gribēju;
trans. 1. Izjust vajadzību (pēc kā); arī vēlē-

ties, tiekties. G. ēst. G. dzert. G. strādāt. G.

mācīties. Negribēt (ne) dzirdēt — a. Katego-

riski pretoties kam, būt pret ko. b. Neinteresē-

ties par ko,- arī nevēlēties iejaukties. Dara,
ko grib (arī kā patīk) — saka par tādu, kas

savā rīcībā, uzvedībā neievēro citu intereses,

uzskatus. Dari, ko (arī kā) gribi, arī lai dara,
ko (arī kā) grib — saka, norādot, ka neinte-

resēsies par kāda (turpmāko) rīcību. Gribēt kā

ēst sar. — ļoti gribēt. O Visas tautas grib
mieru, grib celt jaunus namus, dēstīt dārzus . .
Zv 53, 19, 3. Mēs gribam aukas, kas brāž, kas

viļņus kā vaļņus gāž — Pāri, pāri! Rainis I.

225. . . viņš labprāt būtu devies draugiem līdzi

jūras braucienos, bet vecāki par to negribēja
ne dzirdēt. Rozītis 2, 39. Normunds: Ej, dari,
ko tu gribi, precini Vai neprecini —• man

vienalga . . Aspazija 3, 354. // intrans. Gribot

negribot — neatkarīgi no paša vēlēšanās.

□ «. .kad es pa savas meitas kāzām neva-

rēšu ēst, cik tik grib, ko tad man tā lieta ir

vērta?» Brigadere 2, 448. Ja noklausījās sedli-

nieku Preimani, gribot negribot jātic, ka pats

viņš cēlies no ļoti augstas kārtas . . Upīts XI,

109. // lecerēt, arī gatavoties (ko darīt).

O Liene gribēja pacelties un no istabas bēgt
laukā, bet kājas neklausīja, un viņa palika
sēdam. Blaumanis 2, 74. levedis viesus istabā,

Ozols gribēja Vili iepazīstināt ar meitu. .
Sakse 7, 211. Viņam bijusi līgava. Trīs gadus
ik svētdienas viņš gribējis atklāt savas jūtas.
Bet nevarējis. Kurcijs 4, 260.

2. sar. Varēt, spēt. O Valodu uzsākdams,

Andrejs pastāstīja, ka tikko gribējis pazīt —

Mārtiņš nodedzis pavisam melns. . Upīts XI,



gribēties 140

666. Tik liels un pieaudzis viņš ilgos gados

bija kļuvis, ka Pelašķiene to pirmaja°_ mirklī

lāgā pazīt negribēja. Rozītis 3, 103. //_Būt kada

norisē, stāvoklī, būt ar noslieci uz kadu norisi,

stāvokli. O Negribēja unnegribēja tā [krāsns]
sildīt, kā vajadzēja. Upīts XI, 277. Mitrā malka

negribēja degt. . Rīgas B 57, 64, 3. . . piecēlās
Suntužu kungs, tikai mazliet piespieda plecu

durvju stenderei, kas neizprotamā kārtā gri-

bēja šķiebties. Upīts XI, 233.

gribēties, tikai 3. pers., gribas, pag. gribējās;
refl.; trans. Izjust vajadzību (pēc kā); arī vēlē-

ties, tiekties; gribēt (1). G. maizes. G. piena.
[□ .. no rīta, kad Dāvis mani ceļ augšā, man

briesmīgi gribas gulēt un braukt nemaz ne-

gribas. Birznieks-Upītis 5, 36. Mirdzai gribējās
vēl tēvam kaut ko jautāt, bet viņi jau iegāja
muižas pagalmā. Sakse 7, 408. Kam gribas ēst,

tam viss gards. LSP(N) 281.

gribīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gribīgi. Tāds,

kas (ko) grib, vēlas. O «Man liekas, ka Gau-

žens un Pērkona Marija arī būtu ar mieru,»

Lauskis steidzās pastāstīt. «Es tā reiz ieminē-

jos. Tīri tādi gribīgi bija.» Sakse 7, 448.

pārn. . . darbs pazīst darītāju, sandales gribīgi

iekļaujas kurpnieka saujās, ļaujas grozīt, cilāt,

knibināt. Zigmonte 1, 19.

grīda, -as, s. Telpas apakšējais iekšējais se-

gums (pa kuru staigā). Dēļu g. Parketa g.

Ķieģeļu g. Grīdas dēlis. Likt grīdu. Mazgāt

grīdu. Grīdas celiņš — celiņš (3). Kaila grīda —

grīda, kas nav ne ar ko pārklāta, apsegta.

Deju grīda — ar cietu materiālu segts, dejo-

šanai iekārtots laukums. O Istabās vēl vaja-

dzēja izdarīt dažus pielabojumus: izkrāsot grī-
das un virtuvē pat ielikt jaunu grīdu. Birz-

nieks-Upītis IV, 155. Nodipēja steidzīgi soļi pa

akmens grīdu. Kurcijs 4, 29. Dzīvojamās un sa-

biedriskās ēkās visvairāk tiek būvētas koka

grīdas.. Sterns 2, 204. «Mēs bijām netaisni,

Mirdza, sevišķi es,» skatīdamies grīdā, teica

Ozols. Sakse 7, 218. . . laukā, stepē uz provizo-
riski iekārtotas deju grīdas. . jaunieši dejo
un priecājas . . Talcis 4, 17.

grīdceliņš, -a, v. Celiņš (3). □ ..viņš

iekrampējas ar vienu roku galda kājā, ar otru

sažņaudz grīdceliņa stūri. . Purs 5, 45.

grīdlīste, -es, dsk. ģen. -stu, s. Apmale (pa-
rasti koka), ar ko nosedz spraugu starp grīdu
un sienu. O.. koka grīdas ir labā stāvoklī

tajās ēkās, kurās. . ir labi vēdināma pagrīde
caur_ grīdlīstē izveidotām spraugām. Sterns 2,

79. Ēdamtelpā. . grīda — gaiša, grīdlīste —

pelēka. Māksla 61, 2, 36.

grīdsega, -as, s. Grīdas paklājs. Šaura g.
Rakstaina g. Aust grīdsegas. >□ Gaitenī iz-

klāta grīdsega, lai neklaudzētu soļi . . Fimbers

2, 137. . . Lanka uz pirkstu galiem, nesadzirda-

miem soļiem zagās klāt guļamistabas durvīm.

Mīkstā grīdsega palīdzēja nodrošināt klusumu.

Lācis VII, 507. . . doktors . . kāpj augšā pa kāp-
nēm, kas noklātas ar sarkani un melni strī-

potu [svītrotu] grīdsegu. A Grigulis 10, 45.

grīdums, -a, v. Ar kravas tilpni savienota

uzbūve kuģa pakaļgalā.

grieķi, -v, v.; grieķis, -ķa, v ; grieķiete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tauta, Grieķijas pa-

matiedzīvotāji. lepazīties ar grieķu jauno lite-

ratūru. □ Puškins saviļņots sekoja grieķu
tautas cīņām pret apspiedējiem. Lit M 62, 6, 1.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais.
3. Sengrieķi. Grieķu dievi. □ Skolā zēnu

saista vēsture un senās valodas — latīņu un

grieķu. Zv 59, 12, 11. Grieķu leģenda stāsta, ka

auglības un zemes dievietei Demetrai bijusi
jauna, skaista meita Persefone. Māksla 63, 4, 39.

griesti, -v, v.; tikai dsk. Telpas virsējais iek-

šējais norobežojums, segums. Augsti g. Zemi

g. Balti g. Istabas g. Griestu sijas. Balsināt

griestus. □ Runājot viņš skatījās gaisā, uz

dūmu gredzeniem, kas uzvijās augšup pret
darbnīcas griestiem. Lācis VI, 349. Meitas, stiep-
damās uz pirkstu galiem, ar slotām ņēma no

griestiem nost zirnekļu tīklus. X Skalbe 1, 181.

Jau krēsloja, un viņi aizdedzināja lielo petro-

lejas griestu lampu ar zaļu stikla kupolu.
Birze 4, 191.

-as, s. Nazim vai diskam līdzīgs

(arkla) asmens velēnas griešanai. □ Vai grieza
lemeša priekšā pieskrūvējama augstāk vai pa-

laižama lejāk, arī tai īsto dziļumu vēl neva-

rēja zināt. Upīts XI, 197. Visi . . tikai tagad

apjēdz, ka viņi aruši visu laiku ar arklu bez

griezās: visur. . neuzartas vagas. Jokums l, 368.

grieza 2, -as, s.; apv. Griezex. O ..kviešu

druvas malā grieza griež. Akuraters 1, 8. Mežs

jau pilnīgi satumsis. Pļavā griež grieza. Aus-

triņš 1, 71.

griezei [griēze], -es, dsk. ģen. -žu, s. Ne-

liels, irbei līdzīgs rūsganbrūns griežveidīgo
kārtas putns, kas dzīvo mitrās pļavās un va-

karos un naktīs rada raksturīgas čirkstošas

skaņas. □ Zālē jau bija iekritusi rasa. Pļavā

mierīgi grieza grieze un rūgti smaržoja mitro

vīgriežu baltie čemuri. Grīva 4, 114. Rudzu lau-

kos griezes pūta tik skaļi savās naksnīgi su-

līgajās balsīs, it kā tām katrai vārpai vaja-

dzētu uzsaukt: «Briesti, briesti!» Rozītis 2, 284.

. . labības laukā ar savu tarkšķi neapnikusi

mānījās grieze. Rīgas B 57, 59, 3.

grieze 2 [griēze], -es, s.; parasti vsk.; fiz.

1. Kustība — priekšmeta griešanās ap savu

asi. Griezes moments —■ fizikāls lielums, kas

raksturo ārējo ietekmi uz rotējoša ķermeņa

leņķisko ātrumu.

2. Vērpe.
griezējaparāts, -a, v.; tehn. Aparāts, ar kuru

griež2 (1). n Ganību appļaušanuvislabāk veikt

ar zāles pļaujmašīnu, nostādot griezējaparātu
tā, lai zāli nogrieztu tikai nenoēstās vietās,
bet neskartu pārējo zelmeni. Tērauds 1, 261.

. . ieraudzījām īpatnēju sarkanu laivu ar grie-
zējaparātu priekšā. Tas bija niedru pļāvējs . .
Zv 62, 20, 19.

griezējdaļa, -as, s.; tehn. Daļa (ierīcei, deta-

ļai), ar kuru griež
2

(1).

griezējinstruments, -a, v.; tehn. Instruments,
ar kuru griež

2
(1), gravē; mašīnas detaļa grie-

šanai. □ Šabloniem un rasējumu plauktiem
iekārtota speciāla vieta, griezējinstrumenti un

palīginstrumenti tagad tiek novietoti plauk-
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tos . . Rīgas B 66, 178, 4. Sakarā ar to, ka šķied-

ras izvietotas plāksnēs vienā virzienā, kā arī

koka kārtu dažādas cietības dēļ virzienā no

centra uz perifēriju, to pretestība graviera

griezējinstrumentam ir nevienmērīga . . Poligr

207.

griezējs [griēzējs], -a, v.; griezēja, -as, s.

1. Dalītājs -^-griezt
2.

2. v.; tehn. lerīce vai mašīna griešanai, arī

sasmalcināšanai, n Vēlāk lūžņu sagatavoša-
nas laukumā ievajadzējās autogēna griezēju.

Lit M 62, 11, 1. No šejienes [mazgātavas] barībai

divi ceļi — vai nu uz griezēju, kas saknes

sasmalcina, vai uz elevatoru.. Zv 56, 5, 14.

griezējšķautne, -es, dsk. ģen. -ņu, s.; tehn.

Asā šķautne (mašīnas vai darba rīka griezēj-

daļai). □ Katrs darba rīks [ja to lieto] ar

laiku kļūst neass, jo nodilst tā asā griezēj-
šķautne. Sterns 2, 45. Speciāliem darbiem. .

lieto attiecīgi veidotus, kapļiem līdzīgus cir-

vjus ar liektu griezējšķautni. Sterns 2, 26.

griezējzobs, -a, v. 1. Priekšzobs barības no-

košanai. O Samērā daudziem cilvēkiem nav

attīstījušies otrie griezējzobi vai arī tie ir ru-

dimentāri, tapiņveidīgi. Zin T 68, 1, 7.

2. tehn. Trīsstūrveida griezējdaļa (darba rī-

kam). □ Zobus [zāģim], kas griež skaidas sā-

niski, sauc par griezējzobiem . . Indāns 1, 42.

[grieziens], -a, v. 1. Vienreizēja

paveikta darbība -^-griezt
1

(1).
2. Vienreizēja paveikta darbība -^-griezt1

(2). □ . . [zirgi] negaidot sacirtās sānis un,

straujā griezienā gandrīz apsviezdami ratus .. ,

auļoja trakā skrējienā pa neuzarto stepi. . Kar

55, 11, 37.

grieziens 2 [grieziens], -a, v. Vienreizēja pa-

veikta darbība -*- g riezt 2
(1). Veikls g.

O Ar izveicīgu griezienu nazis acumirklī pār-

šķēla maizes gabalu divās vienādās daļās.
Upīts VII, 13. Viņš savā mūžā bija izdarījis
daudz operāciju un zināja, ka katrs grieziens
sāp . . A Grigulis 10, 188. Viņš piespieda izkapts
kātu plecam, lai ar vienu griezienu zāle vel-

tos vālā . . Sakse 9, 103.

griezīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. griezīgi.
1. Tāds, ar ko var griezt

2
(1); ass. G. asmens.

Abpusēji g. nazis. Kā žvadzošas, griezīgas
stikla skambas [drumslas] nejauki smiekli sa-

bira mācītājam ausīs. Upīts 18, 325.

2. Tāds, kas rada nepatīkamu, bieži sāpīgu

sajūtu (par vēju, salu v. tml.). G. aukstums.

□ Bijaauksts. No jūras pūta ass, griezīgs vējš.
Bērn 48, 1, 24. Griezīgs saltums apskauj Arnolda

ķermeni, it kā tūkstošiem asu adatu vienā mir-

klī iedurtos viņa miesā. Kar 59, 11, 15. ..bija
taču pats vēlīnais rudens ar. . griezīgajām
salnām. Un, kuru lapiņu ķēra salna, tā noli-

dinājās pati no sevis zemē . . Valdis 1, 159.

// Tāds, kas nepatīkami kairina redzi, ļoti
spilgts (par krāsām, gaismu). □ ..saule [kal-
nos] pārvēršas par niknu ienaidnieku. Pat zem

speciālām brillēm jūtama tās griezīgā gaisma.
Liesma 59, 5, 13. // Tāds, kas nepatīkami kairina

dzirdi, ļoti skaļš (par skaņu). G. troksnis. G.

svilpiens. G. signāls. G. kliedziens. O Pie dur-

vīm griezīgi noskanēja zvans, un Caune sa-

trūkās . . Rozītis 111, 281. «Kādēļ tu man to

tagad stāsti?» Kristīne vaicāja griezīgā balsī.

Blaumanis 6, 253. «Piecelties! ...» Pavisam tuvu

noskanēja asa balss. Griezīgi asa, ko dzirdot

uzreiz visi nervu mezgliņi sāk vibrēt. Niedre

2, 13. Edīte iesmējās griezīgiem, ļauniem smiek-

liem. Lācis 6, 67. // Ļoti stiprs, ass (par sāpēm).

□ Jānim pirmā sajūta, kad viņš atguva sa-

maņu, bija — sāpes. Sāpes bija griezīgas,

neciešamas . . Bērce 3, 268. . . Inesei mokoši sā-

pēja kājas. . . lai izkustētos uz startu, bija

jāpārvar asa, griezīga sāpe. Zv 57, 5, 5. Mirklī,

kad tā . . cēla pilno kannu nost no soliņa, vē-

derā kaut kas tik griezīgi, tik asi iedūra, ka

acīs viss satumsa . . Niedre 6, 210.

3. Ļauns, zobgalīgs (par smīnu, sejas izteik-

smi, skatienu). □ Viņš izrunājās gari un plati,
bet Lauris likās to nemaz nedzirdam. Beidzot

viņš tam uzgrieza griezīgu smīnu, ka viņa

kuplā bārzda [bārda] nokustējās vien. A Deg-

lavs 1, 296. Tomberga kungs smīnēja griezīgi.

Upīts VII, 380. // Ļoti spēcīgs (par negatīvu psi-

hisku stāvokli). G. naids. Griezīgas dusmas.

// Tāds, kas izpaužas ļoti spilgti (piemēram,

par attiecībām); ļoti skarbs, aizskarošs, arī

naidīgs. Griezīgas pretrunas. Griezīga kritika.

G. feļetons. O Ar griezīgu atklātību šeit pa-

rādīts, kā muižnieki apspiež dzimtļaudis. Kar

54, 4, 89.

4. Tāds, kas krasi atšķiras, izdalās (par

priekšmetiem, to iormu, attiecībām). □ Krā-

sām apģērbā jāsaskan, tās nedrīkst radīt grie-

zīgus, asus kontrastus . . PL Siev 64, 7, 22. Stāj-

gleznu var pārvietot uz citu telpu. ~ ja tikai

netraucē . . pārāk spilgta sienas krāsa un

griezīgs, uzbāzīgs rotājums. Pion 63, 43, 4.

griezīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība —>- griezīgs (1), šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Asmens g.

2. Vispārināta īpašība (2),

šīs īpašības konkrēta izpausme. Skaņas g.

3. Vispārināta īpašība -*■ griezīg s (3),
šīs īpašības konkrēta izpausme. Kritikas g.

4. Vispārināta īpašība (4), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Krāsu g.

grieznes, -žņu, s.; tikai dsk. Darba rīks grie-
šanai, kurš sastāv no diviem vidū savienotiem

asmeņiem, kas vērsti viens pret otru. Asas g.

Dārza g. Nogriezt ar grieznēm audumu.

□.. [māte] paņem grieznes un iet ārdīt vaļā

aizšuvumu. Birznieks-Upītis IV, 158. Pēc nedau-

dzām minūtēm metāla grieznes pašķīra eju

dzeloņstiepļu žogā. Grīva 1, 117. Lai . . zāģus

atjaunotu, nepieciešams vecos zobus nogriezt

un iecirst jaunus. Šim nolūkam konstruēta

īpaša zobu spiede . . , kuras komplektā ietilpst
arī grieznes veco zobu nogriešanai. . Indāns

l, 123.

grieznisl, -žņa, v.; tehn. Griezējinstruments,

arī darba rīka vai instrumenta griezējdaļa.

IO Tā kā griežņa asmeņiem jāsaglabā nemai-

nīga precizitāte, tā korpusu izgatavoja no di-

vām daļām, kas bija regulējamas. Tas sarež-

ģīja griežņa izgatavošanu. Zv 62, 2, 6. Ar pa-

tiku viņš vēroja, kā grieznis no tērauda

atšķēla karsto skaidas spirālīti. Dripe 2, 53.
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grieznis 2, -žņa, v.; apv. Kālis. !o «2ēl, ka

nav griežņu; tu laikam nemaz nezini, ka pa-

saulē nav labāka garduma par rijas krāsnī

ceptu griežņi.» Salenieks 3, 118.

griezti [griezt], griežu, griez, griež, pag.

griezu; trans. 1. Virzīt pa apli, ap kādu asi.

G. tecīlu, ū leva iedrāzās automāta būdā un

grieza telefona ripu.. Meldere 1, 157. Lielais

Andrs, kājās stāvēdams, grožu līkumu ap

galvu griezdams, atbrauca ar sēka vezumu . .
Upīts XI, 118. pārn. ..kaķis griež savas dzir-

naviņas. Strāls 2, 55. // Panākt, būt par cēloni,

ka (kas) virzās ap savu asi (piemēram, par pa-

rādībām dabā). Ūdens griež turbīnas.O . . palu
ūdens grieza dzirnu ratu. . Fimbers 1, 324. Vējš

griež ratiņu kā vējsudmaliņas; ritenis rūc, un

Jānītim jautri apakšā. Eferts-Klusais 1, 153.

// Virzīt virpuļveida kustībā (parasti par

vēju). O Atkal skarbi rudens vēji kauc, Grie-

žot gaisos veco lapu grīstis. Saulītis 8, 23. Ass

vējš grieza sniega mutuļus. Plaudis 111, 310.

Brāzmains rudens vējš . . purina kokus, atrauj
un griež virpulī zeltainas lapas. Zv 52, 19, 14.

'O' Griezt debesis un zemi kopā ■—■ saka par

stipru viesuli, sniegputeni. 'O Putenis ir

nikns. Griež debesis un zemi kopā. Rihters 1,

203. Svilpojošs vējš, Dancojošs sniegs . . Debes'

un zemi Kopā tie griež, Pilsoņiem acīs Slapj-

draņķi sviež. . Rainis 1, 153. // Strauji riņķojot,
vadīt (kādu) dejā. O ..Juris dodas.,

meitu baram cauri taisni pie Dārtes un griež
to, kamēr muzikants apklust . . Birznieks-Upītis

1, 20. Pāri riņķoja viegli. Spēcīgi puiši . . grieza

ap sevi meitas mūzikas taktī. Fimbers 1. 364.

// Strauji riņķojot, dejot (kādu deju). G. valsi.

!0 Ņem, bāliņ, līgaviņu, Dančos vien nelūko:

Kura viegli danci grieza, Tā griež grūti dzir-

naviņas. DV 680. Pēc gadiem traku polku

griežu. . Vējāns 1, 36.

2. Mainīt (kā) stāvokli, virzienu. sO Viņi
iedarbina motoru un griež laivu atpakaļ uz

pilsētu. Sēlis 5, 299. // Parasti savienojumā ar

«apkārt», «otrādi»: vērst (uz pretējo pusi). G.

sienu apkārt. G. cimdu otrādi. G. mēteli uz

otru pusi. "C* Griezt kažokam otru pusi, arī

griezt kažoku uz otru pusi — krasi mainīt

savu nostāju. K> Griezt apkārt (visas malas) —

meklējot jaukt (visu); sīki pārmeklēt. O Grie-

zu apkārt visas malas, bet nebija [maciņa] ne

zem gultas maisiņa, ne pagultē . . Birznieks-

Upītis li, 32. Trīs dienas pēc kārtas griezu ap-

kārt visus Rīgas cepuru veikalus. Uzlaikoju
tūkstošiem dažādu platmaļu ..

A Grigulis 12,

26. // Virzīt, kustināt no vienas puses uz otru;

grozīt. G. vēstuli rokās. O Rakstā viņš iemeta

tikai paviršu mirkli, bet zīmogu aplūkoja pa-

matīgi, papīru pirkstos riņķī griezdams un

iestādes nosaukumu burtodams. Upīts 18, 149.

// Likt mainīt, panākt, ka maina virzienu vai

atrašanās vietu, arī dodas kādā virzienā.

G. kolonnu atpakaļ. G. lopus uz māju pusi.
G. zirgu pa labi. O Pēc brokasta govis tiek

grieztas gar kalna malu atpakaļ uz purvu.

Birznieks-Upītis 1, 35. Viņš notvēra tēvu pa-

galmā, kad tas jau grieza zirgu uz ceļa. Spāre
l, 164. pārn. ..Visu dzīvi griež jaunās sliedēs

Bargais septiņpadsmitais gads. Saulītis 10, 9.

O Griezt ceļu — a. Paiet sāņus, lai palaistu

(kādu) garām. Gandrīz visa rota bija sa-

pulcējusies tuvu notikuma vietai un pakalpīgi
grieza ceļu, kad tuvojās Krists [leitnants].
A Grigulis 9, 116. b. Vairīties (no kā). O Kas

par spēku viņam bija kaulos, lauza vai dzelzi

pušu, un, ja mežā viņam lācis vai vilks nāktu

pretī, nezin vai Lielais Jānis tam grieztu ceļu.

Apsīšu J l, 204. O" Griezt par labu
—

labot.

'O Ceplis tiešām nesaprata, kā viņš bij visu

to varējis, pilnīgi pazaudējot pašsavaldīšanos.
Tagad vajadzēja mēģināt visu par labu griezt.
Rozītis 111, 108. Mirdza: Ak, ko es noziedzos,
to labprāt gribu Par labu griezt un atkal izlī-

dzināt . . Aspazija 11, 117.

3. Vērst (pret ko, uz ko, piemēram, priekš-

metu). G. ieročus pret ienaidnieku. O Stūr-

manis visu nakti griež kuģa pīķi pret vilni,

lai mūs neapgāztu un neierautu satrakotās jū-

ras dzīlēs. Grīva 111, 307. // Vērst (pret ko, uz

ko, piemēram, skatienu, seju). G. seju pret

sauli. ļO Ar ilgām dziestošās acis griež Uz

augšu vārgie un bālie.. Rainis I, 420. Katrs

vēja pūtiens, kurš vēdina viņas sirmas matu

šķipsnas, griež viņas skatienu pāri ciemamuz

jūru. Birznieks-Upītis 1, 41. // Virzīt (uz kadu

tematu, jautājumu, piemēram, runu). O Gusts

ienācis un apsveicinājies sāka . . valodu griezt

uz nupat nobeigto sēju. . Apsīšu J 1, 123. // sar.

Virzīt, vērst (uz ko uzmanību). O Kārlis pir-

mais palēnina soļus, lai nebūtu piepeši jāap-

stājas un tā jāgriež uz sevi uzmanība. Eferts-

Klusais 1, 63.

4. Tinot, vijot veidot (ko). G. virvi. G. ci-

gāru. O Jānis . . sniedzas pēc tabakas un griež

rūpīgi un apdomīgi no kāda papīra

smēķi. Kurcijs 1, 86. pārn. Patiesībā zāģētavas
dūmenis pats nemaz nebij nikns. . . viņš tā-

pat kā diendienā nesteigdamies grieza savu

pelēko grīsti, tikai paretam izmezdams arī

kādu biezāku dūmu mutuli. Upīts XII, 9.// Vei-

dot, vīt lokā, aplī, spirālē. G. ūsas. Griezt (arī

sagriezt, (sa)vīt, (sa)ritināt)_ gredzenā — (iz)-

veidot lokā, aplī, spirālē. O Viss iekš-

telpu iekārtojums — grieztās riņķa kāpnes uz

augšējo stāvu tornī, kamīns, brūnās ozola pa-

neļu sienas zālēs . . — viss pa vecam, viss

tāpat rūpīgi apkopts. Zv 60, 1, 17. . . Nu ir vaļa

pelītēm Astes griezt gredzenā. LD 2251. pārn.

Uguns stiepjas un stiepjas garumā un, melnus

dūmu mākoņus griezdama, steidzas pretim

skrejošo ļaužu līnijai. Kar 54, 12, 79. pārn.

. . melnus dūmu mutuļus pa gaisu griezdama,

tuvojas lokomotīve. Liesma 58, 2, 6. // Augot
radīt (ko) apļveida vai spirālveida formā (par

augiem). O Mums mājās dobē agrie kāposti

jau grieza galviņas, bet arī nezāles bija stipri

sakuplojušas. Bērn 59, 9, 35. . . agrīnie lini jau
sāka griezt galus sprogās. Upīts XI, 82.

5. Stingri vīt (piemēram, slapju veļu), lai

izspiestu ūdeni. G. palagu pēc skalošanas. G.

salijušas drēbes. // Savienojumā ar «nost»,

«ārā», «laukā»: stingri savijot (slapjas drebēs,

veļu), izspiest (ūdeni). O ..viņš uzmeta acis
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zēna glābējam, kas bija novilcis virsbikses un

grieza nost lieko ūdeni. Sakse 4, 19.

6. sar. Veikt (ko), strādāt (ar plašu vērienu).

iO «Es jau ar mežiem griežu lielas lietas, un

koku fabrika arī man labi strādā,» Nagainis
[rūpnieks] iesāka savu ielenkšanas gājienu.
Rozītis 1, 15. Cukuriņš: Kas ir mana fotodarb-

nīca, salīdzinot ar tiem darba apjomiem, kā-

dus mēs griežam kolhozā!? Kar 56, 3, 54.

Griezt krūtis (arī zobus) pretī — bezbai-

līgi, droši pretoties. O Ar dienām viņš iz-

auga par tādu spēcīgu un izturīgu puisi, kas

katram grūtumam grieza krūtis pretī. Apsīšu J

2, 41. Tur prot fašisma nezvēram krūtis griezt
pretī, iziet cīņā un mirt, ja vajag. Lukss 1, 240.

griezt 2 [griezt], griežu, griez, griež, pag.

griezu. 1. trans. Ar asu rīku dalīt (ko) daļās,

arī nost no veselā; arī sasmalcināt. G. papīru.

G. drēbi. G. ziedus. O Andrs dziedādams grieza

lapainos zarus un vilka čupā, acīm redzami,

būdu gribēja taisīt.. Upīts XI, 82
L

Ģimenes

galva. . ar asu dunci grieza no lielā rupjmai-
zes klaipa apaļas šķēles.. Kar 58, 1, 35.

Ķ> Griezt (arī izgriezt) pogas (ārā) sar. — but

pārākam; pārspēt. O Pagaidām vienpadsmit

Latvijas lauku profesionāli tehniskajās skolās

meiteņu skaits nav sevišķi liels. . . Bet zīmīgi,
ka ne tikai sabiedriskajā darbā vien meitenes

bieži «griež puišiem pogas ārā». Pad J 69, 131, 2.

// intrans. Būt derīgam (kā) dalīšanai daļās, arī

dalīšanai nost no veselā (par asiem rīkiem).

Šķēres labi griež. Nazis negriež. // Zāģēf

(kokmateriālus). □ Kokus grieza spēcīgs elek-

triskais zāģis, grieza viegli, un rupjie skaidu

putraimi kā ūdens strūkla šļācās no koksnes.

Jansons 2, 61. . . strādājot vienīgi gateris
0

, griez-

dams dēļus izpostīto vasarnīcu atjaunošanai.
Austriņš 2, 356. Baļķu zāģis koku griež vienā

virzienā, tas ir, uz leju. Sterns 2, 28. // parasti

divd. formā: griezts. Ar ko asu radīt (ievai-

nojumu, brūci). O Griezta brūce izveidojas,

iegriežot ar asu priekšmetu. . Šādas brūces

malas ir gludas, un brūce stipri asiņo. Bune 1,

134. // intrans. G. pirkstā. // sar. Operēt. G. aklo

zarnu. // Arot šķelt (piemēram, augsni). □ Pe-

lēku rugāju klātos laukus grieza arklu lemeši.

Zemes šķēles tik tikko smaržoja.. Jansons 1,

76. Ir sauss uz kalnu mugurām, Un traktors,

rāpdamies pār tām, Griež rudo lauku taisnās

vagās. Kar 51, 5, 405. . . dienu un nakti traktors

loba tukšos laukus, un spīdīgie lemeši griež
rudens arumus. Liesma 59, 10, 24. // Pļaut.
O Trešo vālu griezdams, arī priekšstrādnieks
klusu lādējās: Bramanis malu izgramstījis robu

robiem, kā to lai noņem, ka pavāls nepaliktu
apakšā. Upīts XI, 191. Manas dziesmas

—
kā

putnēni mazi Neprot vēl aizlidot tālu. Viņas
tur, Kur izkaptis pļavās griež vālus . . Kar 58,

3, 68. Mēs ar vectēvu griezām līci. Zāle bij
diezgan jauna un mīksta. Jaunsudrabiņš 4, 46.

// pārn. Peldot vai lidojot šķelt (ūdens virsmu,

gaisu). Kuģa priekšgals griež viļņus. // pārn.
Virzīties caur (ko) — par gaismas stariem.

Prožektoru gaisma griež tumsu.
2. parasti 3. pers.; intrans. lespiežoties (ar

asām malām) vai beržot, ievainot, izraisīt sā-

pes (par auklu, siksnu v. tml.). Aukla griež
delnā. Spaiņa stīpa sāpīgi griež rokā. // pārn.

Spēcīgi, nepatīkami kairināt (parasti par gais-
mu). Spožā gaisma griež acīs. // pārn. Izraisīt

nepatīkamus pārdzīvojumus. □ Līzei sāpīgi

grieza tēva nicinājums. Sakse 2, 11.

3. trans. Virzoties (pa cietu virsmu), daļēji

vai pilnīgi šķelt (to). Ar slidām g. ledu.

O «Kādi zirgi! Kādus vezumus ar akmeņiem
krauj! Riteņi griež ceļu līdz rumbām!» Sēlis

5, 71.

4. trans. Ar asu rīku veidot (priekšmetu).
G. koka rotaļlietas. O Gribas atkal aiz arkla

Just, kā pakalni briest, Un no sidraba kārkla

Ganu stabuli griezt. Krūklis 3, 44. Japāņu meis-

taru ziloņkaulā grieztais papīrnazis gulēja pār

galdu kā rotaļīgs pasaku prinču zobens. Rozī-

tis 111, 23. Ne no katra koka var svilpes griezt.

LSP(N) 87. // Ar asu rīku veidot (attēlu, orna-

mentu) kādā virsmā; gravēt. O Āziju atgā-
dina . . gaumīgiepasažieru ostas vārti ar kokā

grieztiem austrumnieciskiem rakstiem. Cīrulis

l, 140. // Ar asu rīku veidot (piemēram, robu)
kādā virsmā. G. nūjā robus.

5. trans. Savienojumā ar «nost», «klāt»

v. tml.: nodalīt, atmērīt (parasti zemi). □ «Bet

ko tad nu iesāksim?» Irma turpināja. «Trīs-

desmit hektāru mums griezīšot nost. Iztiec nu

ar otriem trīsdesmit!» Sakse 7, 151.

6. parasti 3. pers.; intrans. Radīt raksturīgas
čirkstošas skaņas (parasti par griezi). □ Pie

debesīm atmirdzēja retas zvaigznes. Kaut kur

aiz upes grieza vientuļa grieze. Kurcijs 3, 71.

Abos upes krastos nepārtraukti grieza griezes,
niedrēs savus lukturīšus bija izkāruši jāņtār-
piņi . . Vilks 2, 36. Rasainajā pļavā kā ar iz-

kapti grieza grieze . .Grīva 11, 119.

O Griezt (arī kost) kaulā — sagādāt cie-

šanas, arī zaudējumus. O «Cik jaunais mā-

cītājs ir bāls un izdilis!» tā kāda sieviņa čuk-

stēja. — «Jā, jā, tāda bībeles gudrošana griež
kaulā,» kāda cita gudri pamācīja. Zeiboltu J I,

202. "0* Griezt kā ar nazi (arī ar nažiem), arī

griezt kā nazis ■— izraisīt asas sāpes, mokošu

pārdzīvojumu. a Vējš arī pretī, īpaši te gar

krastu nežēlīgi ass: griež kā ar nažiem sejā.
Valdis 1, 241. <> Griezt (arī griezties, biežāk dur-

ties) sirdī — izraisīt sarūgtinājumu, sāpināt.

O Kārlēns jau taisnojās pavisam nedroši —

tēva pēdējais pārmetumspārlieku grieza sirdī . .
Bendrupe 1, 138. \> Griež (arī griežas) ausīs —

saka par nepatīkamām skaņām, balsi, arī par

vārdiem ar nepatīkamu saturu. □ . . atska-

nēja gaudulīgas skaņas, kas grieza ausīs, jo

neviena nots nebija uzņemta pareizi, bet pui-

sis tik. . spaidīja un spaidīja savu harmoniku.

Vilks 6, 373. Mūzika zālē šķiet pretīgi spalga,

Ausīs griež jauniešu smiekli un čala. Brička,

Saulītis l, 25. «No tevis iznāks snaiperis!» Sils

uzslavēja [Jāni]. Leonam šie vārdi grieza ausīs.

Atkal tam Jānim veicās! Lagzdiņš 1,84. <> Griezt

zobus ■— a. Beržot zobu rindas vienu gar otru,

radīt čirkstošu skaņu (parasti miegā vai aiz

sāpēm). Bez kliedzieniem mira ievainotie . .
Pat tie, kuri zaudēja samaņu, grieza zobus,

bet nevaidēja. A Grigulis 4, 124. No sāpēm viņi
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[ievainotie] vaid, griež zobus, bet sava ne-

laimē un mokās, vai arī navi juzdami, steidzas

vēl kaut ko runāt, teikt. Rihters 1, 328. b. But

ļoti sadusmotam un censties kaitēt, atriebties.

IO . . Lai visa pasaule vai bojā iet, Lai tūk-

stoš0 balsīm vaidu vaidi kāpj, Lai draud un

zobus griež un dūres ceļ, Tad tomēr taisnībai

ir jānotiek.. Rainis I, 134. «Bet mēs cirtīsim

[kokus] un pārdosim, mums citas izejas nav.

. . Lai viņi [kaimiņi] griež zobus, lai top nikni.»

Jansons l, 75. <> Griezt (arī cirst v. tml.) robu

sar. — radīt izdevumus; radīt zaudējumus.

O Griezt makā (robu) sar. — nodarīt mate-

riālus zaudējumus.

Sk. griežams.
[griezties], griežos, griezies, grie-

žas, pag. griezos; refl. i. Virzīties pa apli, ap

savu asi. □ Traktora milzīgie riteņi griežas

ar varenu spēku.. Lēmanis 8, 111. Elektriskā

motora dzīts, griežas rotējošais rullis. Grīva 5,

126. Tāpat kā Zeme, visas zvaigznes griežas

ap savām asīm. Ikaunieks 1, 7. «v* Griežas kā

vāvere ritenī •— saka, ja atrodas nepārtrauktā

kustībā, darbībā (parasti bezjēdzīgā). Sporta

iestādes ikdiena visur ir vienāda — nāk ap-

meklētāji, zvana telefons un instruktors grie-
žas kā vāvere ritenī. Sports 66, 133, 2. Domas

griezās kā vāvere ritenī. Skrēja, skrēja, bet

netika no vietas. Liesma 66, 4. 10. // Riņķot,

parasti pa apli (dejā). lO Pēc marša., nāca

valsis, un tūliņ jau radās arī pāri, kas sāka

griezties starp degošo darvas mucu kārtīm.

Bērn 49, 10, 9. Dažreiz uz jahtas sanāca viesi,

tad skanēja mūzika . . un dejā griezās cilvēku

augumi. Lācis 10, 170. // Strauji riņķveidā vir-

puļot (par ūdeni). O Apakšā mutuļoja ūdens

un griezās ap iebrukušajiem celmiem . . Rozī-

tis 2, 67. . . tumšais ūdens lēnām griežas atvarā,
nesdams līdzi no korķa gatavotos pludiņus.
Jauno v 58, 24. . . ūdens virpulis jau griežas
balts.. Sudrabkalns l, 28. // Virpuļot (pa gai-

su)— par sniegu, smiltīm, lapām v. tml. Gaisā

griežas vēja saceltās smiltis. Zeltainās lapas
griezdamās lido uz zemi. !.0 Kad uzpūta ste-

pes vējš, gaisā griezās putekļu mākoņi. Talcis

4, 8. . . pievakarē sāka putināt un sniegs grie-
zās virpuļu virpuļiem. PL Siev 58, 12, 8. Sacē-

lies ass vējš, un sāk griezties putenis. Brodele

13, 217. s)* Zeme un debess (arī ar debesīm)

griežas (retāk jaucas, iet) kopā —
saka par

stipru sniegputeni, viesuli. O Tāds sniegpute-

nis, ka zeme ar debesīm griežas kopā. Cīņa

63, 35, 2.

2. parasti 3. pers. Apļveidā, spirālveidā vīties

(parasti par dūmiem, tvaikiem). □ No cūkas

pūšļa taisītais tabakmaks nokļuva Mārtiņa
Spāres kraupainajos pirkstos. Drīz istabā grie-
zās zili dūmu mākoņi. Lācis 6, 145. Jumiķis jau
vilka dūmus no mazās pīpītes, kuri griezās
riņķos un krēslainā istabā izgaisa. Austriņš 2,

174. // Augt, veidoties apļveidā, spirālveidā.
IO Jurģu mieži sazēluši lieliski, leknākos klā-

ņos [laukumos] jau griezās sprogaini. Upīts XI,

45. Kāposti auga zili melni. Jūlija beigās tie

saka griezties galviņās, un augustā jau bija
gatavas skaistas, čaukstošas kāpostgalviņas.

A Grigulis 11, 304. «Vai-i!» priecīgi iesaucās

Jānītis, staigādams pa savu dārziņu, kurā jau
sākušas griezties kāpostu galviņas. Rinkule 1,

47. Aug griezdamies — saka, ja sētais vai

stādītais aug ļoti labi. □ Dārzi izkalta un

pieauga nezālēm, . . tikai gurķi, tie auga griez-
damies. Upīts XI, 116. «Tādā pavasarī viss aug,

riņķī griezdamies.» A Grigulis 11, 232.

3. Virzīties (ap ko, kam apkārt). Zeme grie-
žas ap sauli. .□ Tikai ap kviešu kūļiem kā

nekaunīgi viesi bariem vien griezās pelēkie

zvirbuļi. Fimbers 1, 424. . . muša miegaini sīca,

griezdamās ap blāvo lampiņas stiklu. Spāre 1,

125. // Kustībā būt, uzturēties (kur vai kā tu-

vumā). !o . . [tirgū] varēja izšķirt arī no

meijām sapīto dzērienu pārdošanas būdu, ap

kuru griezās viss ļaužu biezums. Kaudzītes la,

39. Kad Paceru tēte [tēvs] tuvojās Kāpurkro-

gam, tad ļaudis jau ap to griezās kā bites ap

stropu . . Saulietis V, 136. // pārn. Nemitīgi vēr-

sties (uz ko) — piemēram, par domām, saru-

nām. □ Manas domas kā karuselis griežas ap

vienu punktu — apTavu klusēšanu. Sakse 7, 184.

Vakarā kopējās valodas griezās ap mežsargu . .

un malkas meklēšanu. Birznieks-Upītis I, 262.

Andrim galvā griežas visādi atriebības plāni.
Dripe 1, 10.

4. Mainot iepriekšējo virzienu, stāvokli, vir-

zīties (uz citu pusi). G. pa labi. Vēja rādītājs

griežas pret ziemeļiem. O . . Andriksons grie-
zās atpakaļ uz izcirtumu. Blaumanis 6, 155. Gusts

drūmi klusēja, reizēm nolamādams zirgu, kas

griezās malā, lai paķertu kādu ceļmalas
smilgu. Sakse 7, 360. Pēc brokasta daži brauca

pa čikstu . . Nāca arī kājnieki . . Un visi grie-
zās uz Andžēnu sētu. Birznieks-Upītis 1, 30.

// Mainīt virzienu (par vēju). Vējš griežas
ziemeļos. // Būt ar pagriezienu uz kādu (citu)

pusi (par ceļu, taku v. tml). Ceļš griežas pa

labi. // Mainīt ķermeņa stāvokli, parasti gu-

ļus. G. uz sāniem. G. uz muguras. □ Asa

sāpe pakausī spieda viņu pagriezties sāņus.

Griezdamies viņš dzirdēja, ka spraukstēdami

atplīsa klonam pielipuši mati. . Upīts 18, 195.

// Pakāpeniski pāriet (no viena perioda uz

otru, no vienas stadijas otrā) — par laika

posmu, laika apstākļiem. Diena griežas pret

vakaru. Laiks griežas uz lietu. □ Skaidri va-

rēja just, ka laiks jau griežas uz pavasara

pusi. Uzsnigušajam sniegam aizvien sekoja

vējains lietus . . Rozītis 111, 7. Kaut gan augustā

vasara jau griežas uz rudens pusi, tomēr šai

mēnesī gaidāmas karstas jo karstas sportiskas
cīņas. Pad J 62, 151, 4. // pārn. Attīstīties, no-

risēt (citādi). Visam vajag par labu g.

5. Vērsties (pie kāda, piemēram, ko jautā-

jot, sakot); doties (pie kāda, kur, piemēram,

pēc palīdzības). G. pie drauga pēc padoma.
G. pie ārsta. □ «Un kāpēc Pērkonu Marijai

vajadzēja purvā piešķirt zemi?» Mirdza grie-
zās pie Priedes Jāņa. «Vai tad labas zemes

nepietiek?» Sakse 7, 196. Te nu ir jaunā skolo-

tāja, kas grib būt viņiem [skolēniem] mātes

un māsas vietā. Pie tās var griezties droši, un

viņa būs arvien laba un mīļa. Paegle 3, 18.
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Ārvalstniekiem ir tiesības griezties Latvijas
PSR tiesās . .Civilpr k 220.

O Griezties (ari sagriezties, (sa)vīties, (sa)-
ritināties) gredzenā — (iz)veidot loku, apli,

spirāli. <)> Zils un zaļš (ari raibs) griežas (arī

metas) gar (arī priekš) acīm sar. — saka par

redzes traucējumiem pēc trieciena, spēcīga

pārdzīvojuma. %> Galva griežas (apkārt, arī

riņķī) — a. Saka, ja cilvēkam reibst. O Man

griežas galva, dur vēderā. Sāp tik briesmīgi,
ka reizēm elpas pietrūkst. Rihters 1,45. b. Saka,

ja rodas īslaicīgi traucējumi domāšanā, uztve-

rē (piemēram, aiz pārslodzes, pārdzīvojuma).
O Veikalā es ilgi nevarēju izvēlēties kurpes,

jo tur bija tik daudz dažādu fasonu, ka galva
sāka griezties. Zālīte 5, 64. Man pašam tik daudz

rūpju, ka galva griežas apkārt! Rozītis 111, 171.

Vismaz šoreiz nebūs jādzird līdz pretīgumam

apnikušās sūdzības un žēlošanās, kurās klau-

soties galva sāka griezties riņķī. Lubējs 1, 44.

<> Galvā griežas — saka par cilvēku, kam

radušies īslaicīgi traucējumidomāšanā, uztverē

(piemēram, aiz pārslodzes, pārdzīvojuma).
<> Nauda griežas (arī nāk griezdamās) ■— saka,

ja nauda tiek iegūta bez pūlēm, lielā vairumā.

O Viņš ir atkal laipnais, acīgais vīnūžnieks,
kāds bija agrāk pie Brikmaņa, un nauda grie-

žas. A Deglavs 1, 360. \> Griezties uz augšu (arī
apkārt) — būt, rasties nelabuma sajūtai.
□ Kad ieēda kāpostus vai zirņu putru, tad

karsts un skābs vien griezās uz augšu. Sakse

2, 67. Puika turējās, zobus sakodis, bet viss

griezās tik nejauki apkārt, ka spieda asaras

acīs. Talcis 7, 171. (Visas) iekšas griežas
sar. — saka, ja kļūst nelabi, nāk vēmiens.

griezties 2 [griezties], parasti 3. pers., griežas,

pag. griezās; refl. 1. Ar asām šķautnēm, malām

spiesties, urbties (kur iekšā). Zāģis griežas
kokā. Ratu riteņi griežas mālā līdz rumbām.

!□ Urbju kalti griežas cietajos, nepiekāpīga-

jos iežos un arvien vairāk tuvojas naftas slā-

ņiem. Zv 51, 20, 11.

2. Spiežoties iekšā (piemēram, ādā), beržot

izraisīt sāpes (par apģērba daļām, apaviem
v. tml.). □ Apkaklīte vienu numuru par šauru,

griežas kaklā . . Upīts V, 302. Sasalušās drānas

no katras kustības griezās miesā, elkoņi un

ceļi viņiem [karavīriem] asiņoja, bet viņi šāva

un svieda rokas granātas. A Grigulis 4, 123.

. . nakts pagāja mierīgi, un mēs varējām atlaist

vieglāk mūsu siksnas, kuras griezās sānos un

plecos no patronsomu un granātu smaguma.

Jokums 1, 158. // pārn. Spēcīgi, nepatīkami kairi-

nāt (parasti par gaismu). Gaisma griežas acīs.

O S> Griezties (arī griezt, biežāk durties)
sirdī ■— izraisīt sarūgtinājumu, sāpināt.
D ..veikalveža jautājums Liedagam griezās
sirdī kā urbis sāpošā zobā. Sakse 3, 8. Jānim . .
Aijas vārdi sāpīgi griezās sirdī . . Jaunsudra-

biņš 111, 300. \> Griežas (arī griež) ausīs —

saka par nepatīkamām skaņām, balsi, arī par

vārdiem ar nepatīkamu saturu. Tas [tēvs]
prata iztrinkšķināt kādu vecu valsi un dažas

dziesmiņas. Jānim šīs skaņas griezās ausīs, bet

tēvam pašam tās laikam šķita ļoti jaukas. .
Kar 52, i, 9...jūs [jaunieši] bijāt skaļi. īpaši

griezās ausis Tavi smiekli un Tavas sīvas as-

prātības . . Liesma 59, 5, 11.

grieztuve, -es, dsk. ģen. -vju, s.; tehn. lerīce

smaguma celšanai un pārvietošanai — cilindrs,
uz kura tiek uztīta virve, tauva, ķēde. Akas g.

griezulis, -ļa, v.; tehn. lerīce, kas rotē ap

savu asi. □ Tepat krastmalā uz gludās, pa-

augstinātās platformas bez apstājas aplī riņķo

skrituļveidīgs griezulis ar gumijas riteņu rie-

pām abos ass galos. Ar to izmēģina riepu iztu-

rību. Sēlis 5, 299. Nupat Rīgas lokomotīvju depo
sāka darboties modernāks griezulis — ierīce,
kas lokomotīvi nostata vajadzīgajā virzienā.

Griezulis nu kļuvis daudz praktiskāks. Cīņa,

62, 241, 2.

griezums, -a, v. i. Paveikta darbība, rezul-

g r i c z t 2 (1). □ Opija iegūšanai ma-

goņu negatavās pogaļas . . vertikāli iegriež.
Griezuma vietā iztek baltā piensula. . Gale-

nieks 2, 289. Stumbra radiālā griezumā redzama

koksnes atsevišķo gadskārtu krāsa, tā vietām

krasi atšķiras. Sudrabs 1, 35. // Griežot atdalītā

daļa. O Šūnu novērošanai mikroskopā jāiz-
gatavo plāni griezumi — preparāti. Svinka 1,

52. // Izgriezums, arī šķēlums (apģērbam).
Kleita ar lielu kakla griezumu. O Viņai ele-

gants tērps ar dziļu krūšu griezumu. Preilis 1,

52. // Piegriezums, arī lasons, iorma (apģēr-
bam). O. . Benita tikai paraustīja nolaidenos,,

apaļos plecus, ko izcēla tērpa pludlīniju grie-
zums . . Kar 55, 6, 83. . . armijas virsleitnants . .

prūšu griezuma biksēs, īsā frencī, ar mazu

pistoli pie vidusjostas. Birze 4, 36. Vienkāršs

taisna griezuma mētelis no sīki rūtotas drānas

vienlīdz piestāv kā jaunai, tā vecākai dāmai.

Zv 58, 10, 31.

2. Griežot veidots attēls, ornaments (kādā

virsmā). G. ādā. □ Sevišķi izcilu vietu uz

rakstāmgalda ieņēmadivi īsta zelta rāmji, vēr-

tīgiem rokas griezumiem izrotāti. Tos bij da-

rinājis ievērojams mākslinieks . . Rozītis 111, 23.

Griezumiem rotāts rakstāmgalds un krēsli —

draugu dāvana. Pad J 69, 210, 4. // Griežot vei-

dota (parasti neliela) skulptūra. O ..viņa
[tēlniece] darinājusi simtiem nelielu skulptū-
riņu. Virtuozie griezumi pauž dzīves prieku,
veselīgu humoru, katram tēlam dots savs psi-

holoģiskais raksturojums. Māksla 61, 3, 55.

3. tikai dsk. Noteiktā garumā sagriezti (pie-

mēram, salmu, siena, zāles) gabali; arī ekseļi.
Izēdināt govīm salmu griezumus.

4. parasti lok.: griezumā, apst. nozīmē. Vie-

doklis (kādas parādības, atziņas v. tml. vērtē-

jumā); skatījums, aspekts. Izskatīt jautājumu
citā griezumā, n Beļinskis ne mazumu rak-

stīja par vieniem un tiem pašiem rakstnie-

kiem
.. , bieži atgriezās pie jau apskatītajiem

darbiem, bet izvirzīja aizvien jaunas problē-
mas, skatīja tos jaunā griezumā, tādējādi vir-

zīja uz priekšu estētiskās domas attīstību. Kar

59, 4, 121. . . [rakstnieks] šai tradicionālajai tē-

mai piegājis radoši, pratis to apskatīt savā

griezumā. Kar 63, 4, 140.

5. ģeom. Plakne, kas atdala (ģeometriska
ķermeņa, priekšmeta attēla) daļu,- šķēlums.
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Horizontālais g. Vertikālais g. Daļējs grie-

zums — ar šķēlē]plakni norobežots detaļas

elements. Zelta griezums — harmonisks dalī-

jums, kurā viena, lielākā daļa attiecas pret

otru, mazāko daļu tāpat, kā viss veselais at-

tiecas pret lielāko daļu. 1.0 Detaļas attēloša-

nai ar griezumu ir viens trūkums — var zust

priekšstats par priekšmeta ārējo apveidu, jo

nav redzama noņemtā daļa, kas atradās šaipus

.šķēlējplaknei . . Tādēļ ikreiz, kad detaļas pro-

jekcija ir simetriska, tās vienu pusi parāda

griezumā, bet otru — veselu . . Rasēs 155. Gun-

dega parādīja pašas rasētu projektu., un sī-

kāk analizēja katra skata konstrukciju, skicē-

jot uz tāfeles attiecīgu detaļu griezumus, kur

veidojās krustošanās jeb pārejas līnijas. Jauno

v 59, 101. Ja iekšējā izveidojuma noskaidroša-

nai ar vertikāliem griezumiem ir par maz, tad

parāda horizontālus griezumus. . Rasēs 157.

Daļējo griezumu norobežo no pārējā attēla

ar tievu. . viļņveida līniju. Daļējo griezumu

noklāj ar svītrojumu gluži tāpat kā pārējos

griezumu veidus. Rasēs 159. Viņam ļoti patika
meitenes profils. Tajā bija kaut kas no zelta

griezuma nevainojamās proporcijas, apbrīno-

jami vienkāršs un parasts . . Purs 4, 101.

griežams [griežams], -ais; s. -a, -ā. I.Divd.->

■griezt
2
.

2. lietv. nozīmē: griežamais, -ā, v.; sar. Rīks,

ko lieto griešanai. Ass griežamais. Asināt grie-
žamo. □ Pēc brokastīm Stepiņš . . paķēra ta-

bakas griežamo un sasmalcināja sausu lapu
tabaku. Birznieks-Upītis 6, 164. Ja būtu īsts ovā-

lais griežamais, tad viena sieviete apgrieztu

tikpat [biešu] kā četras ar parastajiem nažiem.

•Cīņa 57, 193, 2. Viņa labajā rokā melns grieža-
mais, kuru tas paceļ, . . tad strauji nolaiž lejā.
Stikls iečirkstas un lūst taisnās, garās strē-

melēs. Lēmanis 9, 26.

grieži, -v, v.; tikai dsk. Pārmaiņa, pārvērtība
(stāvoklī, attīstības gaitā). Saules grieži —

saulgrieži. Mēness grieži — mēness iāzes.

O . . Cauri bargiem laika griežiem, Cauri ugu-

nij un naktij Tavu zvaigžņu lielais spožums
Atver tautām jaunu dzīvi. Ķempe 2, 18. Ne

katrreiz vēstures grieži, kas iezīmē jaunu laik-

metu, skar cilvēku likteņus. Rīgas B 62, 285, 2.

. . pienāks saules grieži, Un tumsas tanki lē-

nām velsies projām . . Sudrabkalns 1, 28. . . Mē-

ness regulāri maina savu izskatu. Te tas re-

dzams kā šaurs sirpis, kas kļūst arvien pla-
tāks, te kā pilns disks, kas atkal drīz vien sāk

•dilt, kamēr kļūst pavisam neredzams. Tie ir

tā saucamie Mēness grieži. . Zin T 62, 10, 42.

griežveidīgie, -o, vsk. griežveidīgais, -ā, v.;

zool. Putnu kārta, kurā ietilpst mazi un vidēja
lieluma putni, kas galvenokārt dzīvo aizaugo-
šos ūdensbaseinos, purvos (piemēram, grieze,
dumbrcālis); šīs kārtas putni. □ Griežveidī-

gie ir vidēji un sīki putni. Viņu ķermenis ir

sāniski saplacināts. Spārni īsi un strupi, aste
īsa. Priekšējie pirksti tievi un gari, bet da-
žam sugām ietverti lapveida peldplēvēs. Spal-
vas mīkstas. A Kalniņš 1, 199. Griežveidīgie nav

labi lidotāji, toties veikli skrien, ložņā, brien

iun peld. Latv dzīvn 37. Griežveidīgie putni —

laucis, ūdens vistiņa, dumbrcālis, ormanītis un

niedrcālis (mazais) ir purva putni un dzīvo

ļoti aizaugušās, slīkšņainās vietās. Spuris 1, 74.

grifele, -es, dsk. ģen. -ļu, s. No grafīta izga-
tavots irbulis, ko lieto rakstīšanai uz šīfera

tāfeles. □ Klasē tad bij tik klusu, ka dzir-

dēja grifeles čirkstam. Brigadere XIX, 54. . . ap-

āvām kurpes un paņēmām katrs pa kulītei:

vienā kulītē bij divas tāfeles, grifeles un pus-

bībele . . Birznieks-Upītis 6, 354. Bet 16. gad-
simtā angļi atrada savā zemē grafītu. No mīk-

stā akmens bluķiem izzāģēja plāksnītes, tās

noslīpēja un sadalīja grifelēs. Zv 65, 4, 18.

grifs', -a, v. Liels piekūnveidīgo kārtas mai-

tas putns. □ Ar apbrīnojamuveiklību pa klin-

tīm jādelē kirgīzu gani . . ,
un . . , varenos

spārnus izpletuši, no augšas noraugās grifi.
Zv 63, 20, 16.

grifs 2,
-a, v.; mūz. Pirkstu laipa (stīgu instru-

mentiem) ■— plāksne, pie kuras spēlējot pie-

spiež stīgas. Vijoles g.

griķaine, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Griķājs.

griķājs, -a, v. Griķu lauks. Uzart griķāju.
O Man sastiga kumeliņš laucinieku

0
griķājā.

ME I, 654.

griķi, -v, vsk. griķis, -ķa, v. 1. Viengadīgs

sūreņu dzimtas labības augs ar sārtiem vai

baltiem ziediem un brūniem trīsstūrveida grau-

diem. □ No griķiem iegūst putraimus un mil-

tus, bez tam griķus audzē arī kā nektāraugu.
Galenieks 2, 328.

2. Šī auga sēklas, graudi. Sabērt maisā gri-

ķus. □ . . uz galdiņa neaiztikta stāvēja saim-

nieces ienestā kāpostu bļoda, vesels pusklaips
maizes un divi griķu plāceņi. Upīts XI, 195.

Griķu putraimi ir nolobīti veseli vai šķelti

graudi. Mājtur 156. Spēcīgs kā griķu biezputra.

LSP(N) 75.

3. Sūreņu dzimtas viengadīga vasarāju ne-

zāle. Tatārijas griķi. Tīteņu griķi. Suņu griķi.
□ Dažas sūreņu sugas ir arī tīteņaugi, pie-

mēram, vēja griķis jeb kazvija . . Galenieks 2,

327. . . maura sūrene, putnu sūrene, sūrīši,

putnu griķi, mūru griķi augsnes ziņā maz

izvēlīgi
0
; aug laukos, pļavās, pagalmos, ceļ-

malās, uz atkritumu kaudzēm. Apsītis 1, 142.

. . R vitamīnu satur arī tādi Sibīrijas augi kā

Altaja savvaļas griķi. . Cīņa 63, 8, 4.

grīļains, -ais; s. -a, -ā; apst. grīļaini. Grīļīgs.
O . . [Sniķers] kažokā, papirosu mutē, nāca

Robertam Neļķēm pretim. Smējās, vērodams

tā grīļaino gaitu. Upīts VII, 426. Nē, tomēr

izturam [karstumu] un atgriežamies autobusā

gan grīļainām kājām un nobāluši, taču, bez

šaubām, dzīvi . .. Liesma 64, 12, 8.

grīļīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. grīļīgi. Ļodzīgs,
nedrošs. □ Tommijs dejo, viņa kustības top
saraustītas, grīļīgas. Beidzot viņš nespēkā no-

krīt. Zālīte l, 60. Mežstrādnieks iet mazliet grī-
ļīgiem soļiem. Nē, viņš nestreipuļo, tikai kā-

jas brīžiem nevar uztaustīt līkumoto taciņu.
Kar 59, 11, 11. ..mazais sarkanmatis savā grīļī-
gajā, ne visai drošajā gaitā streipuļo pa no-

gāzi augšā un lejā. . Zv 57, 1, 11. Grozā tupēja

gailis ar sasietiem spārniem un kājām. . . Viņa

uzmanīgi pārgrieza saites, gailis mazliet grī-
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ļīgi nostājās uz kājām un izstaipīja spārnus.
Ezera 1, 309.

grīļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Ļodzīties no vienas puses uz otru-, līgoties.
G. aiz noguruma. □ Manas kājas sāk grī-
ļoties, tikko es varu uz priekšu vilkties. Birz-

nieks-Upītis VI, 304. pārn. Jaunības dzejoļi, pir-

mie! . . Dažreiz forma vēl grīļojas, bet domas

uzlido augstu, augstu. Kar 56, 2, 105. // Nedrošā,

ļodzīgā gaitā iet, virzīties. O Lāsainais ēzelis,

tievo asti un ausis mētādams, lēni grīļojās uz

priekšu, it kā uz viņa muguras būtu uzsiets

visas pasaules smagums. Grīva 1, 173. «Nu labi,
tad es grīļošos prom,» Edgars valda smieklus.

Zigmonte 2, 163. // Līgoties, šūpoties (par priekš-
metiem). □ Lāčplēsis: Man grīda zem kājām
grīļojas; Kā viss vijas, kā mijas, Viss neiz-

protamā saskaņā saistās. Rainis VII, 204. Siena

sāk grīļoties Franka Aršalika acīs. Viņš no-

vērš tās grīdā. Upīts 18, 141. \> Zeme grīļojas
(zem kājām) — saka, ja kaut kas draud.

□ Deg liesmās Piektais gads kā zobens zvī-

ļojot, Bēg vācu kungi prom, tiem zeme grīļo-
jas. Sudrabkalns 1, 162.

grīļš, -ais; s. -a, -ā; apst. grīļi; pareti. Grī-

ļīgs. □. . mazliet grīļie augumi, bet visvai-

rāk stiklainais spožums šo cilvēku acīs tūliņ
lika domāt, ka tie iedzērušies. Lācis VI, 254.

Bet visu lieko [braucējs] atmet nostu [nost]
Un aizkuļas ar grīļo plostu. Jau pusceļš no-

braukts, pēkšņi tad Plosts iebrakstas un irst

turpat. Osmanis 1, 147.

grimase, -es, dsk. ģen. -šu, s. Ļoti pārvērsta

sejas izteiksme (piemēram, dusmās, sāpēs).
Ļauna g. Pārsteiguma g. Ciešanu g. Skāba gri-
mase — grimase, kurā izpaužas neapmierinā-

tība, īgnums. 1.0 Ilmas seja izskatījās sastin-

gusi savādā grimasē — tajā bija ļauns prieks,
izbailes un vēl kaut kas truls, mežonīgs. Ezera

1, 316. leradums izpaust savas izjūtas ar dažā-

dām grimasēm — savelkot uzacis un pieri, . .
pamazām atstāj sejā pēdas krunciņu veidā.

PL Siev 59, 9, 21. «Kungu rajons!» Janko sa-

vilka lūpas nicīgā grimasē. Saulītis 12, 123.

grimēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ar

grimu mainīt ārējo izskatu. G. aktierus lugas
nākamajam cēlienam. O . . lai nerastos ne-

dzīva maska, grimējot var tikai nedaudz iezī-

mēt un izcelt tos muskuļus, kas, attiecīgo [lu-
gas] tēlu raksturojot, vairāk darbosies. Strēle

1, 15.

grimētava, -as, s. Telpa (teātrī, kinostudijā
v. tml.), kur grimē. Teātra g. O Kinostudiju
grimētavās bieži lieto dienas gaismas spuldzes,
jo to spektrs ir ļoti līdzīgs apgaismojumam
filmēšanas laikā. Strēle 1, 17. Kurp iet? Cilvē-

kam, kas pirmoreiz ienācis [kinostudijas] «Mos-

fiļm» valstībā, tas ir visbūtiskākais jautā-
jums. . . spodras grimētavās un parūku darb-

nīcas, drūmas mēbeļu noliktavas, trokšņainas
šūšanas darbnīcas . . PL Siev 62, 7, 15.

grimēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

Ar grimu mainīt savu izskatu. Aktieri grimē-

jas izrādei. □ .. grimējoties nevajag nekad

skaistu seju veidot pēc kaut kāda šablona,
bet gan censties panākt ārējā skaistuma vie-

notību ar tēla iekšējo būtību. Strēle 1, 16. Bet:

tuvojas [cirka] izrāde, mākslinieks apsēžas spo-

guļa priekšā, sāk grimēties, un pēc brīža uz

arēnu dodas kustīgais, zinātkārais un pārstei-
dzīgais neveiksminieks Antonio . . Liesma 64,

10, 30. «Kā veicās? Cik?» istabā, kur pirms
[modes skates] seansa sākuma grimējas mo-

deļu demonstrētājas, atskan tīri «studentiski»-

jautājumi. Pad J 64, 41, 3.

grimonis, -ņa, v. Krūms ar vienkāršām pre-

tējām lapām, baltiem ziediem čemurveida

ziedkopās, melniem vai zilganbaltiem augļiem.
Baltais g. Latvijas PSR sastopams asins-

sārtais grimonis . ~ kam ziemā zari kļūst sar-

kani. Grimonis aug visvairāk upju krastos.

Galenieks 2, 302. . . mežrūpniecības saimniecībā

pārdod dekoratīvo koku un krūmu stādus ap-

stādījumiem: ošlapainās kļavas, . . grimoņus. .
Cīņa 67, 104, 4.

grims, -a, v. 1. Tēlojamai lomai atbilstošais

izskats, kas iegūts, piemēram, ar krāsām, uz-

līmējumiem, plastisko materiālu. Grima māk-

sla. Q Atrast un izveidot patiesu, tēla iekšē-

jam saturam atbilstošu grimu — tas ir svarīgs
un vajadzīgs posms aktiera radošajā darbā.

Kaut arī grims šodien kļuvis ļoti viegls un

niansēts, aktierim jāpārzina un jāprot izman-

tot visus grima veidošanas paņēmienus un iz-

teiksmes līdzekļus. Strēle 1, 5.

2. Krāsas, uzlīmē jumi, plastiskais materiāls,
ko lieto grimēšanai. Taukainais g. Kinostudi-

jas plastiskā grima darbnīca. Uzlikt grimu. No-

ņemt grimu. Pielīmēt parūku ar grima līmi.

□ . . mākslinieks . . ņem grima stienīšus un

brūnas pamatkrāsas noklātajā sejā ievelk

līniju pēc līnijas ar īstu graviera pacietību.
Aizvien pilnīgāka veidojas negantā mežaiņa
Šuralē maska. Zv 52, 9, 24. «Jūs, kad ejat laukā

uz skatuves, taču arī ar grimu pasvītrojat
sava tēla raksturīgākos vaibstus, lai tie būtu

saredzami no distances.» Lācis 6, 425. Roku un

citu ķermeņa daļu grimēšanai vienā tonī pa-

rasti lieto šķidro grimu, kas pēc nožūšanas

nesmērējas. Šķidrās grima krāsas gatavo, at-

tiecīgo krāsvielu šķīdinot ūdenī, kam pievie-
nots glicerīns un spirts. Strēle 1, 18.

grimšana, -as, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess g r i m t.

2. mcd., fiz. Izdalīšanās no kāda šķīduma un

pakāpeniska nogulsnēšanās. Asins grimšana
sar. — eritrocītu grimšanas reakcija. □ Klī-

nikā, diagnosticējot dažādas slimības, plaši
lieto eritrocītu grimšanas reakciju (EGR). Mcd

I, 221. «Jā. Pasakiet Alderam, ka pēdējā asins,

grimšana ir mazāka, labāka.» Birze 5, 172.

grimt, grimstu, grimsti, grimst, pag. grimu;
intrans. 1. Smaguma spēka ietekmē virzīties,

slīdēt lejup (parasti šķidrumā). G. ūdenī. O Ja

koksni noblīvē, tā kļūst daudz izturīgāka,

smagāka un grimst gluži kā akmens. Pion 56,

17, 2. Es paskatos makšķerē savā: Kas tas?

Mans pludiņš sāk grimt! Kar 54, 11, 72. . .viens

no konusiem nolaidās, strauji iegrima dzelmē.

Apļa vidū iekvēlojās ļoti spoža elektriska acs,

kas grima arvien dziļāk. A Grigulis 9, 332. // Ne-

spēt noturēties virs ūdens un iet bojā, slīkt.
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TZI Pirmā laiva . . jau nolaidās ūdenī un stei-

dzās aizbraukt no grimstošā kuģa. Lācis 15,

387. . . metos straumē un peldēju. Un tad, kad

jau zaudēju spēku un grimu, tuvuma gadījās
ūdenī nolīkuša krūma zars. Grīva 1, 201. Kādas

verstis tālāk viņš ieraudzīja biti, kas, ūdenī

iekritusi, taisījās jau grimt un lūdza garām-

gājējus, lai to izvelkot no ūdens. LTP 145.

V Bēg kā žurka no grimstoša kuģa sar. —

saka par tādu, kas mazdūšīgi atstāj nedrošu,

riskantu, bojā ejai nolemtu pasākumu. [□ Ko

tu darīsi tagad, kuslās dvēseles dzejniek? Lai-

kam vakar tas bija, kad bēgi — kā žurka no

grimstoša kuģa. Lukss la, 124. //
_

pārn. Zust,

beigties (par parādībām sabiedrība, laika pos-

mu). □ «Vēsturē grimstošas šķiras aizkaltusi

atvase,» Ozols gribēja nospļauties. Sakse 7, 341.

Baltkrievi sveicina rietumu dzimtu, Sadodas

rokām, lai pagātne grimtu. Sudrabkalns 1, 143.

Dienas, kas grimušas mūžos šais cīņu un uz-

varu gados, Šodien par avotu kļūst, stipruma

veldzi kas verd. A Grigulis 2, 92. // Stigt (staig-

nā, irdenā, mīkstā pamata). G. sniega. G. muk-

lājā. Kājas grimst smiltīs. O Puisēns gāja gar

kalmju malu, kur pēdas grima melnajās dū-

ņās . . Birze 4, 138. Briesmīgajā troksni citkārt

tanku rūcošās kāpurķēdes tagad nebija dzir-

damas. Bez trokšņa tās grima mīkstajā irdnē.

Kar 45, 1/2, 119. Kūdra bija rudens lietus piesū-

kusies, un racēji grima. Gadījās, ka dažs pie-

smēla pat stilbainos zābakus ar dumbru . . Fim-

bers 1, 451. ..galva grimst mīkstā spilvenā...
Upīts IV, 527. <> Grimt purvā — a. Pakāpeniski
nonākt nepatīkamā situācijā, nevēlamos ap-

stākļos, no kuriem grūti izkļūt. O «Neiesi

darbā? Kāpēc tad tā?» — «Jābrauc uz centru,»

Aļoška izgrūž. . . «Zābaki jānopērk.. . Manu

četrdesmit pirmo numuru vienmēr izpērk,»

Aļoška saka un jūt, ka grimst ar katru iz-

teikto vārdu dziļāk purvā. Pašam dusmas, bet

nespēj vairs laukā tikt. Talcis 4, 86. b. Pakā-

peniski nonākt kāda slikta paraduma vara;

pagrimt.
2. Pakāpeniski, lēnām virzīties, slīdēt (lejup).

□.. ķēdēm žvadzot, blokiem čīkstot, plat-
forma grimst uz leju, kamēr galīgi pazūd kuģa
iekšienē. Zv 51, 17, 13. Uz dziļas gravas malas

vezumi apstājās un tad lēnām sāka grimt lejā.
Annelei aizrāvās elpa. Tik bezdibenīga dzi-

ļuma viņa nekad nebij redzējusi. Brigadere 2,

20. Lidmašīna te lēnām cēlās gaisā, te grima
lejā . . Grīva 8, 41. n> Celties un grimt — a. Viļ-

ņoties, n Līganos viļņos cēlās un grima ru-

dzu druva. Jauno v 58, 81. b. Mainīties (parasti

periodiski) augstumā vai skaļumā (par ska-

ņām). □ Jānis dziedādams novēro, kā mel-

dija ceļas un grimst. Upīts 6, 20. Aizskanējās
Bēthovena simfonijas akordi. Skaņas cēlās svi-

nīgi un grima, brīžiem piešalkdamas visu

telpu, brīžiem noplakdamas zāles krēslainajos
stūros. Lubējs 1, 186. O Grimt kapā reti -—

zust, gaist (piemēram, par sapņiem, cerībām,
nodomiem). □ . . Caur rūpēm tik retam mirdz

laimības stars, Un kapā grimst cerības strau-

jas. Veidenbaums 2, 37. . . kapā sen jau grimis
ir laimes laiks un prieks, Un kvēlojošo sirdi

sedz ziemas aukstais sniegs. Veidenbaums 2, 20.

// pārn. Virzīties (aiz kā, kur), parasti rietot,

rietēt (parasti par sauli). O Saule pamazām

grimst aiz meža. Upīts 6, 3. Un aizstaigāt gri-

bas līdz apvārsnim, Lai pareizo atbildi rastu,

Kas ir aiz tās malas, kur saule grimst, Kur

debesis zemei dod krastu. Heislers 2, 123. Pēc-

pusdienā nedaudz nolija, tad laiks noskaidro-

jās, un saule grima, zeltaini blāzmodama. Zv

58, 11, 13. Saule grimstot laižas mēļā miglā..
Rainis I, 331.

3. parasti 3. pers. Būt ietvertam, iekļautam

(kur). Ziedos grimstošas ābeles. Dārzi un mā-

jas grimst sniegā. Tornis grimst miglā, n Pa-

tiešām, viss gaiss bija reibinošas smaržas pilns,
un likās, ka to izelpotu vecā, ceriņu krūmos

grimusi māja. Vilks 2, 14. Jūras krasts grimst
dārzu zaļumā. Dārzos aug mimozas, granāti,
mirtes, zīda koki. Bērn 47, 3, 15. Pilsēta grima

aprīļa vakara viegli vizošajā krēslā. Skujiņš 3,

220. Beidzot skatuve grimst tumsā. A Grigulis

14, 132. // Atrodoties, aizstiepjoties tālumā, arī

attālinoties kļūt grūti saredzamam, n Tālē

grimstošos mežu masīvus [gleznā] sedz zilga-
nas ēnas. Lit M 56, 31, 4. Dūmakainā pamalē

grimst tālo mežu svītra. Liesma 59, 2, 20.

4. Pakāpeniski nonākt (kādā psihiskā vai

lizioloģiskā stāvoklī), nodoties (kam). G. pār-
domās. □ Kaupurs sēdēja siltā vietā . .
un grima miegā kā mīkstās dūnās. Zeiboltu J

IV, 222. . . Dziļās domās grima zemes māte.

Rainis I, 404. Vecs vīrs, pie staba atspiedies,

bij grimis Vēl brīnumpilnā mūzikā, kaut rimis

Sen bija skaņu viesulis. Sudrabkalns 1, 47. //Pa-

kāpeniski tuvoties stāvoklim (parasti nevēla-

mam), kas pilnīgi pārņem, nomāc. G. parādos.
O Dzejolī «Zemnieki apdzied vecu tikumu»

stāstīts, ka zemnieki, savas raizes slīcinādami

alkoholā, grimst arvien dziļāk postā. Niedre 8,

215. Bagātā buržuāzija . . nostiprināja savu eko-

nomisko stāvokli. Turpretim tautas masas, kas

uz saviem pleciem iznesa revolūcijas cīņu

smagumu, grima arvien dziļāk trūcība. Lit M

56, 29, 2. // Pakāpeniski panīkt, pasliktināties.
□ Reizē ar angļu kaučuka un alvas mono-

polu peļņas augšanu Malajas darbaļaužu lab-

klājība grima arvien dziļāk. Simttūkstošiem

Malajas iedzīvotāju draudēja bads, tūkstoši

mira no distrofijas, tuberkulozes un citām sli-

mībām. Zv 50, 5, 25. // Morāliski degradēties.
□ Bočarņikovs grimst ar katru dienu dziļāk,
pamet labi sen aizsākto kandidāta disertācijas

projektu, nespēj ilgāku laiku noturēties ne-

vienā darba vietā. Lit M 56, 3, 4. Paša Brehta

iestudētajā «Kuražas mātes» izrādē aktrise pil-

nīgi atbrīvojās no samaitātās, nekaunīgās Ive-

tes veidolā . . Un skatītājs, redzēdams skaidro

meiteni, varēja pilnīgi izprast, cik dziļi viņa

vēlākajās dienās grimusi. Pad J 68, 196, 5. Kas

reiz ir grimis, spēj tomēr celties . .. Aspazija

3, 79.

5. parasti 3. pers.; poēt. Neatlaidīgi raudzī-

ties, vērties (kur) —

par acīm, skatienu.

O . . Kā sapņos tam [jauneklim] skati grimst

tālumā, Kur paceļas pils daiļburvīgā. Plūdonis

1, 29. Zaigas roku tu šķiroties satver, Tavās
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acīs grimst viņas skats. Kar 55, 3, 50. Tēraud-

zilo acu skatiens grimst Brūno acu redzokļos
dziļdziļos . . Kar 55, 7, 29.

grimulis, -ļa, v. Neliels, smags kāda mate-

riāla gabals pie tīkla vai pie makšķeres auklas

to iegremdēšanai ūdenī. Makšķeres g. Pielikt

tīkliem grimuļus. EJ Nesen [arheologi] izra-

ka . . tīklu pludiņus ar īpašuma zīmēm, no

dedzināta māla un akmens darinātus tīklu gri-

muļus, makšķeres āķus un pludiņus. Rīgas B

62, 188, 6. Zvejnieki mazliet saīsināja apakšējo
nesējvirvi, mainīja grimuļu svaru un izvieto-

jumu tajā. Rīgas B 66, 159, 3.

grīnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; reti.

Izsmējīgi, nicīgi, arī īgni smīnēt. Ļauni g. Ru-

nāt grīnējot. □ pārn. .. Tumsas šaubas ņir-
dzot grīnē: «Lai top katrs0 labs par sevi, Vilks

par jēru, kungs par kalpu, Citād' viss pa ve-

cam paliks.» Rainis 11, 390.

grīnīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. grīnīgi; reti.

Grīns. G. skats. G. smīns.

grīnis, -ņa, v. Retu, vāju priežu un bērzu

audze, parasti bez pameža (zemsegā virši,

grīšļi v. tml.) jūras piekrastes un iekšzemes

zemajos, smilšainajos līdzenumos; attiecīgais

meža augšanas apstākļu tips. Viršu g. Zāļu g.

□ . . riestos ir daudz spēcīgi augošu vai-

variņu, zileņu un sfagnu, bet grīņos —
vien-

laidu viršu segums un tikai reti izkaisīti

vaivarāji un zilenes, bet sfagnu segai vien-

mēr piejaukti arī ķērpji. Veģet 25. Grīņi iet

līdztekus jūras krastam 0,5—5 kilometru at-

tālumā no tā. Atsevišķi mazāki grīņa nogabali
atrodas arī citās vietās republikā Baltijas jū-
ras krasta tuvumā. Šis meža augšanas ap-

stākļu tips izveidojies līdzenumos, kas pava-

sarī un slapjos rudeņos pārplūst, bet vasarā

izkalst. Meža t 66.

grīns, -ais; s. -a, -ā; apst. grīni. Izsmējīgs,

nicīgs, arī īgns. G. cilvēks. O Nācu mājās
tāds drusku grīns.. Osmanis 1, 48. // Tāds,

kurā izpaužas šādas īpašības. EJ Vectēva

sejā pavīdēja grīns smaids: «Tas man par grē-

kiem.» Salenieks 3, 117. Viņš aizgāja kājām.
Bernsons grīni noskatījās pakaļ un nodomāja:
«Palūk, par vešanu nesamaksāja ne kapei-
kas

.. .» Vilks 6, 328. «Ko te var saprast?» viņa

grīni atcērt. Kalndruva 5, 196.

grīnums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība-agrīns, šīs īpašības konkrēta izpaus-

me. EJ Ar lēnprātību un laipnību, ar vien-

kāršību un sirds skaidrību viņa [māte] bija
kā saule ģimenes dzīves centrā, ap kuru viss

norisa labākajā
0

kārtībā un saskaņā, kur rei-

zēm kādu nesaskaņu ienesa tēvs ar savu grī-
numu. Sk Ģ 65, 3, 5.

gripa, -as, s.; parasti vsk. Akūta iniekcijas

slimība, kam raksturīga paaugstināta tempera-
tūra, augšējo elpošanas ceļu iekaisums un or-

ganisma vispārēja intoksikācija. Sezonas g.

Gripas slimnieks. Gripas vīruss. Gripas epi-
dēmija. O Līdz ar drēgno, nepiemīlīgo laiku

sāk plosīties viena no visizplatītākajām slimī-

bām, ar kuru sirgst visu vecumu ļaudis, —

gripa. Zv 62, 3, 29. Jāmin arī gripa, ar ko bērns

inficējas, . . slimniekam runājot, šķaudot vai

klepojot. . Bērns parasti sūdzas par sāpēm
pierē, par vājuma sajūtu, sāpēm visā ķermenī.
Mājtur 39. Ar gripu tai laikā slimoja daudzi,
un tādēļ neviens nešaubījās, ka arī Džesija
cīnās ar vīrusiem. Birze 4, 115.

gripozs, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar gripu, tai

raksturīgs; gripas izraisīts. Gripoza saslim-

šana. Gripoza temperatūra.
gripveida, ģen., nelok. Tāds, kas ir līdzīgs

gripai.
gripveidigs, -ais; s. -a, -ā. Gripveida. EJ Do-

mājot par gripu, nedrīkstam aizmirst tās «mā-

sas», tā saucamās gripveidīgās infekcijas. Rī-

gas B 70, 233, 6.

grīslaine, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Vieta, kur aug

grīslis; grīslājs. Purvaina g. [EJ Niedraine pār-
vēršas par grīslaini. ME I, 657.

grīslājs, -a, v. Grīšļu audze; vieta, kur aug

grīslis. Biezs g. □ No sausā, baltām sūnām

un brūkleņu mētrām noaugušā pakalna tecē-

dama, stiga. . nogrimst. . grīslājā un avenāju
krūmos. Brigadere 3, 307. Tajās [meža pļavās]
zāle līdz pusgurniem, un degunā tūlīt iesitas

grīslāja un doņu. . smarža. Preilis l, 100.

grīsliens, -a, v.; pareti. Grīslaine. EJ Izkū-

ņojies no grīsliena, ieraudzīju . . aicinoši bal-

snījam gabaliņu ceļa. Lagzdiņš 3, 115.

grīste, -es, dsk. ģen. -stu, s. 1. Virvei līdzīgi
(parasti cieši) savīts, sagriezts saišķis; no vai-

rākiem pavedieniem darināts vijums. Linu g.

Sasiet kārtis ar kārklu grīstēm. Sagriezt dvieli

grīstē. (Sa)mesties (arī (sa)iet) grīstē — (sa)-

vīties un (sa)mezgloties tā, ka grūti atšķetināt

(parasti par pārāk cieši savērptu dziju).
EJ Viņš sāka strādāt vēl centīgāk, nikni tver-

dams kūļus un savilkdams ar salmu grīsti tik

cieši, it kā gribētu tos vai nožņaugt. Lagzdiņš

1, 98. Beidzot viņš abus tīklus savija grīstē,

pārsvieda pār plecu un devās uz mājām.
Grants 4, 89. Veicīgi [meitene] sagrieza matus

grīstē, apmeta lakatiņu un izsteidzās laukā.

Pad J 62, 203, 3. Stiklu galvenā priekšrocība ir

tā, ka tos var izgatavot visdažādākajā formā,

piemēram, var radīt šķiedras un savīt tās grīs-

tēs. Zin T 73, 8, 18. i<> (Sa)iet grīstē sar. —

sarežģīties, notikt pretēji vēlamajam. □ Arī

pavārei Habibuļinai šodien kaut kas sagājis

grīstē, un tāpēc pusdienās pasniedz tikko no

ledusskapja izņemtu, ledū sasalušu galertu.
Grīva 8, 126. «Visu vadīšanas tehniku — or-

ganizēšanu, virzīšanu, aparāta eļļošanu —

biju iemācījies uz smalkāko. Reizēm gan sa-

gāja arī grīstē. .» Rīgas B 64, 63, 3. Kaut kur

uz līnijas sagājis grīstē: nav sakaru. Cīņa 70,

264, 4. <> (Sa)laist grīstē sar. — (iz)darīt tā,

ka (kas) sarežģās, notiek pretēji vēlamajam.

]EJ . . tikmēr mācīju citiem, kāda ir pareiza

dzīve, kamēr salaidu galīgi grīstē savējo.
Ezera 5, 158. // Tas, kas ir savelts, savēlies (pa-
rasti par augiem, spalvām v. tml.). Vējš dzenā

pērnās kūlas grīstes. Zirga krēpes savēlušās

grīstēs. □ «Katru siena kušķīti, katru āboliņa

grīsti no lielceļa uzņēmu.» Paegle 2, 404. Istaba

baļķu sienām, nomelnējušiem griestiem, gar

kuru sijām tīņojas sodrēju grīstes. Bundzeniece

2, 19.
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2. Gāzu, vielas daļiņu, sīku priekšmetu

kopa, kas pārvietojas spirālveidā. Dūmu g.

□ Cita pēc citas pilsētā iebrauca mašīnas.

Kad tās apstājās tirgus laukumā, pāri jum-

tiem augstu gaisā uzvijās pelēka putekļu

grīste. Grīva 1, 73. No upes cēlās balti miglas
vāli un garām, viļņveidīgām grīstēm stiepās

pļavās. Spāre 1, 168.

3. Augstākās pilotāžas iigūra — lidaparāta

laišanās lejup pa stāvu spirāli; straujš lid-

aparāta kritiens, lidaparātam griežoties ap

savu asi. levadīt lidmašīnu grīstē. □ Gribēju
mācīties par lidotāju. Gulēju, un sapņos man

rādījās, it kā es debesīs grīstes grieztu. Pad J

64, 158, 3. Ložmetēja kārta ķēra [lidmašīnas]
kreiso spārnu. «Čaika» zaudēja vadību un pār-

gāja grīstē. Strauji tuvojās zeme. Taču piere-

dzējušais lidotājs mašīnu izveda no grīstes.

Pad J 65, 64, 4.

grīsts, grīsts, dsk. ģen. grīstu, s. 1. Grīste

(2). □ Kuplām grīstīm dūmi veļas, Kūp no

gariem skursteņiem. . Bērn 50, 4, 23. Atkal

skarbi rudens vēji kauc, Griežot gaisos veco

lapu grīstis. Saulītis 8, 23. Pievakarē vējš kauc

vēl asāk un dzenā straujāk sniega grīstis.
Jokums 1, 304.

2. reti. Grīste (1). □ . . Bet ārā zaļo vīna

stīgu grīstis . . Elksne 1, 110.

grīšļains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas satur

daudz grīšļu; tāds, kur aug daudz grīšļu. G.

siens. G. purvs. Lēkāt pa grīšļainiem ciņiem.

O . . šis Vidzemes nostūris kā meklēt izmek-

lēts zivju dīķu radīšanai — plašas, dziļas gra-

vas, pa kurām urdz sīki strautiņi, slīkšņainas

pļavas, kuru hektāri dod grīšļainu, nevērtīgu

zāli. . Zv 65, 18, 18. Ilgi Kaspars nāca atpakaļ
pa grīšļaino kāpu smilti. Līvs 2, 95.

grīšļaugi, -v, vsk. grīšļaugs, -a, v. Lakstaugu

grupa, kurā ietilpst grīšļu dzimta un doņu
dzimta. Grīšļaugu izmantošana lopbarībā.
□ No dažādiem grīšļaugiem, kas visvairāk

sastopami dabiskos neuzlabotos zālājos, jāmin
grīšļi. . Tāpat kā stiebrzālēm, sakņu sistēma

grīšļiem ir sekla . . Tērauds 1, 20.

grīšļi, -v, vsk. grīslis, -šļa, v. 1. Daudzgadīgi,
retāk viengadīgi lakstaugi ar šaurām, garām

lapām, trīsšķautņainu stublāju, sakneņiem un

sīkiem ziediem vārpiņās. Dzeltenais grīslis.
Slaidais grīslis. Zaķu grīslis. Grīšļu sugas.

Grīšļu pļava. □ Grīšļi aug mitrās vietās —

slapjās, nenosusinātās pļavās un purvos. Ba-

rības vērtība tiem ir zema, un lopi tos ne-

labprāt ēd. Tērauds 1, 112. Par Pīļu purviņu

sauca ieplaku meža pļavā, kur vienmēr turē-

jās mitrums un auga grīšļi. Bundzeniece 1, 46.

Pie paša krasta un seklās vietās aug grīšļi,
pameldri, kosas, cirvenes, bultenes . . Spuris

1, 26. // vsk. Šo lakstaugu kopums. Sapļaut

grīsli pakaišiem. O No upmalas brikšņiem uz

ceļa izbrauca smagi krauti vezumi ar grīsli,
kalmēm un citu sienam mazvērtīgu zāli. Vilks

2, 10. Celiņš vijās pārdesmit soļu no ezera

malas. Vienā pusē tam sākās zaļš grīslis, va-

kara puskrēslu pieelpodams ar miglainu mik-

lumu. Birze 3, 149. . . sākas pļaviņa ar nomel-

nējušo grīsli un retam, salnas apsvilinātam
atāla puķēm. Indrāne 2, 127.

2. dsk.; bot. Lakstaugu dzimta, kurā ietilpst,

piemēram, grīšļi, spilves, meldri. □
..

ar-

ktiskā joslā, kur ziedaugu skaits ir mazs, 10%
floras sastāv no grīšļu dzimtas sugām. Gale-

nieks 2, 399. . . grīšļu dzimta. Dzimtas augi at-

gādina zāles, bet atšķiras no tām ar trīs-

šķautņu stumbru, kam vidū nav dobuma, trīs-

rindu lapu sakārtojumu un gandrīz arvien

slēgtām lapu makstīm. Galenieks 2, 399.

grīšļveida, ģen., nelok. Tāds, kas ir līdzīgs

grīslim.
grīšļveidīgs, -ais; s. -a, -ā. Grīšļveida.

O Ivars domīgs nāca pa celiņu gar izmēģi-
nājumu lauciņiem. Brīžiem apstājās, pieliecās,

aplūkoja zemes mandeļu grīšļveidīgos stieb-

rus, vēroja, cik lielas jau ir magoņu poga-

ļas . . Bērn 54, 4, 23.

grīva, -as, s. Upes ieteka. Padziļināt upes

grīvu. □ Pie Daugavas grīvas bija pārāk
daudz zvejnieku un rudeņos, kad lašu laiks

beidzās, . . nebija ko darīt. Tālāk prom, ap

Gaujas muti un citām mazāku upju grīvām

ziemeļu krastā tad tikai sākās īsta darīšana.

Lācis 4, 457. . . pirmo reizi mūžā viņš ievada

zvejas kuteri Ventas grīvā. Zigmonte 2, 302.

Volgas grīva sazarojusies neskaitāmos zaros . .
Lielās upes ieteka jūrā kļūst arvien plašāka
un plašāka. Bērn 49, 12, 3.

grivna, -as, s.; vēst. Sudraba stienītis, kas

lietots par svara un naudas vienību (piemē-

ram, Krievzemē no 8. līdz 15. gadsimtam).
□ Krāsaina stikla aproču fragmenti līdz šim

atrasti vienīgi Rīgā un Asotes pilskalnā; arī

bronzas piekariņš, . . sudraba naudas stie-

nīši — grivnas. Zv 57, 13, 6.

grizete, -es, dsk. ģen. -šu, s. Jauna sieviete

(šuvēja, cepurniece, koriste) bez stingriem
tikumiem (parasti Francijā).

grodi, -v, vsk. grods, -a, v. Akas sienas, kas

veidotas no četrstūrainiem baļķu vainagiem
vai cementa caurulēm. Izliet akas grodus.
O Aka stāv Vecpēpu pagalmā zemā vietā.

Resnu baļķu grodi, zaļām sūnām un piepēm
apauguši . . Lēmanis 16, 179. Pagalma vidū stāv

aka ar koka grodiem un senlaicīgu vindu.

Bendrupe 2, 60. Veronika ir pie akas. Viņa

piesmēlusi pilnu spaini un uzcēlusi to uz gro-
diem . . Liesma 59, 4, 21. // Četrstūraini baļķu

vainagi, kas veido ēku pamatus un sienas.

lelikt ēkas pirmos grodus. □ . . auga maz-

pamazām dzeltenas ēku sienas, grods pakaļ

grodam. Birznieks-Upītis I, 277. pārn. ..Vaids

caur zemes grodiem trauc: «Melnais [vācu] Nā-

ves vilciens brauc!» M Rudzītis 2, 22. pārn.

Zilgie zvaigžņu zvirgzdi, baltie sapņu oļi, Vi-

zuļaini gulstiet mana mūža grodos, Lai vēl ilgi
nesatumstu soļi . . Balodis 8, 99. // Baļķi, uz ku-

riem balstās tilta grīda. □ . . tiltiņa grodi
nocilājās, pār upi braucot . . Austriņš 2, 159.

Novāca izbrauktos tilta dēļus, noņēma krusta

baļķus un sāka rakt ārā satrunējušos grodus.
Birznieks-Upītis IV, 120. pārn. . . Mēness pār

upi Būvēt grib tiltiņu!. . Dimanta dēļi, Zelta

grodi . .Aspazija 3, 106.
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grods, -ais; s. -a, -ā; apst. grodi. Stingri sa-

vīts, savērpts. G. pavediens. Paņemt grodākos
grožus. O Baltajos [sedziņas] kvadrātos aplīši
šūti ar baltiem, grodiem diegiem dubultajā
svītru dūrienā . . Rubene 1, 5. Viņa allaž teica:

lakatam nekad nevajag savērpt par grodu. .
Upīts 4, 141. Slīpajās lietus strūklās, kas līdzi-

nājās grodi savītām trosēm, Himku stacija . .
izskatījās sevišķi dižena. Cīrulis 1, 68.

pārn. . . pakāpeniski abi [lugas] varoņi savija
savus mūžus arvien grodākā pavedienā. Dzene

1, 117. // pārn. Stingrs, noturīgs; mērķtiecīgi,
skaidri veidots. O Šķiet, šai [vitrāžas] māk-

slinieku sadarbībai ir grodi pamati, jo viens

autors papildina otru. Tēl M 57, 124. . . varētu

vēlēties. . lugas sižetu un kompozīciju gro-

dāku .. Cīņa 62, 23, 4. Darbs rit taisns un grods
kā stingras rokas savērpts pavediens. J Plot-

nieks 2, 64.

grodums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība -+g rod s, šīs īpašības konkrēta izpaus-

me. Dzijas g. Pārbaudīt virves grodumu.
□ īpašos svaros konstatē diega numura ne-

vienmērīgumu. īpašs aparāts ir groduma no-

teikšanai. Rīgas B 68, 288, 2. // pārn. Mērķtie-

cība, skaidrība (parasti mākslas darba kompo-

zīcijā). [□ . .tajā [romānā] nav tā kompozi-
cionālā groduma, problēmas risinājuma mono-

lītā mērķtiecīguma .. , kas atrodams iepriek-
šējos labākajos.. [rakstnieces] darbos. Pad J

69, 23, 2.

groks, -a, v.; parasti vsk. Alkoholisks dzē-

riens, ko gatavo, piejaucot saldai, karstai tē-

jai rumu, konjaku vai spirtu. Stiprs g. O Bet

valodas īsti sāka ierosīties tikai pēc pirmās
groka glāzes. Upīts XI, 297. Ja groks nav pie-
tiekoši saldens, tad tas negaršo. Upīts 4, 147.

Vakaros novilkām slapjos apģērbus, profilak-
ses nolūkos. . iedzērām malku kūpoša, pēc
piparmētru tējas smaržojoša groka. Pad J

73, 195, 4.

grope, -es, dsk. ģen. -pju, s. Šaura, gara

(kādā priekšmetā izveidota) rieva, kurā iestip-
rina (citu priekšmetu, detaļu v. tml). Taisna g.

Slīpa g. Grāmatplaukta gropes. Bangu grope
ģeogr. — ūdens izskalo jumi krastā viļņu iedar-

bībā; gāzmas niša. □ Apaļkokā. . izveido

2—5 centimetrus dziļu gropi loga rāmju ma-

las ielikšanai. Sterns 2, 312.

gropeslogs, -a, v. Logs, kura aplodā izvei-

dotas gropes vērtņu ielikšanai. □ Sienās

iebūvē gropeslogus ar ziemas vērtnēm. Sterns

2, 296. Gropeslogus taisa vienviru neatveramus

vai atveramus uz ēkas iekšpusi. . Sterns 2, 305.

gropēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Veidot

gropi (kādā priekšmetā). G. dēļus. □ Dēļu
galos izveido gropētu uzgalvi, kuru ievieto

cita dēļa sānos izveidotā gropē. Sterns 2, 100.

Gropētie kārniņi nodrošina blīvāku segumu.
Sterns 2, 249.

gropēveie, -es, dsk. ģen. -ļu, s. £ve/e gropju
izēvelēšanai. □ Gropēvelei vienā malā ir

sliede ēveles bīdīšanai gar ēvelējamā koka

malu. Sliedes ir izveidotas kā spalas [spala]
turpinājums gar pēdas vienu malu. . un tāpēc

var izveidot dažāda dziļuma un platuma gro-

pes. Sterns 2, 30.

gropēvelmašīna, -as, s. Mašīna gropju izēve-

lēšanai. □ Virsmu [būvbaļķiem] nogludina
un dažādus profilus iegūst ar ēvelmašīnām,

gropēvelmašīnām un frēzmašīnām. Sterns 2, 67.

gropīte, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. Dem.

grope.
2. bot. Padziļinājums starp čemurziežu augļa

ribām. 1.0 Katra skaldaugļa sienās ir 5 vadu

kūlīši, virs kuriem uz augļa attīstās ribas.

Padziļinājumus starp ribām sauc par gropītēm.
Galenieks 2, 303.

gross, -a, v. Skaita mērvienība — 144 ga-

bali.

grota, -as, s.; arī grote, -es, dsk. ģen. -šu, s.

Dabiska vai mākslīgi izveidota ala; arī atse-

višķa alas daļa, nozarojums. Alas grotas.
O ..alas no krasta nekādi nav pieejamas,
toties tanīs lieliski var iebraukt ar visu laivu.

Vienas grotas pašā galā atrodas neliels sēk-

lis, uz kura iespējams izkāpt. Lagzdiņš 3, 28.

Ar savu varenumu neizdzēšamu iespaidu at-

stāj 38 metrus augstā grota, kuru sauc par

Koncertzāli. Tajā var novietoties apmēram
desmit tūkstoši cilvēku. Pad J 65, 108, 4. . . eja

paplašinājās, un mednieks nonāca plašā grotā.
Zv 63, 12, 18. Un dveš no grotes Tikai vēsums

noslēpumains Un reizē spirdzinošu veldzi dod

Un biedē. Sirmbārdis 4, 78.

grotbura, -as, s.; jūrn. Bura, ko piestiprina

pie grotmasta. Uzvilkt grotburu. □ Jahta sa-

sveras vēl vairāk pa kreisi. Grotburas mala

jau mirkst ūdenī. J Plotnieks 3, 45. Bocmaņa ..
rokās grotburas trose.. Sports 69, 31, 2.

grote. Sk. grota.
groteskā, -as, s.; parasti vsk. 1. Tēlojuma

veids literatūrā un mākslā, kuram raksturīgs
satīrisks vai komisks pārspīlējums, asi, ne-

gaidīti kontrasti. Komiskās groteskas žanrs.

□ . . [aktierim] bieži nācies veidot tēlus, kuru

satīriskā būtība gan situācijās, gan tekstā

pausta tik tieši un klaji, ka vedināt vedina

uz pārspīlētu grotesku. Māksla 62, 2, 30. Daudz-

veidīgu formu — grotesku un hiperbolu, ale-

gorijas un simbolus, sevišķi trāpīgus epitetus
un salīdzinājumus. . [rakstnieks] izmanto arī

citos savos stāstos . . Lit M 60, 18, 2. A. Upīša
komēdijām raksturīgi spilgti tēli, daudzas . .
līdz groteskai dotas situācijas. J Kalniņš 1, 298.

// arī dsk. Literatūras un mākslas darbs, kur

izmantots šāds tēlojuma veids.

2. Ornamenta stils, kurā dīvainu, fantas-

tisku augu, ziedu motīvi savijas ar fantastis-

kiem cilvēku un zvēru tēliem vai dažādām

stilizētām maskām. Groteskā darināta vāze.

Groteskas ornamenti.

3. poligr. Tipogrāfijas burtu tips ar dažāda

biezuma līnijām. lespieddarbs salikts groteskā.
grotesks, -ais; s. -a, -ā; apst. groteski. Pār-

spīlēti komisks, karikatūrisks; arī dīvains, ne-

parasts. G. tēlojums. G. stils. Groteski tēli.

G. tautas humors. □ Puškina pasakas tēlus

komponists [baletā] zīmē komiski groteskām
krāsām. Ģeniālā rakstnieka tēli šķiet satīriski

spilgtāki. Lit M 63, 2, 3. Viņa [gleznotāja]
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zemnieku un zemnieču stāvi lieli, . . kustī-

bās neveikli, mazliet pat groteski. Tēl M_sß, 139.

groteskums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

Īpašība -> grote sk s, šīs īpašības konkrēta

izpausme. Aktiera radītā tēla g. □ Meistars

[kokgriezējs] bija dabas radītos deformējumus
citur nogludinājis, citur padziļinājis un pie-
devis šiem tēliem līdz groteskumam izteiksmī-

gus vaibstus. Zv 67, 2, 32.

grotmasts, -a, v.; jūrn. Divmastu un trīsmastu

buru kuģa otrais (visaugstākais) masts no

priekšgala; četrmastu un vairākmastu buru

kuģa ikviens masts starp priekšējo un paka-

ļējo mastu. Sakārtot grotmasta buras.

O . . kuģa mehāniķiem tiek uzticēta patie-
šām plaša un sarežģīta «saimniecība» .. No

grotmasta augšgala līdz kuģa ķīlim. . Pad J

72, 125, 2. Paies vēl neilgs laiks, un šis karogs

plīvos strauja kuģa grotmastā. Rīgas B 70, 79, 5.

grozāmība, -as, s.; parasti vsk. Priekšmeta

īpašība mainīt stāvokli, virzienu. Skrūves g.

Grozāmības koeficients.

grozāms, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. -*- grozīt.
2. ar not. galotni. Tāds, ko var grozīt vai

griezt ap tā asi. Grozāmā skatuve. Grozāmie

krēsli. O Egle nosēdās uz grozāmā ķeblīša
aparāta priekšā. Birze 5, 37.

grozgalvītis, -ša, v. Neliels dzeņveidīgo kār-

tas putns ar pelēkbrūnu cekulu un kustīgu

kaklu; tītiņš. □ Dzeņiem radniecīgs ir tītiņš
jeb grozgalvītis . ~ kas ligzdo ne vien dažādos

mežos, bet arī parkos un māju tuvumā. Latv

dzīvn 51.

grozīgs, -ais; s. -a, -ā. Mainīgs (parasti par

laika apstākļiem). G. vējš. O . . grozīgs laiks

ar atkušņiem, puteņiem, negaisiem un lietiem

paasina sirds kaites. Zv 56, 6, 6. // Tāds, kas

ir viegli ietekmējams, svārstīgs (piemēram,
par raksturu, psihisku stāvokli). G. raksturs.

G. noskaņojums. □. .[Amālijas] grozīgā un

izlutinātā daba tīkoja pēc maiņas . . Zeiboltu J

IV, 113. «Jūs esat vēja pilns, grozīgs, neapdo-
mīgs un pārsteidzīgs kā bērns.» Upīts IV, 451.

grozījums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta dar-

bība-+grozīt (1). [O Viņa grozīja galvu
un kļuva nopietnāka. Viņam patika galvas
grozījums un tāpat arī nopietnība. Upīts

VII, 138.

2. Paveikta darbība, rezultāts -> gr o zī t (2);
izmaiņa. Vilcienu saraksta g. Izdarīt dažus

grozījumus lēmumā, .□ . . mākslinieks atļāvās

patvaļīgus grozījumus. . dziedājumā un pie-
metināja pašās operas beigās notis un vārdus,
kuru nav franču komponista ģeniālajā skaņ-
darbā. Lit m 56, 29, 4. Divgades saistības un

to izpildi vajag atainot atsevišķi. . . Grozīju-
mus, papildinājumus tad var darīt zināmus

[pionieru] pulciņa stendā. Pion 62, 20, 3. Var,
piemēram, minēt radikālus grozījumus cāļu
kūts un siltumnīcas sākotnējos tipa projek-
tos .. Lauku Dzīve 72, 1, 11.

groziņš, -a, v. Dem. ->- gro z s (1). Groziņu
vakars sar. — saviesīgs vakars, kur katrs pie-
dalās ar līdzi nestiem ēdieniem un dzērieniem.

grozīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Vairāk-

kārt griezt no vienas puses uz otru; griežot

(ko) apkārt, vairākkārt mainīt (tā) stāvokli.

Grozīt (arī šūpot) galvu — ar galvas kustību

paust šaubas, izbrīnu, pārmetumu; nepievie-
noties (kam). □ Grozīdams stūri, viņš [šofe-
ris] pazibsnī Velgai ar jautru, labvēlīgas vil-

tības pilnu aci . . Kalndruva 2, 62. Viņš ilgi
grozīja paziņojuma lapu un pamatīgi apska-

tīja parakstu un zīmogu. Lācis 15, 205. Piece-

ļas arī Marga un, savu tievo augumu graciozi
grozīdama, aizsoļo viņiem pakaļ. Brodele 17, 180.

. . ka tā nodomājis rīkoties arī Austrumu pa-

domju saimniecības direktors .. , tam lopko-
pes negribēja ticēt. Galvu grozīja arī labākā

slaucēja . . Cīņa 60, 14, 4. $ Grozīt (biežāk lau-

zīt) galvu — sasprindzināti, neatlaidīgi do-

māt; gudrot. □ Pēc katra [laimes] lējuma
spožā0 alvas pika

0

apstaigāja visus apkārt-
sēdošos ļaudis, jo laimes veidojums ne katru

reizi bija viegli izprotams. Dažreiz bija labi

vien ko galvu grozīt, līdz atradām lietas īsto

nozīmi. Jaunsudrabiņš 3, 430. // Nenoteikti kus-

tināt (no vienas puses uz otru). G. pildspalvu
pirkstos. // Vadot (piemēram, zirgu), pa-

nākt, ka (tas) vairākkārt pagriežas. □ Andrs

brauca, uzmanīgi grozīdams zirgu pa tām dzi-

ļajām grambām un akmeņiem, lai nekrata . .
Upīts XI, 344. Jāgroza viņa [ķēve] nepavisam
nav. Nesu tikai grožu galus rokā. Pati viņa
iziet cauri vārtiem pašā vidū. . Birznieks-Upī-
tis Ila, 44. // Vadot (transportlīdzekli), panākt,
ka (tas) vairākkārt pagriežas. Man visiem

spēkiem grozot laivu starp ūdens kūleņiem. . ,
ass upes līkums pēkšņi atsedza skatienam. .
klintis. Lagzdiņš 3, 14.

2. Mainīt, pārveidot. G. tradīcijas. G. savu

lēmumu. G. spriedumu. G. savus uzskatus par
biedru. G. likumus. G. statūtus. O Varbūt

vēl var ko darīt, labot, grozīt. Zigmonte 2, 142.

Jānim ļoti gribējās pajautāt, kā ir ar to rak-

sturu, vai viņš var vēl sevi pārtaisīt vai

jāatmet ar roku, kāds esi, tāds esi, tur vairs

neko nevar grozīt. Sakse 7, 267. Māte vēl kaut

ko gribēja sacīt, bet vecais Grāvis laikam

baidījās, ka tāda sieviešu runāšana var grozīt

viņa stingro vīrieša apņēmību. J Kalniņš 2, 102.

Ja Latvijas PSR Augstākā Tiesa, nenododot

lietu jaunai izskatīšanai, groza. . spriedu-
mu .. , tā attiecīgi maina arī tiesas izdevumu

sadali. Civilpr k 52.

Sk. grozāms.
grozītā]muskulis, -ļa, v.; anat. Kakla musku-

lis, kas iet slīpi pa kakla sānu virsmu un

reljefi izceļas zem ādas.

grozītājs, -a, v.; grozītāja, -as, s. 1. Darī-

g r o z ī t.

2. v.; anat. Izvirzīts augšstilba kaula paugurs.

Lielais grozītājs — augšstilba kaula augšējais

paugurs. Mazais grozītājs — paugurs augš-
stilba kakliņa apakšā, kas virzīts uz mugur-

pusi.

grozīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Atkārtoti griezties no vienas puses uz otru,

no vieniem sāniem uz otriem. Nemierīgi g.

apkārt. G. miegā. □ Lilija bija izvilkusi no

krustmātes skapja savu tautas tērpu un jau
laikus sāka posties, grozīdamās spogulīša
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priekšā un taujādama, vai matus saspraust

pakausī vai pīt bizēs. Sakse 6, 89. Viņš grozī-

jās krēslā, te padevās uz priekšu tā, ka gan-

drīz vai nošļuka uz grīdas, te, it kā atsperes

sviests, atsprāga atpakaļ. Bērce 3, 258. . . upes

vidū paceļas virs ūdens milzu līdaka un gro-

zās uz vienu pusi, uz otru. Jaunsudrabiņš 5, 15.

. . ilgi straumē grozījās kāds plostam norāvies

baļķis . .Ezera 2, 89.

2. sar. Būt kustībā, uzturoties (kur vai ka

tuvumā). G. pa istabu. G. pa savu dārzu.

O Pagalmā grozījās arī citi cilvēki. Ozoli pa-

deva labdienu. Sakse 7, 63. . . mašīna Rūtiņu

pievilka ar neatvairāmu spēku. Tur vien viņš

apkārt grozījās, ja tikai meistars kaut kur ne-

aizsūtīja. Bērn 49, 1, 13. «Ņina! Doktor!» briga-
dieris sauca, ar acīm meklēdams sanitāri, kura

tepat visu laiku bija grozījusies. Talcis 4, 110.

// pārn. Bieži būt, darboties (noteiktā vidē,

sabiedrībā). .□ «Nu labi, man nav lādzīga
uzvalka, bet kas par to? Tajās aprindās, kur

es grozos, cilvēku nevērtē pēc drēbēm.» Sakse

6, 330. Spēju uzstāties un spīdēt jebkurā sa-

biedrībā Leons izkopa līdz pilnībai. Kur vien

viņš grozījās, visi apbrīnoja viņa staltumu,

eleganto iznesību un pārliecinošo valodu. Eg-

lons 2, 140. «Padomā, kā tu dzīvo, kādi cilvēki

grozās ap tevi.» Saulītis 12, 140.

3. parasti 3. pers.; savienojumā ar prievārdu

«ap»; sar. Atkārtoti pievērsties (kādam tema-

tam, jautājumam) — par sarunām, domām

v. tml. n Sarunas grozījās vairāk ap zemes

darbiem. Sprieda par to, kura sēja būšot la-

bāka, agrīnā vai° vēlīnā, un pēdīgi sāka viens

otrs šo to pastāstīt no piedzīvojumiem. Saulietis

VI, 9. Valodas sāka grozīties ap Jāņa darbu

un galvenēm kārtām ap peļņu. Dēls stāstīja,
ka pelnot dažreiz ap piecdesmit rubļu mē-

nesī . . Jaunsudrabiņš 111, 153.

4. parasti 3. pers. Mainīties, kļūt citādam

(parasti par laiku, vēju). O «Man ar' kājas
sāka salt,» Kājauts sacīja un piesita savas

zābakos iemauktās kājas pāri reižu ātri pie

zemes. «Laiks grozījies.» Blaumanis I, 89. «Vējš
grozīsies, ļaudis brauks mūs meklēt.» Blauma-

nis 6, 21. Pliksala laiks negrozījās gandrīz di-

vas nedēļas. Vanags 9, 38. // Par dzīves ap-

stākļiem, laikmetu v. tml. Viss dzīvē var g.
£□ «Kāpēc tad mums jābūt tiem nemiera cē-

lājiem? Ko tad vari pateikt, kā laiki kādreiz

grozās. Vienmēr labāk ar labu.» [Saka saim-

nieks.] Sakse 7, 162. «Bet, kad būsim saprecē-
jušies, tad viss grozīsies.» Blaumanis 6, 215.

5. parasti 3. pers.; savienojumā ar prievārdu

«ap»; sar. Mazliet mainoties, būt aptuvenam
(parasti par skaitu, mēru). □ Spriežot pēc ..
minētajiem datiem, 1795. gadā Baldonē ārstē-

jušies 113 slimnieku. Arī nākamajās vasarās

līdz gadsimtu mijai to skaits grozās ap 100.

Zv 66, 18, 13.

6. sar. Runāt aplinkus, izvairoties no tiešas

atbildes. O Nu šī stostīsies, nu šī grozīsies,
nemaz lēti sadomāt; beidzot tad, tad teiks

gan to vārdu «jā» . . LTP 313.

o<> Lieta grozās (ap ko) sar. —■ ir runa (par
ko); notiek (kas). □ Ceplis. . samulsa

un nezināja, ko Nagainim atbildēt. Viņš arī

lāga neizprata, ap ko lieta īsti grozās. Labāk

uzmanīgi izrunāties un no Nagaiņa izpētīt,
kas īsti ir par lietu. Rozītis 111, 95. Beidzot sa-

pratis, ap ko tad īsti lieta grozās, nekompe-
tentais lasītājs droši vien atkal jautās: «Nu

bet kā uz to visu reaģē kolhoza valde, pats

priekšsēdētājs . .?» Dadz 62, 13, 5.

grozs, -a, v. 1. Traukam vai kastei līdzīgs

pinums no klūgām, skaliem v. tml. (kā)

uzglabāšanai, pārnešanai. Skalu g. Kartu-

peļu g. Caurs g. Grozu pinējs. □ No dažiem

ratiem puiši ceļ laukā lielus, osainus grozus.

Brigadere 2, 4ŽO. Dārtīte bij kurvi pametusi

arumos. Tikai pie staļļa gala tikusi, viņa

iedrošinājās atskatīties. Tur gulēja lielais

grozs, kā kritis, ar visu skaisto gaļu. Jaun-

sudrabiņš 3, 139. Ēzelim mugurā bija nostipri-
nāti koka segli ar lieliem pītiem groziem
katrā pusē piena kannu novietošanai. Birz-

nieks-Upītis 6, 254. Šo vēstuli es saplēsu un

iemetu papīru grozā. Lācis 15, 166. // Priekš-

metu daudzums, kas ietilpst šādā pinumā. G.

ābolu. Vesels g. sēņu. Salasīt vienu grozu ogu.
2. fizk. Basketbolā — balsta vairogam pie-

stiprināta stīpa ar tīklu, kurā jāiemet bumba.

Aizsargāt grozu. Metiens grozā. Bumba iekrīt

grozā. Gūt grozu — iemetot bumbu grozā,

iegūt punktu(s) basketbola spēlē. !.□ Mūsu

republiku dēvē par basketbola republiku,
bumbu precīzi mest grozā mācās visās skolās.

Pad J 64, 163, 3. . . [basketbolistēm] nav jābai-
dās mest uz grozu, ja zem tā ir Skaidrīte.

. .nesekmīga metiena gadījumā Skaidrītei lē-

cienā . . izdosies pārņemt bumbu savā ziņā.
Liesma 59, 6, 27. Basketbols .. radījis lepnumu
par groza bumbas meistaru māku. Pad J 62,

125, 4.

groži, -v, v.; tikai dsk. lejūga daļa — virve,

siksna, lente, kuras galus piestiprina pie zirga

mutes dzelžiem, lai varētu vadīt iejūgto

zirgu. Plati g. Stingri g. Rakstaini g. Vīt gro-

žus. Turēt stingri grožus rokās. Atlaist gro-
žus vaļīgāk. O Ēriks saraustīja grožus, un

melnis strauji ierikšoja birzī. Sakse 7, 425.

Puiša rokas instinktīvi savilka grožus, zirgi
apstājās. Talcis 4, 97. Upīšu Mārtiņš ienāca

salocītiem grožiem rokās, tos viņš bij gribējis
uzkārt pusgraudnieka istabā pie sakām. Upīts

4, 147. pārn. Šodien manas fantāzijas groži

Vaļā palaisti, un netur tos neviens. Sirmbārdis

4, 39. <> Turēt (arī saturēt) grožos — (no)turēt

stingrā paklausībā, stingri valdīt (pār ko).

O «Bet to gan es jums, kungs, saku, turiet

viņu stingri grožos, viņa ir tāda iecirtīga un

spītīga.» Zālīte 5, 184. . . gandrīz vai patīkami
[zēnam] sevi tā saturēt grožos, pašam valdīt

tos desmit negantniekus, kas tevī mājo. In-

drāne 1, 138. <> Saņemt grožos — pakļaut savai

gribai, varai. O Zenta: Kārli es jau esmu sa-

ņēmusi grožos. . . viņš svēti apsola laboties . . .
Brodele 10, 50. .. dažs zvejniekpuisis, ko ne-

kādi nevarēja cildināt par izsmalcinātu va-

lodu, it sekmīgi saņēma grožos savas leksikas

mežonīgos zirgus, ja tuvumā gadījās Indra.

Kalndruva 2, 9. <0* Pievilkt grožus, arī saņemt
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grožus stingrāk —
ierobežot rīcības brīvību,

sākt izturēties stingri. □ «Es tevi esmu par

daudz izlaidis. Būs jāpievelk groži ciešāk.»

Rozītis 2, 91. <> Vadības groži — galvena va-

dība, vadīšana. □.. pa samēra īso laika

sprīdi, iekams vadības grožus pārņēmis jau-

nais [kolhoza priekšsēdētājs], gali savilkti

kopā, parādi atmaksāti. . Kar 58, U,_ 87. O Ņemt

(arī saņemt, pārņemt) grožus savas rokas —

pārņemt vadību, pārvaldīšanu. □ Jaunā Ķi-

denīša pēc kāzām saņēma mājas grožus savās

rokās. Austriņš 2, 374. <> Turēt grožus (savās)
rokās — a. Būt par vadītāju. O No vecās

kolhozu priekšsēdētāju gvardes nav vairs

daudz palicis to, kuri vēl šodien stingri tur

saimniecības grožus savās rokās. Zv 73, 18, 1.

b. Būt par noteicēju. □ Ja es no sākuma

grožus būtu turējis savās rokās, tad droši vien

Cecīlija būtu pavisam citādi iedresēta. Rozītis

3, 192. Notikuma grožus turēja rokās pulkvedis
Kalnozols un kapteinis Gaigala. A Grigulis 13,

579. <> Izlaist grožus no rokām — nespēt

vairs būt par noteicēju, nespēt vairs vadīt.

\> Atdot grožus (kādam, arī kāda rokās) —

ļaut vadīt, pārvaldīt (citam), atsakoties no va-

dības. □ Tam [dēlam] tad tēvs. . pamazām

atdeva visus saimnieka grožus, uzņemdamies

pats tikai kā pārrauga lomu. Austriņš 1, 274.

s> Nodot grožus (kādam, arī kāda rokās) —

uzticēt (kādam) vadību, pārvaldīšanu.
O «lespējams, es maldos, bet diezin vai vi-

ņas [jaunās skolotājas] rokās vajadzētu nodot

klases grožus.» Brīdaka 2, 27. O Izņemt gro-

žus no rokām — atņemt (kādam) vadību, no-

teikšanu.

grožot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

Pielikt grožus (zirgam). 'O Cik grožoju ku-

meliņu, tik rociņas nomazgāju. ME I, 672. Ne-

grožots kumeliņš iztecēja pa vārtiem. ME

I, 672.

grūbas, -v, vsk. grūba, -as, s. Veseli, no

sēnalām attīrīti un noapaļoti miežu graudi.
Grūbu zupa. Grūbu biezputra. No miežiem

gatavo šķeltos miežu putraimus un grūbas da-

žādā rupjumā. Pavāru gr 159.

grubulis, -ļa, v. Grumbulis. O .. [zāģis]
tarkšķēja, pa mizas grubuļiem lēkādams . .
Upīts 8, 200. . . iezaļganie grubuļi pa tīreļa

virsu atgādina arumus sazēlušā papuvē. Beika

1, 422. // pārn. Neizstrādāta, neveikla izteiksme

(piemēram, valodā, stilā). □ Dzejoļos nesa-

duramies ar iesācēja neprasmi izteikties vai

valodas grubuļiem. Jaun Gr 67, 9, 15. // pārn.

Neveiksme, nepilnība, trūkums (piemēram,
dzīvē, darbā).

grubuļains, -ais; s. -a, -ā; apst. grubuļaini.
Grumbuļains. Grubuļaina grīda. Nolīdzināt

grubuļainu dēli. O Ceļš bija grubuļains, ma-

šīna kratījās tā, ka pat sarunāties bija grūti.
Bērce 1, 255. «Cik jocīgas!» Jānītis sāk smie-

ties, pirmais saņēmis no brigadiera rokām

pāri plakanu zivju — viena puse brūngana,

grubuļaina, bet otra balta un gluda. Rinkule

1, 70. Lai novērstu zāģa slīdēšanu un elastīgāk
to saturētu, spīļu iekšpusē piestiprināta gu-

mija ar grubuļainu virsu. Indāns 1, 82. Važa

[motorzāģim] ar nevienādi izlocītiem zobiem

griež koksni grubuļaini un patērē daudz ener-

ģijas. . Indāns 1, 239. // Neizstrādāts, neveikls

(parasti par valodu, stilu). G. teikums.

grubuļots, -ais; -a, -ā; apst. grubuļctL

Grumbuļains. O Ārsts. . izjuta patīkamu
baudu, apskatot spīdošo paneli ar spidometru
un pulksteni, viegli grubuļoto stūres riteni . .
Ves 63, 2, 26. . . [medicīnas] māsa . . atvēra ope-

rāciju bloka grubuļotā stikla durvis . . Birze

5, 194.

grūdējs, -a, v.; grūdēja, -as, s. 1. Darītājs->-

grūst.
2. Savienojumā «lodes grūdējs»: sportists,

kas specializējies lodes grūšanā. ;a . . skatī-

tāju interesi modinājušas vieglatlētikas sacen-

sības . . Pa skrejceļiem traucas skrējēji un

soļotāji, turpat blakus uz laukuma cīnās šķēpa

metēji, lodes grūdēji . . Zv 52, 15, 27. Lodes

grūdējs. . kļuva par PSRS čempionu . . Jaun

Gr 67, 5, 39.

grūdenis, -ņa, v. 1. No žāvētas cūkgaļas

(parasti no galvas ar šņukuru) un grūbām pa-

gatavots ēdiens. O . . bij ienākusi meitas Kar-

līne ar lielu, kūpošu bļodu grūdeņa ar gaļu.

Brigadere 2, 94. Bija novārīts spēcīgs grūdenis,
Janča mīļākais ēdiens.. Valdis 1, 241.

2. No grūstām kaņepēm, zirņiem vai pu-

pām pagatavots ēdiens. Zirņu g.

grūdiens, -a, v. 1. Straujš, spēcīgs pieskā-
riens vai sitiens. Sajust grūdienu sānos. Dot

spēcīgu grūdienu. Sagrīļoties no spēja grū-
diena. □ Sāpīgs elkoņa grūdiens sānos aiz-

sita muti ciet, šoreiz pavisam. Upīts XI, 385.

Bet sajūtams grūdiens ar revolvera spalu mu-

gurā piespieda viņu atkal iet rāmi un pie-
mērot soļus pavadītāju gaitai. Upīts 18, 163.

// Strauja, spēcīga kustība, lai ko atvirzītu

no sevis vai pavērstu noteiktā virzienā. Ar

grūdienu izkustināt skapi. □ Laižot kokus,

gāžamo dakšu 35 —40° slīpumā atslien pret

koku, bet otru galu atbalsta uz zemes . . Tad

strādnieks ar abām rokām satver kātu vidū

un ar vairākkārtējiem spēcīgiem grūdieniem
liec to uz leju . . Indāns 1, 203. Ar spēcīgu el-

koņa grūdienu viņš atbīdīja sāņus divus vī-

rus . . Fimbers 1, 44.

2. Spējš satricinājums, trieciens. Sekoja
spēcīgs grūdiens, kas visus izgāza no [auto-

mobiļa] sēdekļiem. Kar 57, 9, 47. Nedomājiet,
ka tas ir tik vienkārši — palaist bez grūdie-
niem un pie pieturas tikpat gludeni nobrem-

zēt tramvaju. Vaidars 1, 26. Fakts, ka Elbrusa

nogāzēs vēl tagad sastopami karsti minerāl-

avoti un konstatēti apakšzemes grūdieni, lie-

cina, ka tektoniskā darbība vēl nav rimusi.

Liesma 59, 5, 13. // Spēcīga (parasti vēja) brāz-

ma. □ Pēkšņi no kāda vēja grūdiena es pa-

mostos. Austriņš 1, 38. Viesuļa grūdiens bij
pāri. Abi gājēji turpināja ceļu. Upīts 11, 163.

Pa brīžam zibens un pērkons, kas vairāk un

vairāk tuvojas. Vētras grūdieni. Blaumanis 6,

346. // Strauja izelpa. O . . no izelpas līdzena

plūduma atkarīgs dziedājuma plūdums, ar

īsiem, aprautiem elpas grūdieniem iespējams

īss, aprauts dziedājums. . Gailis 1, 39.
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3. Pēkšņa, arī spēcīga ierosme, pamudinā-

jums, cēlonis (darbībai, pasākumam, proce-

sam). O Apstākļi cilvēku dažreiz dzīvē no-

liek krustceļos, . . un tad pietiek paša tā ma-

zākā pamudinājuma, visniecīgākā grūdiena,
lai viņš aizietu uz to vai citu pusi . . Vilks

6, 272. Viņam vajadzēja dot pamatīgu grū-

dienu, lai atmostas pašapziņa, rodas sacensī-

bas gars, sāk runāt godkārība. PL Siev 63,

3, 13.

O Sirds grūdiens fiziol. — sirds pieskarša-
nās krūšu kurvja sienai saraušanās momentā.

ļO Uzliekot roku uz kreisās piektās ribstar-

pas, var sajust sirds grūdienu. Mcd I, 228. Nor-

māli sirds galotnes grūdiens. . pieaugušiem

konstatējams piektajā ribstarpā. . X Rudzītis

2, 65.

grudzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; in-

trans.; reti. 1. Māksloti, arī koķeti smiet (pa-
rasti tīksmē, apmierinājumā). O..tad dzir-

dēja viņus abus aiz baltajām durvīm tīksmīgi

grudzinām. Upīts 11, 175. Grudzinošā, saldā

balsī smieties. ME I, 664.

2. parasti 3. pers. Klusu zviegt. O Zirgs

grudzina, kad grib ēst, dzert. ME I, 664.

Stundu mans kumeliņš pie vārtiem grudzi-
nāja. ME I, 664.

grumba, -as, s. 1. Rieva (parasti sejas ādā).

Sāpju g. sejā. G. ievelkas pierē. Piere velkas

grumbās. Saraukt (arī saraut, savilkt) pieri
grumbās. Grumbām klāti vaigi. □ Dažas rin-

das attālāk sēdēja vara krāsā iededzis pus-

mūža vīrs, kuram ap acīm bija daudz sīku,

mazu grumbu. A Grigulis 9, 225. Zēna sārtajā,
liesajā ģīmī [sejā] abas smalkās grumbas, kas

no deguna gar mutes kaktiem vilkās uz leju
un viņam deva vecāku izskatu, kļuva ļoti
dziļas. Blaumanis 6, 27. . . virspusējās grumbas
pakāpeniski padziļinās. . . sejas ādā rodas dzi-

ļas rievas, kuras var redzēt jau iztālēm, tā-

pēc seja izskatās novecojusi. Ves 64, 9, 26.

2. reti. Gramba,- arī nelīdzenums. O Pa

stāvo gravas ceļu augšup veda katru vezumu

atsevišķi, un katru pavadīja tēvs stumdams

un pieturēdams, jo pavasara plūdi pēc ilgas
un bargas ziemas bij izrāvuši vietvietām tā-

das grumbas kā grāvjus. Brigadere 2, 21. Sienā

[klintī], kas no augšas šķita gluda kā asfalts,
tenisa kurpēs autās kājas visur sataustīja iz-

ciļņus un sīkas grumbas. Mūsu g 65.

grumbains, -ais; s. -a, -ā; apst. grumbaini.
1. Tāds, kas ir savilkts grumbās (par ādu);
ar daudzām grumbām (piemēram, par seju,
tās daļām). Grumbaina piere. Grumbainas ro-

kas. '□ Sils vēroja priekšsēdētāja grumbaino
seju, kurā gadu skaits savilcis neizdzēšamas

līnijas .. Bērn 50, 8, 38. Vecā Zarjana uz mirkli

apturēja karoti, bet viņas tumšajā, grumbai-
najā un it kā sažuvušajā sejā neizmaini jās
neviens vaibsts. Skujiņš 2, 37. ledzēris viņš
savieba gludi noskūto seju tik grumbainu, it

kā pašlaik būtu sakodījis gabalu apšu mizas . .
Saulietis V, 16. pārn. Vakarā laiks pēkšņi mai-

nās — rudens vējš padara ezera seju pavisam
grumbainu, izvago dziļām rievām. Liesma 59,

10, 24. // Tāds (cilvēks), kam ir daudz grumbu.

□ Viņš mani darījis grumbainu. ME I, 665.

2. reti. Grambains,- arī nelīdzens. !□ Divi ve-

zumi, mantām piekrauti, izbrauca gāzelēda-
mies pa grumbaino ceļu un pazuda. Brigadere

2, 18. Ceļi, vai lielie, vai mazie, visi izrūguši,

dubļaini un grumbaini. Pabraukšana pa tā-

diem grūta un nemīlīga. Apsīšu J 3, 36. Grum-

bainajā Daugavā nekādu vilni nespēdams pa-

celt, lēnām augšup aizbrauca prāvs tvaikonis.

Upīts XII, 8.

grumbojums, -a, v.; reti. Paveikta darbība,
rezultāts ļo Jaunam ap acīm

Lai grumbojums nemetas ļauns. . A Skalbe

3, 103.

grumbot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; pareti.

Raukt grumbās (parasti pieri); būt par cēloni

tam, ka rodas grumbas (parasti sejā, tās da-

ļās). O .. Valija rauca uzacis, grumboja gludo
pieri. Grants 7, 45. Drūmas domas tavu pieri
grumbo. ME I, 665.

Sk. g r v m b o t s.

grumboties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. Raukties, tikt sarauktam grumbās (parasti

par pieri); sākt pārklāties ar grumbām (par

ādu). Tēvam pārdomās grumbojas piere.
O Piere satumst un grumbojas. ME I, 665.

Pirmās grumbas parādās uz kakla zem ausīm,

pāriet uz kakla priekšpusi un tālāk uz zodu.

. .grumbojas arī pieres āda. Ves 64, 9, 26.

grumbots, -ais; s. -a, -ā. 1. Grumbains (1).
!□ . . [vecītis] slīpēja bārdas nazi un sūkstī-

damies skuva savus grumbotos vaigus . . Va-

nags 6, 25. . . no dūmainās virtuves iznāca pa-

veca māmiņa grumbotu seju.. Austriņš 1, 51.

Pa Latvijas kalniem un lejām Ar rūpēs grum-
botām sejām Kust sentēvu strādīgais bars.

Veidenbaums 1, 30.

2. reti. Grumbains (2). Ārsts pārlēca pāri
grāvim un devās pa grumboto lauku ceļu uz

tuvējām mājām. Ves 63, 2, 27. Grumbots ceļš.
ME I, 665.

grumbulis, -ļa, v. Nelīdzenums, negludums
(kā virsmā). Dēļa grumbuļi. Grumbuļi koka

mizā. □ . . smagā automašīna, palēkdamās pa

ceļa grumbuļiem, uzņems gaitu uz Rīgu.
Liesma 64, 8, 11. Triju zosu olu lielumā, bez

kādiem tur grumbuļiem un kraupuļiem, gludi
kā izdrāzti kartupeļi.. bira iekšā strīpainajā

pašaustajā maisā. Liesma 58, 2, 6. Vēdera sienā

vairāk nekā citās ķermeņa daļās uzkrājas
tauki. Dažreiz tie audos sadalās vienmērīgi,
dažreiz grumbuļu veidā. X Rudzītis 2, 93.

// pārn. Neizstrādāta, neveikla izteiksme (pa-
rasti valodā, stilā). [□ Šīs lielās dzejas vārdā

jācīnās pret ikvienu gruzi un grumbuli. Kād-

reiz sīka stilistiska neveiklība tā iesēžas kau-

los, ka, liekas, nekādi nav dabūjama ārā.

Lit M 56, 25, 2. /'/ pārn. Neveiksme, ne-

pilnība, trūkums (piemēram, dzīvē, darbā).

O Jaunieši apņēmības pilni sāk kārtējo mā-

cību gadu. . . Bet gadās kāds grumbulis dzī-

ves ceļā, un rodas, aug augumā šaubas par

spējām visu pārvarēt. . Pad J 62, 182, 2. Mums

jāpalīdz nolīdzināt grumbuļus un jāiededz
zaļā uguntiņa jaunās astoņgadīgās skolas ceļā.
Pad J 62, 154, 1.
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grumbuļains, -ais; s. -a, -a; apst. grumbuļaini.

Tāds, kur ir daudz grumbuļu;
_

nelīdzens.

O Līkās, grumbuļainās, sveķainas pagales

žirgti sāka degt. . Birznieks-Upītis 6, 344. Ra-

gavu un ratu izbraukātais, zirgu pakaviem iz-

kapātais lauku ceļš ir grumbuļains. Pad _J 59,

231, 1.
..

uz Gaujas grumbuļaini izlauzīta le-

dus nav slidošana. Rozītis 2, 161. pārn. Sanā-

kuši bijām no visām pusēm, raksturi dažādi,

dzīves ceļi —
vienam bijuši gludi, citam —

grumbuļaini. Kroma 3, 24. // pārn. Neizstrādāts,

neveikls (parasti par valodu, stilu). Grumbu-

ļaina valoda.

grumbuļots, -ais; s. -a, -ā; apst. grumbuļoti.
Grumbuļains. G. dēlis. !□ pārn. Es lasu vēstu-

les ar rakstu grumbuļotu, Varbūt uz celma

rakstītas ir tās . .Kar 51, 10, 871.

grūms, -a, v.; vēst. Kalps, kas pavada jāt-

nieku vai ekipāžu; zēns, kas strādā sulaiņa

darbu.

grundulis, -ļa, v. Neliela, saldūdeņos dzīvo-

joša karpu dzimtas zivs. Upes g. Grunduļu
bars. Izmakšķerēt grunduli. Jūras grundulis —

jūrasgrundulis. '.□ Grundulim ir prāvas, viegli

apbirstošas zvīņas, kādu akmeņgrauzim nav,

grundulis ir drusku lielāks par akmeņgrauzi
un it garšīgs; iedzeltenā un melnbrūnā krāsa

gan abiem kopīga, bet grundulim apakšā lais-

tās kā sudrabs un sānos iejaucas zaļgans, un

plankumu viscauri vairāk. Sudrabkalns 11, 542.

Paprasi kādam puišelim, vai.. upē var dabūt

zivis, un viņš tev atbildēs, ka te nenieka ne-

var izmakšķerēt. Liels, ja kādu raudinu vai

grunduli. Saulītis 6, 24. Uz mirkli Andrejs ap-

stājās upes vidū uz laipām. Ūdens bija dzidrs

un caurspīdīgs. Grunduļi nemierīgi berzās

starp akmeņiem un bakstīja tos ar saviem

strupajiem deguniem. Jansons 2, 22. Latvijas
jūras piekrastē diezgan bieži sastop mazo jū-
ras grunduli . . Latv dzīvn 90.

gruntē, -es, dsk. ģen. -šu, s.; novec. Grunts (3).
.□ «Ko tad jūs, Druviņ, tā blēņojaties,» viņš

saka diktā [skaļā] balsī, «mājās esat un ne-

atsaucaties. Līdz šai dienai jums bija jāno-

tīra muižas gruntē.» Birznieks-Upītis 6, 136.

gruntējums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta

darbība, rezultāts Gleznas au-

dekla g. Gruntējumaveidi.

2. Grunts (2). Uzlikt gruntējumu.
gruntene, -es, dsk. ģen. -ņu, s.; sar. Grunts-

makšķere. «Par gruntenēm sauc tādas

makšķeres, kurām āķis ar tārpu guļ uz

grunts, tas ir, ezera dibenā. Bet, lai tumsā

varētu zināt, ka zivs pieķērusies, pie auklas

piesien zvaniņu.» Ezera 7, 145. «Jūs gribējāt
pamakšķerēt?» direktors sāka saprast. «Laivu

sagādāsim.» —• «Pēc lietus uz gruntenēm kād-

reiz ņem,» atbraucējs spriedelēja. Saulītis

13, 149.

gruntēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Noklāt

ar speciālu vielu maisījumu (gleznas audeklu,

krāsojamo priekšmetu), lai (tajā) neiesūktos

krāsas. O . . Mintauts . .istabā ar vārāmo līmi

gruntēja audeklus. Skujiņš 6, 128. . . darbi bieži

gleznoti uz negruntētas papes, kas iesūc eļļu,
līdz ar to visi toņiblāvi, nespodri. Tēl M 57, 302.

Logu un ārdurvju vērtnes un aplodas pirms to

iebūvēšanas sienās jāotē. . , ļaujot žūt I—21 —2

nedēļas. Pēc tam gruntē, bet sienās ievieto

tikai pēc ēkas nosegšanas ar jumtu. Sterns

2, 81.

gruntīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gruntīgi; sar.

Īsts, pamatīgs. □ «Gruntīga sieviete tā Emma,
vai ne?» uzslavēja Ozols. «Kārtīgi visu iz-

dara, vai tur ar lopu vai cilvēku,» Jānis bija
sajūsmināts. Sakse 7, 323. «Nekādus dubultās

pavārmākslas brīnumus neprasām, ka tik grun-

tīgs ēdamais galdā.» Zv 63, 7, 31.

gruntniecība, -as, s.; parasti vsk.; vēst. Zem-

niecības slānis, ko veido gruntnieki. Gruntnie-

cības īpašumi. O Gruntniecības pasaulē tās

[dzimtsmājas] ir tas augstākais ideāls, visu

dzīves sapņu piepildījums, neizmaināms ne

pret kādu viņsaules pilsētu ar tās pērļu vār-

tiem. Upīts 13, 58.

gruntnieks, -a, v.; gruntniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s.; vēst. 1. Zemnieks, kas bija iepircis
savas mājas (Latvijā kapitālisma laikmetā līdz

pirmajam pasaules karam). □ Viss, cik tālu

acis sniedzas, viss ir viņa. Bet aiz meža stūra

ir vēl otra māja, un arī tā pieder viņam. Divu

māju gruntnieks — vai tas neskan lepni? Paegle

4, 100. Bagātie zemnieki — gruntnieki kopā ar

baroniem līdz pēdējam izsūc kalpus . . Lit M

56, 15, 1.

2. s. Šādas personas sieva. □ . . starpība
starp Brīviņu gruntnieci un pāliešu mazmāj-
nieci tik liela, ka nekāda radniecība tur ne-

sniedza pāri. Upīts 4, 227.

grunts, grunts, dsk. ģen. grunšu, s. 1. Zemes

virskārtas ieži, kas ir cilvēku inženierceltnie-

ciskās darbības objekts. Smilts g. Māla g.

Grunts fizikālās īpašības. O Praksē pierādījies,
ka koka grīdas ir labā stāvoklī tajās ēkās, ku-

rās grīdas gulšņi ir atbalstīti uz mūra stabi-

ņiem, nesaskaras ar grunti un ir labi vēdināma

pagrīde . . Sterns 2, 79. Lubānas ezers un zemiene

ap to raksturīga ar ģeoloģiski jaunām vājas
noturības gruntīm: kūdru, sapropeļiem, ezera

merģeļiem. D kal 65, 82. Ekskavatori bija iz-

rakuši pirmos kubikmetrus grunts spēkstaci-
jas būvbedres vietā. . Lit M 58, 45, 2. // Pa-

matne, dibens (jūrai, upei, ezeram v. tml.).

Grunts makšķere — gruntsmakšķere. □ «Vis-

pirms iepazīsties ar jūras grunti . . Jūras di-

bens nav nekāds galds, tur dziļumiem seko

sēkļi un sēkļiem dziļumi.» Grants 7, 186. Un,

līdzko sākās pavasara zveja, tūlīt lika lietā

dvīņu traļus. . . Zveja padevās tā nekas, la-

bāk nekā ar grunts traļiem. Pad J 63, 224, l.

.. muižas kalpi pēc barona pavēles meklējuši

ezera cieto dibenu. . . cietāka grunts neesot

aizsniegta. Vanags 10, 69.

2. Speciāls vielu maisījums, ar ko noklāj

(gleznas audeklu, krāsojamo priekšmetu), la''

(tajā) neiesūktos krāsas. O Caurskatot

gleznas ar dažādu grunti, rentgenogrammā ir

dažāda tumšuma ēnas, kuras salīdzinot var

izdarīt provizorisku slēdzienu par gleznas ve-

cumu. Zin T 66, 8, 30.

3. novec. Gruntsgabals.
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gruntsgabals, -a, v. Zemes gabals, kas atro-

das kādas personas privātīpašumā

kapitālismā). Liels g. Auglīgs g. O 1232. gada

Rīgas rāte noteica, ka gruntsgabalus. . var

pārdot tikai Rīgas namniekiem.. Vēstis 13,

6, 84. Rīters arī apprecējās — bagātu sievu

dabūja, viņas tēvam piederēja liels grunts-

gabals. . Upīts 4 , 694. Gruntsgabals 6X6 vai

6XIO metru pilsētā [Japānā] ir visai nozī-

mīgs īpašums. Zv 72, 20, 17. // Sociālistiskajās

zemēs — kādas personas lietošanā nodots ze-

mes gabals (ēku celšanai). O . . būvniecība jā-
realizē ar celtniecības organizācijas spēkiem,

jo viss šis kvartāls uzskatāms par vienu būv-

objektu, kurā nav pieļaujamas atkāpes no

projekta. Šeit gruntsgabalu lielumi var svār-

stīties no 200 līdz 600 m 2. Lauku Dzīve 71, 3, 40.

gruntsmakšķere, -es, dsk. ģen. -ru, s. Mak-

šķere, ar kuru ķer zivis, kas uzturas ūdens

apakšējos slāņos. .□ Jūras piekrastē uz

gruntsmakšķeres labi ķeras vimbas, zuši un

butes. Zin f 67, 4, 47. Vislabākā ēsma [vēdze-

lēm] ir nelielas vardītes. .. Lieto gruntsmak-
šķeres, kurām svariņš piestiprināts auklas

galā. Sports 68, 157, 3. Gar abiem [upes] kras-

tiem
..

kā zedeņi rēgojās gruntsmakšķeru
kāti un kūpēja., ugunskuri. Pad J 65, 81, 6.

gruntsnoma, -as, s.; neakt. Nodeva (par

gruntsgabalu), kuru gruntsgabala īpašnieks
dod naudā vai graudā kādai personai vai

iestādei, atzīstot tās virsīpašuma tiesības.

gruntsūdens, -ūdens, dsk. -ūdeņi, v. Pa-

zemes ūdens, kas uzkrājas virs pirmā ūdens-

necaurlaidīgā grunts slāņa. Gruntsūdens dzi-

ļums. Izdarīt urbumu līdz gruntsūdenim.
O Kamēr augsne mitra, saknēm nodrošināta

iespiešanās dziļumā līdz gruntsūdenim un

augi pasargāti no sausuma draudiem . . Apsitis

1, 348. Piekrastes pļavās., ir viszemākais

gruntsūdens līmenis, tāpēc arī. . augi nepie-
tiekami apgādāti ar mitrumu, it sevišķi sau-

sākās vasarās. Tērauds 1, 129. Liekos virszemes

[ūdeņus] un gruntsūdeņus savāc novadgrāvjos
vai drenās un pa maģistrāliem kanāliem no-

vada upēs, ezeros, jūrā . . Zin T 64, 9, 9.

grupa, -as, s. 1. Vairāki, piemēram, cilvēki,

dzīvnieki, priekšmeti, kas atrodas tuvu cits

pie cita. Zēnu g. G. jauniešu. Sadalīties gru-

pās. Eku g. O Divas reizes viņš todien re-

dzēja, ka viņa mājiņai tuvojas cilvēku gru-

pa
— vīri pieci seši.. Lācis 15, 321. Par no-

barojamo cūku turēšanu lielās grupās kon-

ferencē runāja . . padomju saimniecības cūk-

kopis . . Cīņa 62, 164, l. Pagalmā auga lielu

liepu un kļavu grupas. Birze 3, 17. . . gar. .
krastiem tālu jūrā iestiepjas apmēram seš-

desmit salu. Tā ir Bisaguša salu grupa. Grīva

8, 200.

2. Vairāki cilvēki, kurus apvieno kas ko-

pīgs (piemēram, darbs, intereses, mērķi). Ģeo-
logu g. Lektoru g. Tūristu g. Izlūku grupas.

Grupas vadītājs. Veselības grupa
— grupa,

kura izveidota īpašām fiziskās kultūras no-

darbībām, kas paredzētas veselības uzlaboša-

nai. □ Nodaļā ir nodibinātas . . ceļu un tiltu

projektētāju grupas, kurās strādā daudz . . spe-
ciālistu. Ciņa 57, 196, 2. Neliela novadpētnieku

grupa ieradās . . ciemā, lai uzzinātu par tā vēs-

turiskajām vietām un notikumiem. Zv 59, 7, 3.

Tipi [daiļdarbā] var pārstāvēt šķiras, bet tāpat
arī dažādus sociālos slāņus un grupas. Valeinis

l, 95. // Kāda kolektīva locekļu vai organizā-

cijas biedru sīkāks sadalījums (piemēram, pēc
darba vai nodarbību specifikas vai vietas).

Organizēt klasēs komjaunatnes grupas. Sada-

līt pionieru pulciņu grupās. Partijas grupu,

pienākums ir ar savu aktīvo darbību sekmēt

visu to uzdevumu izpildi, par kuriem cīnās

visa partijas pirmorganizācija rūpnīcā vai.

fabrikā. Cīņa 55, 220, 1. Jau no pirmā kursa

Roberts ir grupas vecākais. It kā atbildīgs
par visiem četrpadsmit. Pad J 73, 213, 5.

3. Samērā patstāvīgs kopums (kādas sistē-

mas daļa). Zāļu dzimtas augu grupas. Div-

dīgļlapju g. ležu g. lepazīties ar dažādām lek-

sikas grupām. B grupas vitamīni. Asins

grupa
— asinsgrupa. .□ Kā tautības, tā nā-

cijas veidošanās un konsolidācijas process

noteiktā teritorijā saistās ar citu šai teritorijā

dzīvojošo nelielo etnisko grupu asimilāciju.
Latv etn 14. Tagad dzīvojošos rāpuļus, kopā

apmēram 4500 sugu, iedala 4 grupās (apakš-

klasēs) . . Sloka 1, 45. Galvenās lopbarības gru-

pas ir šādas: 1) rupjā barība, 2) sulīgā ba-

rība, 3) spēkbarība (koncentrētā barība),

4) zaļā barība. Tērauds 1, 7.

4. ģen.: grupas, arī grupu, adj. nozīmē. Grup-
veida. O Jaunu pasaules rekordu grupas lē-

cienā no 1000 metru augstuma sasnieguši Bul-

gārijas izpletņu lēcēji. . Sports 62, 51, 4. Kom-

binētajā grupu lēcienā no 1000 metru aug-

stuma uzvarēja Ļeņina rajona pārstāvji. Sports

66, 86, 1. Magones . . ar spilgto ziedu krāsu un

daudzajiem ziediem var noderēt kā grupu

stādījumiem, tā arī grieztā veidā. Dindonis

1, 74.

5. mat. Kopa, kurā definēta darbība ar no-

teiktām īpašībām. Grupu teorija — algebras

nozare, kas pētī grupas kā matemātikas ob-

jektu, a Svarīgākās algebriskās sistēmas ir

grupas, gredzeni, lauki un struktūras. Zin T

67, 7, 24.

6. Mazākā apakšvienība buržuāziskās Latvi-

jas un dažās ārzemju armijās.
O Operatīvā grupa

— a. Cilvēku kopa (pa-

rasti milicijā vai karaspēka daļā) speciālu uz-

devumu veikšanai, b. Karaspēka operatīvais

apvienojums, kas parasti ir lielāks par kor-

pusu un mazāks par armiju. Armiju grupa
—

karaspēka augstākais operatīvi stratēģiskais

apvienojums Rietumvalstu bruņotajos spēkos.
grupējums, -a, v. 1. Apvienojums, sadalī-

jums grupās pēc kopējas pazīmes; arī klasi-

fikācija. Augu g. □ .. epopeju analīze pa-

rasti sākama ar tēlotajiem vēsturiskajiem kon-

fliktiem tautas dzīvē, šķiru attiecībās, līdz ar

to dabiski pārejot uz daiļdarba sižeta izveides

un tēlu grupējuma apskati. Valeinis 1, 130. Mū-

zikā iespējami arī vēl daudzi citi brīvā dalī-

juma nošu grupējumi, piemēram: kvintole . .
septole . . Gailis 1, 88.
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2, Nošķirta, savrupa (cilvēku) apvienība

kolektīvā, organizācijā, sabiedriskā kustībā;

nogrupējums. □ . . ir pareizi «jaunajā strāvā»

saskatīt divus grupējumus: revolucionāros

jaunstrāvniekus ..
un sīkburžuāziski-liberālos

jaunstrāvniekus. LLK I, 259. // Vairāki cilvēki,

ko apvieno kopīgi mērķi, centieni. O . . An-

glija un Francijā gadiem ilgi nevar izlemt,

vai būvēt pāri Lamanšam tiltu vai rakt tu-

neli. Turklāt nav zināms, vai kādu no šiem

projektiem vispār kādreiz īstenos, jo tie ne-

atbilst dažādu finansistu grupējumu intere-

sēm. Rīgas B 62, 88, 2. Čapajevs sāka savu

varonīgo pārgājienu, lauzdamies ārā no

ielenkuma . ~ pārraudams divu kontrrevolu-

cionāru grupējumu —
baltkazaku un čehoslo-

vaku leģionāru — saskari. Bērn 47, 2, l.

3. Sakopojums grupās vai noteiktā grupā,
izvietojums grupās, pa grupām. Karaspēka g.

O Eksperimentālajā skolā īpatnēji ir izplā-
nots klašu grupējums. Viens šāds grupējums
sastāv no četrām klasēm, kuras izvietotas pie

kāpnēm un it kā veido dzīvokli katra vecuma

bērniem. Pad J 65, 152, 4. . . ciemati tiks veidoti

galvenokārt no trim grupējumiem: sabiedriskā

un kultūras centra, komunālās vairākstāvu ap-

būves zonas un individuālo ēku zonas. Zv 72,

2, 1. Izlūki pamanījuši lielu ienaidnieka gru-

pējumu . .Kar 50, 2, 132.

grupēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ap-
vienot grupās, sadalīt grupās pēc kopējas pa-

zīmes; arī klasificēt. G. augus pēc to kopī-

gajām pazīmēm. G. mākslinieciskās izteiksmes

līdzekļus. □ Kurā katrā darbā tēlotajām per-

sonām varam atrast to šķirisko, vispār — so-

ciālo piederību, . . tomēr tas nenozīmē, ka

visos darbos tēli grupējami tikai pēc sociālās

piederības. Valeinis 1, 122. Nodaļā «Ēdiena ga-

tavošana» ēdieni grupēti galvenokārt pēc to

kopējās gatavošanas gaitas, kā, piemēram, zu-

pas
— dzidrās, nedzidrās, piena . . Pavāru gr 3.

2. Izvietot grupās (piemēram, kur, ap ko).
G. ziedus traukā. G. mēbeles istabā.

grupēties, parasti dsk., -ējamies, pag. -ējā-

mies; refl. 1. Apvienoties grupās, dalīties gru-

pās. Ļaudis grupējas nelielos pulciņos. Ekskur-

santi grupējās trīs daļās, n Viesi sāka lasī-

ties nost no galda un grupēties pulciņos gan

uz mūrīša, gan uz gultām. Sakse 7, 71. // Pul-

cēties (kur, ap ko), izvietoties (noteiktā kār-

tībā). □ Viņa līdzstrādnieki! Arvīds Salums

sēdēja uz paaugsta ķebļa. . , un viņi grupē-
jās puslokā visapkārt. Purs 4, 167. «Vai tad

nāksiet uz muižu dancot?» pēdīgi viņš no-

prasīja jauniešiem, kas grupējās ap Upmali.
Sakse 7, 349. Uz skatuves grupējās muzikanti.

Saulītis 12, 172. Jau skrejot viņi [kareivji] gru-

pējās noteiktā kārtībā . . A Grigulis 4a, 64.

2. parasti 3. pers. Būt izvietotiem (ap no-

teiktu centru, noteiktā kārtībā) — piemēram,

par celtnēm, priekšmetiem. □ Ap kritušo

cīnītāju laukumu . . grupējas pašas skaistākās

celtnes. Zv 53, 3, 10. Puslokā ap līkkājainu ķī-
niešu galdiņu grupējās mīksti polsterētas ta-

buretes . . Skujiņš 3, 178. Ap šo rajona pilsētu

grupējas vecās padomju saimniecības. Kroma

3, 22.

gruporgs, -a, v.; grupordze, -es, dsk. ģen.

-džu, s. Grupas organizators (partijas, kom-

jaunatnes, sabiedriskās organizācijās). Izvēlēt

gruporgu. □ . . šogad pārvēlēšanas sapulcē
mani atkal ievēlēja par gruporgu. Centīšos

nostiprināt mūsu kolektīvu. Pad J 69, 128, 2.

Klases grupordze. . ir ne tikai labākā skol-

niece klasē; viņa guvusi labus panākumus arī

sportā. Sk Av 66, 25, 2.

grupveida, ģen., nelok. Tāds, kurā piedalās
divas vai vairākas personas; tāds, kurā ap-
vienotas divas vai vairākas vienības. G. iz-

braukumi. Organizēt skolēniem g. konsultā-

cijas. G. celtniecība. G. stādījumi. □ Apbrī-

nojamais daudzdienu grupveida lidojums ap

Zemi, kuru veica majors Andrijans Nikola-

jevs un apakšpulkvedis Pāvels Popovičs,
iezīmē jaunu laikmetu kosmosa apgūšanā.
Zin T 62, io, 2. . . par 30 procentiem lētāk var

organizēt grupveida tūrisma lidojumus, ja
grupā ir vismaz 15 cilvēku. Rīgas B 67,269,4.

Jūras naftas atradnēs pirmoreiz izdarīti grup-

veida un slīpie urbumi. Cīņa 67, 130, 2.

grupveida, lok., nelok. Pa grupām, grupās.

O Darbs grupveidā veicas labāk. . Cīņa 62,

212, 1.

grupveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. grupvei-
dīgi. Grupveida.

grūsnējs, -ais; s. -a, -ā. Grūsns. Grūsnējā
govs.

grūsnība, -as, s.; parasti vsk. Zīdītāju dzīv-

nieka mātītes organisma fizioloģiskais stāvok-

lis augļa attīstības laikā (no olšūnas apaug-

ļošanas līdz dzemdībām). Govju g. Ķēvju g.
Grūsnības pazīmes. Grūsnības iestāšanās. Grūs-

nības periods. Grūsnības ilgums. □ Otrs ne

mazāk atbildīgs darbs šķirnības izkopšanā ir

jaunlopu audzēšana. Kolhozā «Brīvā druva»

to sākam jau ar lopu grūsnību. Sen esam

atmetuši kaitīgo praksi, kad govi pēc aizlai-

šanas sāk barot ar nepilnvērtīgu barību. Cīņa

55, 8, 3.

grūsns, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kura organismā
attīstās apaugļotā olšūna (par zīdītāju dzīv-

nieku mātīti). Grūsna govs. Grūsna aita.

□ . . iesaka cūkas sadalīt šādos ganāmpulkos:

1) sivēnmātes ar sivēniem, atšķirtie sivēni un

grūsnās cūkas 3. un 4. grūsnības mēnesī;

2) pārējās grūsnās cūkas un neaplecinātās
vaislas cūkas .. Tērauds 1, 351.

grūst, grūžu, grūd, grūž, pag. grūdu.
1. trans. Ar spēcīgu, strauju kustību, pieskā-
rienu censties atvirzīt (ko) no sevis, panākt

(kā) virziena vai stāvokļa maiņu. G. bluķi.
G. galdu. G. solu. Grūst lodi fizk. — ar spē-

cīgu, strauju kustību virzīt uz priekšu (lodi).
Grūst dunku — iesist dunku. □ Priekšējos
[gūstekņus] žandarmi grūda atpakaļ, pakaļējos
dzina nežēlīgiem sitieniem un kāju spērieniem.

Upīts 18, 211. Maksiļo pielika plecu pie ak-

mens apsūnojušās muguras un grūda, cik vien

spēja. Akmens nekustējās. Grīva 1, 47. Kad

Maška [zirgs] iebāza savas biezās lūpas bed-

rītē [ar ūdeni], tā uzreiz bija tukša. «Pagaidi,
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es pakārpīšu dziļāk,» Viktors savukārt grūda

prom Maškas galvu. Talcis 4, 126. sal. Ērglis

[zirgs], kā no neredzamas milzu rokas grūsts,

saklūp uz priekšu un izslējās . . Birznieks-Upītis

6, 282. pārn. Zete skrēja. Viņai likās, it kā

vējš būtu sacēlies un savām varenajām ro-

kām grūstu to uz priekšu. Lēmanis 16, 276.

Artūrs, vērodams filmu, . . grūda Ģirtam sā-

nos spēcīgas dunkas. . Dripe 2, 42. & Grūst

vainu (uz citu) sar. — vainot (citu). □ . . viņš

bija iemaisīts [iejaukts] nemieru kustībā, lai

gan gluži nevainīgs, administrācija jau visu

vainu mēdza grūst uz nabaga skolotāju..
Austriņš 2, 25. «v* Grūst (biežāk bāzt, retāk badīt)

acīs sar.
— nekautrīgi, arī ar ļaunu prieku

teikt (ko nepatīkamu). !□ Ļaudīm Jāņa Robež-

nieka runa patīk. . . Robežnieks . . brutāli ne-

grūž acīs neciešamas, asiņainas ainas. Viņa

runā var klausīties, tīksmināties un atpūsties.
Upīts V, 47. // Stumt, bīdīt (noteiktā virzienā,

piemēram, transportlīdzekļus). 1.0 Aiz liniem

slēpdamies, ratus uz priekšu grūda abi puiši.
Rīgas B 58, 79, 2. // parasti savienojumā ar «ciet»,

«vaļā». Ar spēcīgu, strauju kustību, pieskā-
rienu vērt (durvis, logu v. tml.). G. durvis ciet.

G. vaļā logu. O Krāsns izkurējusies. Valdis

aizcērt durtiņas. Vēl brīdi, tad varēs grūst
ciet aizbīdni. Zigmonte 1, 135.

2. trans. Ar strauju kustību virzīt, bāzt (kur

iekšā); ar strauju kustību skart (ko). G. roku

kabatā. G. malku krāsnī. O . . [zēns] pēkšņi

strauji pieliecās un grūda roku ūdenī. . . Kad

atkal atliecās taisns, pirkstos tam ķepurojās
liels, melns vēzis. Vāczemnieks 1, 23.

.
. [sargs]

cenšas izdurt zālīti [no celiņiem], — grūž,
grūž lāpstiņu, pakapā, bet nekādi netiek galā
ar nepadevīgo zaļumu . . Sudrabu E 3, 394. Ma-

zais viņas klēpī sakustējās. Brītiņu cīkstējās
ar miegu, grūzdams dūrītes acīs, līdz pamo-

dās .. Sakse 7, 60. <> Grūst (arī bāzt) galvu cilpā
(retāk murdā) — (apzināti) iesaistīties riskantā

pasākumā. O «Kā apmāts! Ej, ej vesels, grūd
savu galvu murdā — vai man žēl?!» Brodele

4, 14. // pārn. Ar spēcīgu, spēju gaisa strāvu,

spēju plūsmu virzīt (dūmus, tvaiku v. tml).
Skurstenis grūž dūmu mutuļus. Tvaika mu-

tuļus grūzdama, iet lokomotīve. .□ .. čīkstē-

dami un dziedādami grozījās tādi kā vēja rā-

dītāji, varbūt aizsargi, lai vējš caur dūmek-

ļiem negrūstu dūmus istabā. Sudrabu E 3, 425.

. .Salstošais ziedonis Sev spirgtu guntiņu
iekūris. Vējš tālu pār laukiem to iznēsā: Grūž

dūmu mutulīŠUS . . Aspazija V, 289.

3. trans. Spiežot drupināt, smalcināt. G. sāli.

G. piparus. □. . Lība
.. , [kafijas] pupiņas

piestā grūzdama, aizmirsusi vēlreiz pārsijāt ar

astru sietiņu. . Upīts 4, 229. Rudzi vietvietām

drusku bijuši, bet vasarāja nemaz. Citi grū-
duši piestā linu pelavas un sijājuši sietā. Aus-

triņš Ļ 50. Apaļo būdiņu priekšnamos puskai-
las mājasmātes [gvinejietes] milzīgās koka vai

māla piestās grūž graudus . . Grīva 8, 249.

4. trans. Panākt, būt par cēloni, ka (kāds)
nokļūst nevēlamā stāvoklī, grūtos apstākļos.
G. postā. G. izmisumā. O «Kad Slaucējs būtu

nodomājis mūs grūst nelaimē vai iegūt mūsu

māju, tad viņš tik rupji pret mani vis neiz-

turētos, kā viņš to mēdz.» Blaumanis 6, 70.

Protams, modernā tehnika nedrīkst palikt ka-

pitālistu rokās, kas to izlieto peļņas raušanai

un grūž cilvēci imperiālistiskos karos. Sēlis

5, 271.

5. trans.; sar. Izšķērdīgi, neapdomīgi, ari ne-

vērīgi izdot (naudu), dot (ko). Nezināt (retāk,
zināt), kur grūst — nezināt (zināt), kur likt,

kā iztērēt (pārāk lielu daudzumu). O «Izbirs

vēl stikli, kur tad ņems jaunus. Dzīva nauda

būs jāgrūž,» Ķāzis [saimnieks] rūca. . Muiž-

nieks 1, 131. «Pietaupiet naudu, lai iznāk mai-

zītei, nevis grūst tikai ārā par dakteriem un

zālēm,» viņa aizelsdamās rājās . . Sakse 7, 222.

. . Krastu Barčam naudas bij, ka nezināja, kur

grūst. Upīts XI, 397. // vienk. Dot ēst, dzert

(parasti nevērīgi). O Pati Krastiene nezina,

ko viņa [znota] mātei dot, ko grūst. Fimbers

I, 57. «Kartupeļu vēl vairāk vajadzētu. Cūkai

būs sivēni, un Emma saka, ka tie visi jātur, Ko

tad grūdīs priekšā, kad nebūs kartupeļu?»
Sakse 7, 324. Diez vai Šiliņam arī grūž tos

pašus zirņus, ko mums?» prātoja Leinasars.

. . «Gan jau loka pankūkas ..
,» Vilis atņur-

dēja. A Grigulis 13, 130.

6. trans.; sar. Nevērīgi, arī steigā likt; arī

slēpt (kur). □ Diezin, kur nu grūduši to

cepuri! ME pap I, 412.

7. trans.; sar. Steigā, pavirši veikt. □ Kas

tad visus darbus .. grūdīs. ME I, 668.

8. intrans.; sar. Lielā steigā doties (uz ku-

rieni). □ Grūž abi divi pie saules. LTTP

VI, 1046.

9. intrans.; sar. Raidīt šāviņu; šaut. !□ Labi

zinādami, ka projām skrejošam zaķim jātēmē
ausu galos, jaunie mednieki ātrumā grūda
tieši virsu, un lādiņš, protams, vienmēr trā-

pīja zaķim nopakaļ rugājos. Vanags 10, 53.

O Grūst (arī piegrūst) pie sāniem — pieskar-
ties kādam ar strauju rokas kustību, vēršot

uzmanību uz ko. O .. Vanaga paša priekš-
strādnieks tam grūdis pie sāniem, tik traka tā

lamāšanās bijusi. Upīts XI, 291. <> Grūst vaļā

sar. — ātri, bez apdoma sacīt, paust. O «Ka

dēls tad esi?» pēkšņi atkal ierunājas sīkā balss.

. .«Krūmiņa,» Andris grūž vaļā pirmo uz-

vārdu, kas ienāk prātā. Dripe 1, 57. \> Grūst

rīklē vienk. — izēdināt, izbarot (ēdienu kā-

dam). !□ «Tagad mērnieku jaunskungus ēdini,

kā tev pašai labāk iznāk. Diezgan esam viņiem

savu labumu rīklēs grūduši.» J Kalniņš 3, 105.

s)" Grūst rīklē (arī magos, rokā) vienk. — ne-

pelnīti dot (kādam ko vērtīgu). !□ Saimnieks

negribēja jaunāko meitu rīklē grūst. LTTP

11, 33.

grūsties, grūžos, grūdies, grūžas, pag. gru-

dos; refl. 1. Virzīties, spiesties (citam virsū).

Cilvēki tumsā grūdās cits citam virsū.

□ Kaut kā jau iet arī, ja neņem vērā, ka

mēs nepārtraukti grūžamies virsū citiem [de-

jotājiem] un mans partneris muļķīgi smaida.

Brodele 17, 20. pārn. Rūtiņās [burtnīcā] sadrūz-

mējās skaitļi, stūraini, neveikli, grūdās cits

citam virsū. Zigmonte 1, 76.

2. sar. Ar spēcīgu izrāvienu, steigā, ar
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spēku pārvarot šķēršļus, virzīties. □.. no-

sarcis, zem diviem smagiem pūriem, katru uz

sava kamieša, viņš grūdās uz priekšu, grūz-

dams citus, — pūta, elsa, ačtelēm zvērodams,

mina, stampāja un pirmais tika ārā no kuģa.
Sudrabu E 3, 543. Mēs redzam, ka tu ķezā vien

esi, grūdāmies ārā. Sēlis 4a, 108.

grūstin, apst. Grūšus (2). G. grūst projām.
.□ Darbus grūstin nogrūst. ME I, 668.

grūstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ar spē-

cīgu, strauju kustību vairākkārt skart (kādu);

vairākkārt grūst (priekšmetu), mainot (tā) stā-

vokli, virzienu vai pārvietojot (to); stumdīt.

G. blakussēdētājus. G. krēslus. □ Ļoti patī-
kama ir apziņa, ka tu arī esi gājienā un ej°
līdzi tāpat kā Austra un tie lielie. Pavisam

cita lieta nekā malā stāvēt, kur tevi stumda

un grūsta un kur tikpat nekā daudz nevar

redzēt. Upīts 18, 83. Pie skolas zēni jau bija
sadabūjuši atslēgu, atvēruši durvis un, viens

otru grūstīdami, pētījoši skatījās uz mani.

Birznieks-Upītis 6, 226. Vaigus piepūtis, šņāk-
dams viņš ņēmās grūstīt solus un berzt grīdu.

Vāczemnieks 4, 28. pārn. Vagoni, cits citu

grūstīdami, sekoja straujajam suta kumeļam.
Guļošie pasažieri pēc negaidītā grūdiena pēk-
šņi satrūkās . . Lit M 58, 2, 2.

grūstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Vai-

rākkārt grūstīt kādu, vienam otru vai citam

citu. G. trolejbusā. G. uz ielas. □ Švauksts

ar skroderi sāka lamāties un grūstīties, tā ka

Pietūka Krustiņam bij jāiet par šķīrēju. Kau-

dzītes l, 128. Trokšņodami un grūstīdamies jau-
nie ļaudis iebruka zālē . . Sakse 7, 350. Ligzda
visiem pieciem kļuva par šauru. . Sāka vār-

nēni savā starpā grūstīties, bļaustīties un ķil-
doties. Birznieks-Upītis IV, 33.

grūstuvis, -vja, v.; apv. Kapājamā dzelzs

(piemēram, lapu, sakņu sasmalcināšanai).

□ . . lapas cūkām bij sakapātas. Vakar kā

šķītas, piesaulē jau apsīkstējušas, un grūstuvis
arī vairs nebij ass, jācērt visā spēkā, lai lien

cauri līdz dibenam. Upīts XI, 132.

grūšana, -as, s.; parasti vsk. 1. Darbība->

grūst.
2. fizk. Savienojumā «lodes grūšana»: sporta

disciplīna vieglatlētikā —
lodes virzīšana uz

priekšu ar spēcīgu, strauju kustību. □ letei-

cama granātas mešana un lodes grūšana no

vietas ar 4—5 kilogramus smagu lodi. Ves

63, l, 19. Labi pazīstama [meitenei] bija. . lodes

grūšana, diska un granātas mešana. Pad J

64, 119, 2. Labu rezultātu lodes grūšanā sa-

sniedza jaunais Eiropas čempions.. Pad .1

62, 133, 4.

3. fizk. Sporta disciplīna svarcelšanā —

stieņa pacelšana uz krūtīm un no krūtīm iz-

taisnotās rokās virs galvas. Abrocīgā g.
a.. [svarcēlājs] atkārtoja poļu atlētam ..

piederošo pasaules rekordu grūšanā.. Sports

62, 65, 4.

grūši, apst.; apv. Grūti, smagi, bēdīgi.
O Otru lāgu guldamies, viņš sāka domāt par
dienas pūlēm un nopūtās grūši: «Jā, jā, jā .. .
kad roku pie arkla liec, tad atpakaļ neska-

ties
.. .» Zeiboltu J IV, 46. Kad viņš kļuva tāds

domīgs, iegrima sevī un ne labprāt runājās

vai
0

arī atbildēja grūši, it kā runāšana da-

rītu viņam sāpes, — viņa tūlīt zināja, ka dē-

lam kas nospiež sirdi. Saulietis 11, 99. Vīru

izvadījusi, Dāviene grūši nopūtās . . Grants

7, 50. pārn. Lēnām, grūši čīkstēdamas, vērās

durvis . . Upīts VII, 45.

grūšus, apst. 1. Grūžot. Pārvietot kastes g.
2. Savienojumā ai verba «grūst» iormām

vai atvasinājumiem no tā izsaka darbības in-

tensitātes pastiprinājumu. G. grūst uz priekšu.
□ Paretam kāds acīm redzami bij iedomā-

jies pretoties, to izgrūda grūšus. UpītsVIII,471.

Blakus atradās liela māja. . .Pavadoņi grūšus
viņu [apcietināto] iegrūda iekšā un iesvieda

tumšā kamerā. Grīva 4, 352.

grūt, grūstu, grūsti, grūst, pag. gruvu; in-

trans. 1. parasti 3. pers. Gāzties un pārvērsties

drupās, gruvešos; brukt. Klints grūst no

sprādziena. □ Klinta viesnīca jau liesmās.

Grūst ārējā siena. Sēlis 5, 325. . . Sniega mir-

dzošās pilis grūst, Ledus cietokšņa sienas

kūst . . Rainis I, 166. . . Bet pēc mirkļa gruva

Hirosima, Palika uz mūra bāla ēna. E Plaudis

1, 56. pārn. Jūs zināt: pasaule par drupām

grūs, Kad mūsu gaita ceļa neiegūs. Rainis

I, 411. // Drupt, irt. □ ..nenostājas lielga-
balu dārds, Dzīvs [dzīva] uguns līst, un dzelzs

un akmens grūst . . Sudrabkalns 1, 94. Pārbridām

līmeņa dūkstis, Lovates kraujas. Likās pat

dažureiz — zeme putekļos grūs . . . Lukss la,

21. // Atdaloties (no kā), strauji krist, velties

lejup, arī virsū (kam). No kalna grūst lavīna.

□ pārn. Lai šis drūmais un pelēkais lietus

Pāri ielām un namiem grūst . . Elksne 2, 95.

2. parasti 3. pers. Nonākt līdz sabrukumam

un iet bojā, beigt pastāvēt (piemēram, par

varu, valsts iekārtu). □ Koloniālā iekārta

grūst, tā ir nodzīvojusi savu laiku. Cīņa 64,

221, 1. Kapitālistiskā iekārta grūst un plaisā..
Cīņa 63, 141,2. // Zaudēt iespēju realizēties, pie-

pildīties. Grūst nodomi. Grūst plāni. □ Vai tie-

šām cerības man visas pīšļos grūs. . ? Plūdonis

1, 34. // Strauji pasliktināties, zust (par kādu stā-

vokli). Grūst autoritāte. Grūst labklājība.
3. Strauji virzīties (par pūli, drūzmu). Publika

grūst ārā no zāles. O Kad nopūš sirēna, pa

mazo izeju [no fabrikas] uz ielas grūst strād-

nieki. Cits pēc cita. Sēlis 4a, 62. . . viņi grūst
atpakaļ pilī. . Baltās zāles dimd no viņu kājām.

Dārgās vāzes drūp no viņu dūrēm. Upīts 18, 145.

grūtdienis, -ņa, v.; grūtdiene, -es, dsk. ģen.

-ņu, s.; poēt. Cilvēks, kas ilgstoši dzīvo postā,

nabadzībā, bēdās. O Augot Kārlim nācās ciest

gan trūkumu, gan dažādus pazemojumus kā

visiem grūtdieņiem tajā laikā. Pad J 68, 115, 2.

. . viņš [Rainis] nevarēja neapstāties arī pie
krievu biļinās apdziedātajiem spēkavīriem, kas

staigā pa seno Krievzemi, . . aizstāvēdami bāra

bērnus un citus dzīves grūtdieņus. J Kalniņš 1,

285. . . sērdienei, grūtdienei grūts mūžiņš dzī-

vojot. LD 4484, 3.

grūtības, -v, vsk. grūtība, -as, s. 1. Grūti,

smagi apstākļi, sarežģījumi. Pēckara grūtības.
Ceļa grūtības. O Kā parasti, saimniece sū-

dzas par savām dzīves grūtībām: nav malkas,
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nav naudas. Kurcijs 2, 82. . . Kaņeps nevarēja
nedomāt par visām tām grūtībām, kuras vi-

ņam nācās tagad pārciest. ledomājies, ka atkal

būs jāceļas un jāiet ierakumos, stundām ilgi

jāstāv un jāsalst, jāklausās žēlos ložu vaidos

virs galvas, — viņš nodrebēja. Bērce 4, 17. «Tu

atdursies vēl uz kādu grūtību,» Rendenieks

turpināja, «kad budži padzirdēs par neražu,
tie centīsies labību slēpt.» Sakse 7, 459. // Ne-

pietiekamība, trūkums. Naudas grūtības. Teh-

niskas grūtības. □ «.. ģimenei radās mate-

riālas grūtības. Man vajadzēja sākt pelnīt..»
Grīva 8, 62. Koloniālisms atklātā cīņā gan uz-

varēts, taču tas atkal un atkal izlien no jūras
kā hameleons citādā izskatā, lai izmantotu

savā labā jaunās valsts ekonomiskās grūtības.
Grīva 8, 205.

2. Liela piepūle, spriegums (kādā darbībā).

Elpošanas grūtības. Ar grūtībām paveikt
darbu. O Sādžā varēja orientēties tikai ar

grūtībām. Kā migla visu pārvērta līdz nepa-
zīšanai! Grants 6, 305. .. šoreiz lasīšana sagā-
dāja grūtības. Burti sāka vibrēt. Lubējs 1, 26.

. .
folkloras materiāla plašāku izmantošanu

[etnogrāfijā] ierobežo grūtības tā datēšanā.

Latv etn 20. Diviem spēcīgiem vīriešiem šie

sešus pudus smagie maisi nevarēja radīt ne-

kādas grūtības . . Lācis 5, 97.

grūtniece, -es, dsk. ģen. -ču, s. Sieviete

grūtniecības stāvoklī, n Vielmaiņas procesus

regulē grūtnieces organisms savstarpējā saka-

rībā ar augļa — bērna organismu. . Ves 62,

4, 24. .. rūpes par grūtnieci tajā pašā laikā ir

arī rūpes par topošā bērna veselību. Anat 207.

Kāds Edgaram personīgi pazīstams ārsts uzņē-
mās gādību par grūtnieci un apsolīja piezva-

nīt uz gleznotāja dzīvokli, kolīdz radības būs

cauri. Lācis 7, 90.

grūtniecība, -as, s.; parasti vsk. 1. Sievietes

organisma stāvoklis augļa attīstības laikā (no
olšūnas apaugļošanas līdz dzemdībām). Grūt-

niecības stāvoklis. Grūtniecības un dzemdību

atvaļinājums. □. . sākot no 16. grūtniecības
nedēļas, dzirdami augļa sirds toņi. X Rudzītis

2, 162. Domājams, ka grūtniecības toksikozes

izveidojas tad, kad sievietes organisms nevar

piemēroties jaunajām papildu prasībām, kas

rodas grūtniecībā. Ves 68, 7, 7. .. lielāko grūt-
niecības daļu [Zentai] nācās pavadīt gultā. .
Vasaras beigās piedzima Ziedīte. Birze 3, 76.

2. Fizioloģisks process sievietes organismā,
kura rezultātā no apaugļotās olšūnas attīstās

auglis. Grūtniecības norise. .□ Lai grūtniecī-
bas gaita un dzemdības būtu normālas, uztu-

ram grūtniecības laikā ir jāsatur visas augļa
attīstībai vajadzīgās vielas . .Skulme 3, 58. Grūt-

niecības pārtraukšanos līdz tās 28. nedēļai
sauc par spontānu abortu. Ves 62, 2, 30.

grūts, -ais; s. -a, -ā; apst. grūti. 1. Tāds, kas

veicams, realizējams ar fizisku spēku, piepūli,
lielu sasprindzinājumu. G. ceļojums. G. pārgā-
jiens. Grūti pacelt kasti. Grūti uzkāpt kalnā.

O Aiz krūmiem darbs bija grūtāks. Sūnā un

ciņos ķērās grābekļa zari, asie zāļu rugāji dūra

kājās. Lēmanis 4, 10. Didzis nokāpa no divriteņa

un pret vēju gāja kājām, piekusis no grūtā

ceļa. Ezera 2, 109. . . sākās grūtākais ceļa ga-
bals —pa izgāztiem kokiem. Bērn 50, 4, 33.

«Piekusušas . . . Nabagamazās kājiņas Ak

tu nabadziņš .. . Kāpēc tu man . . neteici, ka

tev grūti?» Niedre 12, 99.

2. Tāds, kura paveikšana, atrisināšana, iz-

lemšana, apgūšana prasa lielu psihisku pie-
pūli. G. eksāmens. G. aritmētikas uzdevums.

G. dzejolis. Grūta izvēle. Grūti atrisināms jau-
tājums. Grūti noticēt. Grūti saprast. Grūti at-

saukt atmiņā. Grūti paredzēt. Grūti audzināt

bērnu. O Māte neatbildēja. Zinātkārīgā pui-
sēna jautājums varbūt viņai bija par grūtu.
Bērce 5, 27. Vajadzēja apmainīties domām, gūt

apstiprinājumu vai noliegumu saviem spriedu-
miem, jo vienam visu izlemt bija par grūtu.

Dripe 2, 71. «Vai tas ir grūti — iemācīties pa-

reizi stūrēt?» — «Kā kuram, jaunkundze ..
.»

Andrejs atbildēja. «Dažs iegaumē vienā sardzē,

cits visu mūžu nevar iemācīties.» Lācis 15, 349.

// Tāds, kuru veicot rodas nepatīkams pārdzī-

vojums, neērtības sajūta; nepatīkams. Grūta

saruna. Grūta atzīšanās. □ .. bija jāiet pie

Cīruļa un jālūdz aizdot. Recam tas bija grūts

gājiens, jo visi zināja, cik nelabprāt Lielurijs
[Cīrulis] laiž naudu no rokām ārā. Sakse 2, 88.

Nezinu, tas laikam ir pats grūtākais — būt

vienaldzīgam, izlikties, ka visu jau zini arī

tad, kad tavā priekšā atklājas pilnīgi jauna

pasaule. Preilis 1, 20.

3. Tāds, kas saistīts ar postu, smagu darbu,

sarežģījumiem, rūpēm (par stāvokli, apstāk-

ļiem); smags. Grūti mājas apstākļi. Sūri grūti
strādāt. □ Pirmajās līnijās radās arvien grū-

tāks un grūtāks stāvoklis. Cīnītāju rindas

kļuva ar katru stundu retākas . . Bērn 50, 5, 7.

«Pēc bērēm palikām divi knauķi, māšelei —

desmit, man — astoņi gadi... Izaugām. Grūti

augām, bet izaugām.» J Plotnieks 2, 12. // Par

laiku, laika posmu,- par (cilvēka) mūžu, tā

posmu. Grūta nedēļa. Pārdzīvot grūtus gadus.
□ «.. mēs zinām, ka šis ir grūts laiks, ļoti
grūts laiks gan karavīriem frontē, gan jums ...
Mēs dzīvojam pusbadā, es nebaidos to pateikt
atklāti, bet pašreiz pirmajā vietā mums kara-

vīri.» Līvs 2, 119. Pēc grūtās darba dienas ciets

bija gulētāju miegs. Lācis 15, 177. Cekulainais

cīrulis bija pavadījis grūtu ziemu: salis, mēr-

dējies badā. . Birznieks-Upītis IV, 99. Ai tu,

manu grūtu mūžu, Kā es tevi nodzīvošu?

Sviedrus slauķu guldamies, Asariņas — celda-

mies. DV 160. // apst. Tā, ka izjūt trūkumu, sa-

režģījumus. Grūti ar darbaspēku. Grūti ar

naudu. Grūti ar dzeramo ūdeni. '□ Ar pro-

duktiem kļuva pavisam grūti. Nebija maizes,

malkas, ziepju, sērkociņu, sāls. Krieviņš i, 63.

«Pie mums [Gvinejā] ir grūti ar papīru.

. . Man ir trīs bērni, visi iet skolā, bet papīra

nav,» Grīva 8, 209. Pavisam grūti [stirnām] klā-

jās ar barību. Visas meža ogu mētras zem

sniega segas . . Vanags 10, 40.

4. Mokoši nepatīkams (par pārdzīvojumu);

tāds, kurā izpaužas mokoši nepatīkams pārdzī-

vojums, ciešanas; bēdīgs, drūms, smags. Grūti

pārdzīvojumi. Grūtas nopūtas. O Grūti, grūti
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nācās zēnam šķirties no šīs vietiņas; viņam

bija, kā kad būtu atstājis tur pusi no savas

sirds. Sudrabu E 2, 61. Viņš grūti, grūti nopūtās,
un asaras sāka birt pa vecajiem, izdēdējušiem

vaigiem. Laicens I, 38. Bet cilvēkam vienam

ar savām domām ir neizsakāmi grūti dzīvot.

Vienmuļi un mokoši. Niedre 4, 55. \> Grūta (arī

smaga) sirds, arī grūti (arī smagi) ap sirdi —

saka, ja ir nomākts, bēdīgs garastāvoklis.
O . . skanēs simfonija ceturtā, Jūs zināt, Čai-

kovskim, to sacerot, Bij grūta sirds, tai tikās

asarot . . Sudrabkalns 1, 50. . . Kārlim, iedomā-

joties šķiršanos, kļuva tīri grūti ap sirdi.

A Deglavs 1, 479. <> Ar grūtu (arī ar smagu)
sirdi — nomāktā, bēdīgā garastāvoklī; arī ne-

labprāt, nojaušot ko ļaunu. O Beidzot pēc

ilgām cīņām un šaubām, kad nespēks mācās

virsū, Daktu tēvs ar grūtu sirdi izsludināja . .

ūtrupi. Austriņš 2, 166. // Tāds, ko izraisa mo-

koši nepatīkams pārdzīvojums, ciešanas,- tāds,

kura saturs atspoguļo mokoši nepatīkamu pār-

dzīvojumu, ciešanas. □ Tikai pēc laba brīža

[Līzbete] attapās no grūtām, grūtām domām

un izdvesa gari stieptā nopūtā. Upīts XI, 372.

Emma gausi velk kājas, it kā nestu kaut ko

smagu, un grūtas domas šķetinās līdz. Mājās
slimīgajai mātei meitas bezdarbs uzvels vēl

vienu rūpestu nastu . . Sēlis 5, 243. Dzied Kar-

līne dziedājumu sērā, grūtā, kā asarām pie-
mirkušā meldijā . . Brigadere 3, 25. // Tāds, kas

saistīts ar smagu pārdzīvojumu, ciešanām (par

laiku, laika posmu). □ Ir rūgtums, domu

pūles, brīži grūti, tev šķiet, tu kalnu sev uz

pleciem jūti, no mērķa gaišā laika tālums šķir.
Brutāne 1, 53. Grūtākais mirklis ir pirmais —

pacelt galvu zem fašistu automātu kārtām un

lielgabalu šāviņu šķembām. Liesma 66, 6, 1.

5. Tāds, kas saistīts ar lielām fiziskām cie-

šanām, sāpēm,- arī bīstams dzīvībai; smags.

Grūta slimība. Grūta operācija. Slimnieka stā-

voklis bija g. □ Taču dzemdības izrādījās
ļoti grūtas, ar visādām komplikācijām. . Zig-

monte 2, 33. . . ciemnieki palīdzēja ienest grūti
ievainoto iekšā. Birznieks-Upītis 1, 8. Gripas
slimnieku ievieto slimnīcā tikai tad, ja slimība

norit ļoti grūti, ir radušās komplikācijas . .
Cīņa 57, 248, 3. pārn. Kur valda miljardieris
necilvēks, Tur vecā pasaule vēl grūti slima . .
Zv 54, l, 1. // Tāds, kam ir traucējumi (par
elpu, elpošanu). □. .purva smaka kāpa
līdzi miglai un padarīja elpu grūtu. Sakse 2,

49. Tante lēni šūpoja zilā katūna blūzītē tērpto
stāvu. Laikam grūtas elpas dēļ. Birze 4, 159.

Saule paceļas arvien augstāk. Karsti. Grūti

elpot. Bēm 50, 12, 17. . . jo augstāk kāpu [kalnā],
jo grutak kļuva elpot. Lagzdiņš 3, 93.

6. Tāds, kam ir traucējumi (par psihiskām
norisēm, to izpausmi). Grūta atmiņa. Grūta

galva sar. — vājas spējas atcerēties vai sa-

prast. □ «Nu, tad tev grūta galva un tu ne-

kad visa nevarēsi iemācīties..» Valdis 1, 232.

«. . man grūta galva . . Mamma saka. Gribēja
man iemācīt skaitīt, bet, kad neveicās, tā arī

pateica.» Ezera 2, 143.

7. s.: sar._ Tāda (sieviete), kas ir grūtniecības
stāvoklī. But uz grūtām kājām —

būt grūtnie-

čības stāvoklī. □ leva tapa grūta un dzem-

dēja. ME I, 670. Nokļūstot grūtas sievietes,
bērna vai pusaudža organismā, tie [preparāti]
var veicināt cilvēka attīstību. Pad J 69, 105, 4.

Pēkšņi sādžā paklīst valodas: Gaļina . . uz grū-
tām kājām. . . sievas beidzās vai nost aiz ziņ-

kārības, bet tā ij neuzzināja — kurš ir bērna:

tēvs. Cīņa 67, 171, 4.

O Grūta stunda — posta, ciešanu, bēdu

laiks; smaga pārdzīvojuma brīdis. □ Mēs

stipri izaugām un dzimteni Kā vīri grūtā
stundā nosargājām, Kad vāci trakoja pa grau-

tām mājām .. Sudrabkalns 1, 132.

grūtsirdība, -as, s.; parasti vsk. Psihisks

(emocionāls) stāvoklis, kam raksturīgas bezce-

rīgas skumjas, drūmums, nomāktība. Dziļa g.

•CD Grūtsirdība viņu māca. Viņš pūlējās domāt

par savu darbu, bet bez sekmēm: atkal un

atkal viņam uzmācās ilgas pēc mājām, pēc

sava dzimtā ciema un turienes ļaudīm. Lācis

4, 151. Dažas krāsas izraisa cilvēkā., dzīves-

prieku, citas turpretim grūtsirdību un apātiju.
Mājtur 408. Tukšums. Zēlums. Un briesmīga

grūtsirdība. Man na^r neviena. Neviena, kam

izkratīt sirdi. Brodele 17, 193.

grūtsirdīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. grūtsirdīgi.
1. Bezcerīgi skumjš, drūms, nomākts. G. cil-

vēks. O Jau pēc nedēļas viņa kļuva grūtsir-

dīga. Viņas acīs izdzisa jaunības draiskās lies-

miņas. Viņa nesmējās, nepiedalījās darba bied-

reņu sarunās, bet aizvien dziļāk slīga kādā

trulā, vientuļā apcerē.. Lācis VI, 306. Dvēsele

[sirmgalvim] ir slima. Vientulība to pamazām

saindējusi un padarījusi grūtsirdīgu. Reizēm

ir tā, ka pēc darba pat mājās negribas nākt.

Derdzas pastāvīgā vientulība, klusums . . Zv 57.

17, 13. Volda Krauklīša apcietināšana Mildai

ir sāpīgs sitiens . .Pirmajā brīdī šī vēsts Mildu

tā satriec, ka viņa kļūst grūtsirdīga . . Sēlis 5.

338. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības. Grūt-

sirdīgas acis. □ Meitene izskatījās ļoti jauka,
bet bāla un vāja. . . Grūtsirdīgā izteiksme vi-

ņas acīs bija pastiprinājusies. Eglons 2, 199.

Plecīgs neliela auguma cilvēks ar gaišbrūniem
matiem, atklāts, mazliet grūtsirdīgs skatiens.

Pad J 62, 225, 4. Smaids var būt mīlīgs un zob-

galīgs, tas var būt kautrīgs un bezbēdīgs, at-

klāts un mazliet grūtsirdīgs. Cīņa 70, 269,1.

// Tāds, ko izraisa mokoši nepatīkams pār-

dzīvojums, ciešanas; tāds, kura saturs atspo-

guļo bezcerīgas skumjas, drūmumu, nomāk-

tību. Grūtsirdīgas domas. G. dzejolis. Grūtsir-

dīga dziesma.

2. Tāds, kas izraisa skumjas, drūmas izjū-

tas, nomāktību. □ Drūmāku un grūtsirdīgāku
ainavu bija grūti iedomāties. Līdzenais, kailais

purvs stiepās vai līdz pašam apvārsnim, tums-

dams pret debesīm ar savu brūngani melno

masu. Lācis 6, 58. . . lietus bija vēss, tam pie-

mita grūtsirdīgs apnicīgums. Saulītis 12, 117. Šo-

dien ezers satumsis vēla pret krastmalu grūt-

sirdīgi šalcošus viļņus . . . Rinkule 2, 78.

grūtums, -a, v. 1. parasti vsk. Vispārināta

īpašība g r ū t s (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. Nevairīties darba grūtuma. Ceļa g.
2. parasti vsk. Vispārināta īpašība -*- g r ū t s
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(2), šīs Īpašības konkrēta izpausme. O Cik

lomu [aktrisei], tik tapšanas ceļu, tikai viens

ir kopīgs —■ lielais grūtums, šaubas. Dzene

2, 55.

3. parasti vsk. Vispārināta īpašība -v g r ū t s

(3), šīs īpašības konkrēta izpausme. Dzimtļaužu
dzīves g. O . . ir tādi slimnieki, kurus ārsts

nevar aizmirst un kuru likteņa grūtumu viņš
kā smagu nastu nes visu savu mūžu. Kurcijs

4, 336. // Liels apgrūtinājums. □ Ko viņš [sli-
mais vīrs] vairs derēja dzīvē, tikai par grū-
tumu bija Līzei, lieks ēdājs, kas atrauj kumosu

saviem bērniem un izkalpina sievu. Sakse

2, 96.

4. Grūtības (1). □ Grūtības, — nu manis

pēc, katrai dzīvei savi grūtumi. Zigmonte 2, 89.

Vēl tagad man Andra tēva sirds jāapbrīno,
kas par tik daudz grūtumupasaulē nemaz ne-

sūdzējās, bet visu to nesa ar pacietību. Ap-

sīšu J 3, 18. Svētdienās Lielvīrs mēdza nosēdi-

nāt savu dēlēnu trijotni uz zaļā plīša dīvāna

un sarunāties par dzīves grūtumiem, veik-

smēm un neveiksmēm. Lubējs 1, 132.

5. Smags pārdzīvojums; sirdssāpes. □ . . [mā-
te] smagās nopūtās izsacīja visu to pārmēra
grūtumu, ko meita bija uzlikusi viņas sirdij.
Kalndruva 2, 15. Atkal viņš . . iestenējās aiz neiz-

turamā grūtuma, kas par jaunu uzgula sirdij.
Lācis VII, 513. .. Vasniekam kļuva smagi savās

mājās, pie sievas unbērna, pie labajiem sievas

vecākiem, viņš mocījās grūtumos, kuriem pats
nezināja vārda, nezināja, kā un vai tie novēr-

šami. Zigmonte 2, 127.

6. Fiziskas ciešanas, fiziski slikta, smaga paš-

sajūta. □ Kāds smagums gūlās uz krūtīm un

ņema elpu ciet. Viņš pagriezās uz otriem sā-

niem, brīdi kļuva labāk, bet tad atkal tuvojās
pirmītējais grūtums, spieda un smacēja, indrāne

1, 355. // parasti dsk.; novec. Slikta fiziskā paš-
sajūta, arī slimība. □ Tīrumā man [zēnam]
uznāca savadi grūtumi, vai biju saaukstējies
vai kas._ Atlaida mani uz māju. Likos gultā,
bet nepārgāja. Austriņš 1, 112. Viņš saaukstē-

jas un dabūja tādus grūtumus, ka bij jāliekas
gulta. ME I, 670.

gruvekļi, -v, vsk. gruveklis, -ļa, v. Gru-

veši (1). □ Apkārt pakalnos melnoja gruvekļu
kaudzes, nodeguši koki slēja ogļainus stum-

brus.. Sudrabkalns 11, 472. Tu Fenikss esi, kas

piedzimst kara gruvekļos un pelnos, Padomju
Latvija. Balodis 1, 64. Nesdama gruvekļus, viņa
ienāca dīvainā bezjumta telpā, uz kuras sienām

varēja izskaitīt bijušus četrus stāvus. Birze 4, 58.

pārn. . . Te es kļūstu savu sapņu gruveklis, Un

sak manī mitināties sikspārņi. Vācietis 5, 71.

gruvešains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kuru klāj
gruveši. G. ceļš. G. lauks. Gruvešaina iela.

gruveši, -v, vsk. gruvesis, -ša, v. 1. Atliekas

pēc (parasti celtnes) sagrūšanas; drupas.

Sagrautās mājas gruveši. O Kaut kur jau
izdzisušo gruvešu kaudzē [pēc ugunsgrēka]
žēli ņaudēja kaķis — vienīgais dzīvais radī-

jums, kas bija vēl patvēries šajā apgruzdušo
baļķu un apkvēpušo ķieģeļu haosā. Kar 58,

9, 80. Darbības laiks [lugā] — mēnesis pirms
kara beigām. Aprīļa nakts Vācijā pie nopostī-

tas stacijas, kas sabombardēta tikai vakar, un

tādēļ, šķiet, gruveši vēl elpo kā dzīvi. Dzene

l, 68. Viskaļu iela . . uzcelta pilnīgi no jauna
virs karā sagrautās vecās Jelgavas gruvešiem
un atrodas pilsētas nomalē. Zv 63, 7, 16. "0" Gu-

lēt drupās (un gruvešos) — būt izpostītam un

sagrautam. // Atliekas, atkritumi (no celtnie-

cības, rūpniecības v. tml. materiāliem).

□ Viņu [skolēnu vecāku] vidū arī tie, kas

dažas dienas pirms tam bija nākuši uz skolu

mazgāt logus, grīdas, izvest gruvešus, spodri-
nāt . . Pad J 65. 151, 2. . . autobāzes pagalms
bija piegāzts lūžņu kaudzēm

.. , bija jāizved
vairāk nekā pusotra tūkstoša kubikmetru da-

žādu gruvešu. Zv 52, 14, 19.

2. Klinšu nobirumu, nobrukumu vai akmens

blāķu sablīvējums. Meklēt kalnu gruvešos vēr-

tīgus minerālus. Gruvešu konusi — gruvešu
vēdekļveida nogulumi kalnu nogāžu pakājēs.

gruzdējums, -a, v.; pareti. Rezultāts—>-g r v z-

dē t (1); gruzdums (1). Apdzisis g. □ Pār

pilsētu plūda dūmojošu gruzdējumu smaka.

Novembra vējš dzenāja pelnus, degumu plē-

nes . . Pilsēta vēl drebēja pagājušās nakts mil-

zīgā ugunsgrēka atcerēs. Jokums 1, 163.

gruzdēt, parasti 3. pers., gruzd, pag. gruzdēja

(retāk gruzda, 1. konj.); intrans. 1. Degt lēnām,

bez liesmām,- tikko degt. Gruzd nodegušās
ēkas pamati. Gruzd mitra malka. □. . lauka

malā vēl aizvien gruzdēja ugunskurs, un, kad

apdzisušajām liesmām kāds uzmeta sausu eg-

les zaru ar pusapbirušajām skujām, augstu uz-

lidoja dzirksteļu spiets. Ezera 1, 106. Uguns sa-

plaka, aprāvās, izdzisa. Drīz vairs gruzdēja
tikai sadegušo spāru gali. Pad J 62, 118, 2. Brī-

žiem uzliesmodams gaišāk, bet visvairāk gruz-

dēdams, dega purvs. Fimbers 1, 352. pārn. Ne-

drīkst pieļaut, lai agresīvie spēki uzpūstu gruz-

došās kara briesmu ogles. Cīņa 64, 223, 1.

pārn. Vai Tu «degsi» gruzdot vai ar liesmu?

Tas atkarīgs no ceļa izvēles, no tā, ko Tu

dzīvē meklē. Pad J 65, 147, 2. pārn. Kaujas un

gājienos gruzdēja laiks, Allaž pret rietiem bij
kareivim vaigs. Vanags 7, 87.

2. Izpausties (acīs, skatienā) •— par moko-

šām, parasti slēptām, jūtām; drūmi, arī naidīgi

raudzīties (par acīm, skatienu). Acīs gruzd sa-

traukums. O Pazars droši uztvēra . . saniknoto

skatienu, kurā gruzdēja aizvainots pašlep-

nums. Rinkule 2, 49. lenāca vakarējais viesis:

pār bālo pieri nekārtībā salipuši sviedriem pie-

mirkušie mati, zem kuriem gruzdēja divas . .
acis. Kurcijs 4, 344. «Zinu, zinu,» Pakalns do-

māja ar gruzdošu skatu, «vergu dzīvei nav

nozīmes. Jāiet cīņā. .» Kurcijs 3, 285.

3. Pastāvēt slēpti, bieži mokoši (parasti par

psihisku stāvokli). Sirdī gruzd smeldzošs ne-

miers. Gruzdošas atmiņas. Pārvarēt sevī gruz-

došās sāpes. O Pat sūrstošā smeldze, kas no

pēdējās tikšanās ar Ritu gruzdēja sirdī, pama-

zām zaudēja savu mokošo asumu. Grīva 4, 201.

Jau no zēna gadiem Arvīda krūtīs gruzdēju-
šas ilgas pēc lieliem ūdeņiem un gai-

tām. Liesma 58, 6, 15. Francija toreiz dzīvoja
komūnas sabrukuma atmiņās. Strādnieku cīņas

gars gruzdēja dziļi un apspiesti. Kurcijs 4, 117.



gruzdināf 164

gruzdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. 1. Panākt, ka sāk gruzdēt. G. papīru.
2. Grauzdēt: G. saulespuķu sēklas.

gruzdums, -a, v. 1. Rezultāts gruz dc t

(1). Apdzēst gruzdumu pēc ugunsgrēka. Aizlā-

pīt gruzduma vietu drēbē. □ Savāda, kodīga

gruzduma smaka visā apkārtnē vēstīja, ka aiz-

dedzies kūdrājs. Fimbers 1, 352. Pilsētā skanēja

sprādzieni, un debesis kvēloja ugunsgrēka
blāzmā. Oda pēc gruzdumiem. Lācis VII, 684.

Un tad jau sāk smaržot smags miežu karašas

un kļavlapu skurbinošs gruzdums. Ezeriņš 1,96.

pārn. .. Alsters nevar noteikt, vai tur [acīs] ir

spīvs ļaunums vai tikai zemdegu gruzduma
smeldze. Indrāne 2, 346.

2. parasti vsk. Rezultāts (2).

Spīta g. acīs.

3. parasti vsk. Rezultāts gruz dēt (-3).

Apslāpēt žēluma gruzdumu krūtīs. □ Vasara

[1905. gadā] ar naida karsto gruzdumu, kas

vietām jau uzliesmoja gaišām liesmām, — šī

nenovēršamās cīņas vēstītāja vasara garām.
Kurcijs 3, 156.

4. tikai dsk. Pārpalikumi pēc dzīvnieku iekšu

tauku vai speķa izkausēšanas; dradži. Atliet

taukus no gruzdumiem. □ Putraimu desām

dažreiz mēdz pievienot tauku gruzdumus —

dradžus .. Mājtur 396.

gruzdviela, -as, s. Viela, kas rodas, cepot

vai grauzdējot pārtikas produktus. . . gaļas

cepšanas procesā radušās gruzdvielas ir kuņģa
sekrēcijas kaireklis. Skulme 2, 24.

gruzīni, -v, v.; gruzīns, -a, v.; gruzīniete,

-es, dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tauta, Gruzijas
PSR pamatiedzīvotāji. Gruzīnu literatūra. Gru-

zīnu māksla. O Rustaveli 800. gadskārta ne-

bija tikai gruzīnu kultūras svētki vien, nē. Tā

parādīja, ka lieli dzejnieki vieno tautas, uz-

var tālumu un laiku. Vējāns 5, 170. . . divi Vēs-

tures un filoloģijas fakultātes studenti dosies

uz Tbilisi universitāti apgūt gruzīnu valodu.

Savukārt divi gruzīnu studenti izteikuši vēlē-

šanos mācīties Latvijas Valsts universitātē lat-

viešu valodu. Pad J 62, 164, 2.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais. □ . . [dzej-
nieka] dzīvoklis Maskavā ir īsta tautu sastap-
šanās vieta. Reizēm gadās pat tā, ka vienā

istabā skan serbu valoda, otrā — gruzīni de-

dzīgi lasa savas vārsmas . . Lit M 56, 48, 2.

gružains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kur ir daudz

gružu. G. ceļš. G. pagalms. □ Es bij' čakla

mātes meita, Sev' raženi turējos: Ne turēju
melnu galdu, Ne gružainu istabiņu. DV 76. Gru-

žains ūdens. ME I, 667. Gružaina upe. ME 1,667.

gruži, -v, vsk. gruzis, -ža, v. Sīki atkritumi,
atliekas, pabiras (no kā). Malkas gruži. Saslau-

cīt gružus. Gruzis iekritis acī. O Dziļā rijas
pažobele bija gružu un netīrumu pilna . . A Gri-

gulis 4a, 129. Lielos daudzumos nezāļu sēklas

atrodamas dažādos saimniecības atkritumos:

ceļu, pagalmu un telpu saslaukās, siena un

āboliņa gružos.. Apsitis 1, 118. . . Vanadziņam

matos bija ieķērušies gruži . . Lācis 15, 13.

sal. Labāk lai [bērni] paliekot vien mājā: mai-

soties tikai lieliem pa kājām kā gruži. Aus-

triņš 2, 135. // pārn. Tas, kas traucē, ir kļūdains,

lieks (piemēram, cilvēka apziņā, radošajā dar-

bībā). □ «Grūti ir izdabūt no cilvēku gal-
vām tos gružus,» iedomādamās savus skolas

gadus [buržuāziskajā Latvijā], sprieda Elza,
«kas tajās sabāzti gadu desmitos.» Sakse 7, 91.

Varbūt cilvēks reiz savāks vienkopus visus

dvēseles lūžņus un gružus un metīs negantā

uguns svelmē, kas izveidos jaunu garu. Sud-

rabkalns 11, 522. // pārn. Neizstrādāta, neveikla

izteiksme (piemēram, valodā, stilā). □ Šīs lie-

lās dzejas vārdā jācīnās pret ikvienu gruzi
un grumbuli. Kādreiz sīka stilistiska neveik-

lība tā iesēžas kaulos, ka, liekas, nekādi nav

dabūjama ārā. Lit M 56, 25, 2.

grūžot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; reti.

Mest, kaisīt, atstāt aiz sevis gružus. Gružo

savu pagalmiņu, lai nejāja [tautas] šoruden.

LD 11 600.

guano. Sk. g v a no.

guaša, -as, s. 1. Necaurspīdīga, blāva krāsa,
ko iegūst, krāsu pigmentus šķīdinot ūdenī, ku-

ram piejaukta augu līme un baltā krāsa.

□ Bērniem darbā jāmeklē krāsu un formas

saskaņa. Strādājam ar guašu, krāsainiem krīti-

ņiem un zīmuļiem. Rīgas B 66, 82, 5. .. lietus

lāsītes ir smalkas, ziepju burbuļi trausli, tos

zīmējam [bērnudārzā] ar krāsainiem zīmuļiem,
turpretī barankas resnas — tās zīmē ar guašas
krāsām. PL Skola 62, 7, 71.

2. parasti vsk. Glezniecības tehnika, kurā iz-

manto šādas krāsas. Guašas tehnika. □ . . mū-

su mākslinieki strādā arī daudzveidīgās zīmē-

juma tehnikās (tuša, spalva, ogle, grafīts, flo-

māsters, sēpija, sangīna, krīts, guaša utt.) . .
Lit M 72, 12, 9. . . jaunas, atšķirīgas iezīmes pa-

rādās T. Uldriķa guašas gleznojumu sērijā . .
Māksla 73, 2, 12. Parīzē šovasar organizēta
franču gleznotāja. . darbu skate. Tajā izstā-

dītas 114 gleznas, akvareļi un darbi guašā.
Māksla 59, 2, 51.

3. Tēlotājas mākslas darbs, kas veidots ar

šādām krāsām. □ Līdz ar tagadnes jaunā
cilvēka attēlu [rumāņu] tēlotājā mākslā re-

dzamu vietu ieņem tā darba panākumi . . Viss

tas izteikts ar labu profesionālu māku zīmē-

jumos, . . guašā un akvarelī. Pad J 59, 101, 3.

guba, -as, s. 1. Vienkopus sakrauts siens, la-

bība v. tml; kaudze. Auzu g. Salmu g. Kraut

sienu gubās. □ . . mākonis savilkās tik ātri,

ka pat visu lielo, apkārt izārdīto siena blāķi

nepaguva savest gubās. Upīts 4, 206. Pļava pilna
izkaltēta siena gubām. Lācis 15, 257. Nopļautā
labība . . bija savesta ceļmalā lielās gubās un

stāvēja vēl nekulta. Fimbers 1, 237. // Berama

materiāla, beramas vielas kaudze. Graudu g.

Smilšu g. Pelnu g. O . . smagā manta [grau-
dus vētījot] spraukšēdama atsitās pret dibena

sienu un krājās gubā, kamēr sēnalainā cūku

barība mīksti nobira tepat ap kājām. Upīts 4,

83. . . [linu] suka stāvēja pamesta . . , līdz iz-

kaptij sēklu gubā iegrimusi. Upīts 4, 257.

. . grāvjos bija sabērtas sīko šķembu gubas . .

Fimbers 1, 359. // Priekšmetu kaudze. Žagaru

g. Skuju g. Cukurbiešu g. Mēslu g. □ Va-

nags pats bez rādīšanas tikpat labi redzēja lai-

vas ar planku un dēļu gubām. . Upīts 4, 6.
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Slaidos alkšņus un sīkos krūmus Valdis sa-

krāva gubās pēc mēra. Fimbers 1, 129. . . krēsls

ar izmazgātas veļas gubu, aiz tā sieviete slauka

rokas pakārtā dvielī. Upīts IV, 512._ // parasti

dsk.; pārn. Parasti savienojumā «mākoņu gu-

bas»: blīvas, necaurredzamas mākoņu kopas.

Gubu mākoņi meteorol. — lieli gabalaini, sa-

blīvējušies mākoņi. O Vējš, kas vairākas die-

nas no vietas kā saniknots trenca pāri Ķēņu
ciemam pelēkas mākoņu gubas, sāka norimt.

Jansons 2, 3. Tad atkal iesvilpās vējš. Pie ap-

vāršņa uzpeldēja baltu mākoņu gubas. Eglons

2, 259. Vidējā augstumā (2—6 kilometrus virs

Zemes) veidojas augstie gubu un augstie slāņu

mākoņi, kuriem jau ir pelēcīga nokrāsa. Pir-

mie ir gabalaini, otrie — vienveidīga mākoņu

sega. Zirnītis 1, 17.

2. sar. Liels daudzums, liels skaits. Saņemt

gubu naudas. Gubu gubām — ļoti daudz, liela

vairumā. O Nauda nāca gubām, jo, kaut gan

visur vilnas cenas bija cēlušās, Līcis plašajā

Krievijā zināja vietas, kur neizglītotie gani. .

pārdeva vilnu kā pirms kara. Sakse 1, 40.

. . Imanta sekmes mācībās pēdējā laikā strauji

slīdējušās uz leju —
viens divnieks un vesela

guba trijnieku. Bērn 49, 8, 23.

3. sar. Ciešs (cilvēku vai dzīvnieku) kopums.

Sadzīt lopus gubā. □ .. puika .. pielien mei-

tenēm, noguļas tām garšļaukus cieši pie kā-

jām, un, kā nu viņas visas uz reizi griežas

apkārt, tā arī visas uzreiz gubā. Brigadere 2, 40.

Aitas, kā no kaut kā nejaušā satrūkušās, sa-

bruka gubā, žēli blēja . . Brigadere 2, 297.

gubenis, -ņa, v.; novec. Piebūve pie rijas

vai lopu kūts (parasti siena, salmu novietoša-

nai); siena, salmu šķūnis. □ Piedarba galā

piebūvēja gubeni, bet sānos — vienu vai vai-

rākus pelavniekus un pūnes. . Latv etn 135.

Siena laiks. Gubenī mēs ar māti. . . Sviedriem

klāti, Kraujam pēdējo klājienu augstu. Osmanis

2, 26. Viņi iegāja gubenī, uzkāpa uz kūtsaug-
šas. Bels 1, 101.

gubernators, -a, v. 1. vēst. Augstākā amat-

persona guberņā pirmsrevolūcijas Krievijā.
O Guberņu pārvaldīja cara iecelts guberna-
tors. V Kalniņš 1, 199. Mūsu parasto dzīvi drusku

uztrauca ziņa, ka Dagestānas gubernators at-

braukšot UZ revīziju. Birznieks-Upītis 6, 231.

2. Augstākā amatpersona Amerikas Savie-

noto Valstu, Latīņamerikas zemju štatos.

n Pensilvānijas štata gubernators . . paziņoja,
ka viņš centīsies kļūt par republikāņu parti-

jas kandidātu prezidenta vēlēšanās. Cīņa 64,

140, 3.

3. Augstākā amatpersona, metropoles varas

pārstāvis kolonijā.
4. Provinces pārvaldnieks, cietokšņa priekš-

nieks, okupācijas varas pārstāvis. !.□ Saskaņā
ar Livonijas [1582. gada] konstitūcijām pro-
vinces pārvaldes augstākā amatpersona bija
gubernators jeb administrators. V Kalniņš l, no.

guberņa, -as, s.; vēst. Administratīvi terito-

riāla pamatvienība pirmsrevolūcijas Krievijā

no 18. gadsimta, Padomju Savienībā līdz 1930.

gadam. Guberņas iedzīvotāji. Guberņas valde.

Guberņas tiesa. Guberņas darbaļaužu depu-

tātu padome. Guberņas pilsēta — galvenā
pilsēta guberņā. □.. bijušajā Vidzemes gu-

berņā . . bieži izplatītās dzīvojamās rijas ir sav-

dabīga latviešu mājokļu forma. Cimermanis 1,

56. Un sākās tiesāšanās ar baroniem uz gadu
gadiem. Lai pie kādām instancēm arī ezermal-

nieki griezās, sākot no vietējām mazākām pil-
sētiņām līdz apriņķu, guberņu un galvaspilsē-
tām, visur tie izkrita cauri. Birznieks-Upītis
6, 157.

gubot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Kraut

gubās (parasti sienu, labību v. tml.). G. sal-

mus. □ Grāba un guboja sienu kolhoza pļa-
vās. . . [talcinieks] paķēra dakšas, metās pie
tuvākā vāla un sviešus uzsvieda biedru sa-

krautajai gubai cepuri. Pion 65, 67, 3.

gubofājs, -a, v.; gubotāja, -as, s. 1. Darī-

tājs -> gubot.

2. v. Mašīna, kas savāc (sienu, labību, sal-

mus) gubās; ierīce pie kombaina, kura sakrāj
salmus un izmet gubiņās. □ . . kolhozā «Uz-

vara» sienu no vāliem savāc un uz šķūņiem
aizved salmu gubotājs. Cīņa 67, 149, 1. . . jārū-

pējas, lai tūlīt pēc kombainiem izbrauktu tīru-

mā slīdgrābekļi, gubotāji un citas mašīnas.

Cīņa 71, 172, 1.

guculi, -v, v.; guculs, -a, v.; guculiete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Ukraiņu etnogrāfiskā

grupa Padomju Savienības Austrumkarpatos;
huculi. O Guculu novada ciemi izvietoti ļoti

savdabīgi. Paugurains, gandrīz vai augstu

kalnu apvidus, vietām gluži necaurejami meži,

kalnu strauti, alpu pļavas, un šādā apkārtnē
samērā lielā attālumā cita no citas izvietotas

dzīvojamās un saimniecības ēkas. Pad J 65,

188, 4.

2. arī vsk. Šīs etnogrāfiskās grupas piederī-
gais; huculs, huculiete. O Šeit, Karpatu viņā

pusē, pavasaris saimniekoja pilnā sparā. . .
Tīri uzpostās guculu mājiņas nostājušās ceļa

abās pusēs. Pad J 69, 80, 2.

gudrelis, -ļa, v.; gudrele, -es, dsk. ģen. -ļu,

s.; niev. Cilvēks, kas veikli orientējas dažādos

apstākļos, cilvēks, kas prot izmantot apstākļus
savā labā; gudrinieks. ļO Sarūgtināja apziņa,
ka viņš nebija varējis šo.. gudreli piespiest

pie sienas. Dripe 2, 16.

gudrība, -as, s. 1. parasti vsk. Vispārināta

īpašība ->■ g ud r s (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. □ Mīklas visām tautām ir bijušas

gudrības pārbaudīšanas līdzeklis. J A Jansons

1, 46. Latigora mudina liju «mainīties uz aug-

šu», viņā reizē ir cildena gudrība, cilvēcība,

viņas spēks iet roku rokā ar gudrību un mī-

lestību. J Kalniņš 1, 293. pārn. Tā — dabas

lielā gudrība: uz mirkli mirt, Tad —
sēklai

plīst un ziedam plaukt, un atkal birt. Čaklais

1, 140.

2. Atziņa, zināšanas, arī to kopums. Dzīves

gudrība — praktiskajā dzīvē, sadzīvē iegūtā
pieredze, zināšanas. Ābeces gudrība —- ļoti

vienkārša, elementāra atziņa (ko kāds pauž).
Grāmatu gudrība — zināšanas, kas iegūtas

Uikai no grāmatām. □ ..māte visdažādākajos

variantos. . darīja man zināmu seno tautas

gudrību par augsto kāpšanu un iespējamo
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zemo krišanu. Lagzdiņš 3, 65. . . visas savas

toreizējās gudrības es biju smēlies no «skolas

maizes»: pasaciņas, dziesmiņas, stāstus, noti-

kumus, ziņas par vecajiem latviešiem, par sve-

šām zemēm .. . Birznieks-Upītis 6, 365. Sakrāsi

gudrības nemanot vien, pa kripatiņai. Šodien

dabū zināt vienu, rīt — ko citu. Kaut ko no

mātes, kaut ko no manis. Tad vēl grāmatās
izlasīsi. Ezera 2, 143. Par cienījamu uzskatīja
cilvēku . . , no kura rīcības (ne tikai vārdiem)
kā no dzidra avota ikreiz var pasmelties dzī-

ves gudrību, darba māku. Cīņa 62, 217, 2. «Zinu!

Nestāsti man ābeces gudrības,» šis nelaipni

atcērt. Talcis 4, 161. Dažiem atradās vēl grā-

matu gudrības, ka siļķes turoties Atlantijas

straumju rajonos un katrā gadalaikā citās vie-

tās. Talcis 7, 216. // Padoms, ierosinājums, ietei-

kums. □ Māte: Es tak [taču] domāju, tu to

pulksteni dosi Krustiņam! . . Paša bērnam va-

jaga, otram dod! Laikam jau tava gudrība,

Krustiņ? Blaumanis 6, 301. Austra, Marta un Lo-

nija iekārtojās solā netālu no vieniem vār-

tiem. Tā bija Lonijas gudrība, jo, kā viņa

teica, te varēšot vislabāk redzēt uzbrucēju
darbu [futbola sacensībās]. Vilks 1, 126. Ja ne-

bijis Zelmas gudrību, nezin vai mamma būtu

maz ņēmusi rokā siksnu toreiz . . Ezera 2, 146.

3. parasti vsk. Vispārināta īpašība -> g v d r s

(3), šīs īpašības konkrēta izpausme; arī vil-

tība.

4. parasti vsk.; sar. Saprašana, skaidrība. Ne-

tikt pie gudrības. «Klausies tik visādas

bābu [sievu] pasakas, tad tu gan tiksi pie gud-
rības!» Upīts XI, 286.

O Gudrības zobs anat. — pēdējais (trešais)
lielais dzeroklis. .□ Paši pēdējie dzerokļi (pa
vienam katrā žokļu pusē) izaug parasti ne ag-

rāk kā 18 gadu vecumā, bet nereti pat ap

25.—30. dzīves gadu, un tos sauc par gudrī-
bas zobiem. Anat 106.

gudrinieks, -a, v.; gudriniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. Gudrs cilvēks. O Ir aktieri — lieli

gudrinieki, bet viņi ne vienmēr spēj radoši

atklāties uz skatuves. Varbūt tādēļ, ka tajā
pašā laikā ar prātu kontrolē katru savu soli.

Dzene 1, 35. «Kur tu gadījies tāds gudrinieks,
ka zini to, ko citi nezina?» Jaunsudrabiņš 111,

304. // Attapīgs, apdāvināts cilvēks (parasti
bērns, pusaudzis). O Oļa —

liela gudriniece,
Liecībā tai visur pieci. Sils 8, 62. Kad es biju
pavisam maziņa un vēl negāju skolā, mani

uzskatīja par lielu gudrinieci. Vecāki sacīja,
ka es esot apdāvināts bērns. PL Siev 58, 4, 16.

«. .tu esi Krišiņš, tas lielais gudrinieks, no

kura galvas visa tā ceļošana sākusies!» Vanags

8, 152. // iron. Cilvēks, kas veikli orientējas
dažādos apstākļos, cilvēks, kas prot izman-

tot apstākļus savā labā. !.□ Harijs īpaši neva-

rēja ciest sliņķus un slaistus, kas izvairās no

darba, gaida,_lai citi padara viņu vietā. Tāds

gudrinieks sākumā izrādījās matrozis Liepa.
Talcis 7, 202. Tātad siens tur jau sabāzts un

kada gudriniece pasteigusies guļasvietu izrau-

dzīt pirms manis. J Liepiņš l, 83. // Gudrs dzīv-

nieks. Saimnieks jūgs arī zirgu ratos un

brauks mājā; bet lapsa, gudriniece, tamēr loba

tikai pa priekšu vien, vērodama ar degunu
gaisā, kur saimniekā vistu kūts. LTP 23. Bez

tam daļa noķerto vēžu, gudrinieku, bija atra-

duši, ka tarbai gals nav pietiekami aiztaisīts,

un aizčāpojuši uz visām pusēm. Vilks 2, 37.

gudrojums, -a, v.; reti. Paveikta darbība, re-

zultāts -»- g v d r o t. □ Malā izcelšanās plānu
pēc ilgiem gudrojumiem bija izstrādājuši Lū-

kins un Leinasars. A Grigulis 13, 362.

gudrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Domās

vai runājot pievērsties (kādam jautājumam,

parasti vairākkārt) un censties izdomāt, iz-

lemt (to); prātot, domāt. □ Līdz pusdie-
nai Perjē kungs novalstījās, dažādus plānus

gudrodams un mocīdamies. Upīts 18, 203. Un es

sāku drudžaini gudrot, ko Dāvim parādīt. Drīz

vien viss bija izdomāts. Bundzeniece 1, 7. «Kur

gan viņš varētu tā paslēpties?» gudroja līdz

nāvei nobiedētā sievasmāte. «Varbūt vannas

istabā?» minēja sieva. Grīva 9, 138. // intrans.

□ Kalēja meistars gluži labi saprata, ka dē-

lam pašreiz tiek drusku par daudz [darba], bet,

gudro kā gudrodams, —
nudien nebija iespē-

jams pateikt, ko lai atmet. Saulītis 12, 222. Gud-

roja šā un tā, beidzot nosprieda, ka jābrauc
tam pašam Ciepslienes Ješkam. Upīts XV, 224.

Sākumā daudzi šaubījās, ilgi gudroja un lau-

zīja galvas. Vanags 8, 105. // Apcerot, apsprie-
žot censties secināt, rast domu, ideju; prātot.

O «Mēs jau te gudrojām, ka varētu skatuvi

izbūvēt.» Sakse 7, 414. «Tātad vismaz trīs no

pasaules pieaugušajiem vīriešiem ir jau prā-

tīgi,» gudroja Grebzde. Birze 5, 203. «Negudro
nu niekus!» Kalndruva 5, 100. // intrans. Nodo-

ties pārdomām, arī pārrunām (par ko); pārdo-
mājot, pārrunājot radīt plānus (par ko); prātot.

O Ilga un Mira gudro par nākotni, skaļi, ne-

atstādamas neapsvērtu nevienu patīkamās nā-

kotnes iespēju. Zigmonte 1, 272. . . par dāvanām

viņš bija gudrojis ilgi un neatlaidīgi. Saulītis

12, 41. Pirmajā miera ziemā Rīgā darbojās tikai

viena slidotava, un par ātrslidošanu gudroja

vienīgi vecā gvarde, kuras ziedu laiki jau bija
aiz kalniem. Saulītis 12, 214.

gudrs, -ais; s. -a, -ā; apst. gudri. i. Tāds

(cilvēks), kam raksturīgas plašas zināšanas,

labi attīstīta domāšana, bagātīga pieredze.

ļa Vienkāršais cilvēks — visu darbu darī-

tājs — pazīst dabas norises un parādības,
darba procesus, pazīst cilvēkus, viņu dzīves

daudzveidīgos sakarus un attiecības. Tāds cil-

vēks ir gudrs. J A Jansons 1, 51. Bataljona ko-

mandieris
—

lielisks vīrs . . Un gudrs — lai

kādu jautājumu viņam uzprasi, visu atbildēs,

izlasījis veselu bibliotēku. Bērce l, 222. ..šo-

dien jaunieši nāk savās klasēs, savās audito-

rijās, sēstas vecajos solos un sāk čaklu, ne-

atlaidīgu darbu, lai krātu zināšanas, lai asi-

nātu prātu, lai izaugtu par gudriem cilvē-

kiem . . Cīņa 57, 207, 1. // Tāds, kurā izpaužas
šādas īpašības. G. skatiens. Gudra seja.
!□ Kārkls sastapa viņu, laipni pasmaidīdams.
«Nu, izrunājāties?» tūliņ nojautāja, gudrās
acis pamirkšķinādams. Upīts XI, 264. ..kad

viņš noņem cepuri, tad var redzēt, ka piere

viņam augsta un gudra. Jaunsudrabiņš 111, 243.
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// Tāds (cilvēks), kas labi uztver, saprot,

iegaumē; vērīgs, apdāvināts. G. skolēns. G.mā-

ceklis. □ Māmiņa bija lepna par mums, stās-

tīja, cik mēs nopietni, gudri un saprātīgi bērni.

Indrāne 1, 270. Divi bērni viņai skolā. Pa va-

saru palīdzēs strādāt. Gudrs puika viņai tas

Edviņš. Sakse 7, 322. «Kas te ko neatrast?»

Vilma ir gudra. «Vai es nezinu, kur atrodas

Vepru purvs?» J Kalniņš 2, 254. // Tāds (dzīv-

nieks), kam ir augsti attīstīta smadzeņu dar-

bība,- tāds (dzīvnieks), kas ir apmācīts un labi

kalpo cilvēkam. O Virtuvē klusi smilkstēja
suns. Gudri dzīvnieki instinktīvi jūt negaisus
cilvēku attiecībās, un tad viņiem ir kaut kā

žēl. Saulītis 12, 141. Jā, Minka bija gudrs, gan-

drīz kā cilvēks. Vakaros, kad tēvam vajadzēja
braukt malā no selgas, viņš tecēja Vanadzi-

ņam līdzi uz liedagu un sagaidīja zvejniekus.
Lācis 15, 15. Gudrais pelēcis laipoja uzmanīgi,

it kā zinādams, kas viņam šodien vedams.

Upīts XI, 344. // pārn. Tāds, kas veic sarežģītas
darbības (par, parasti automātisku, mašīnu,

ierīci). □ Prāts kļuvis miljonreiz stiprāks par

rokām, gudrās mašīnas palīdz radīt celtnes,

jūras un Visuma kuģus. Brīdaka 2, 186. . . cik

gudri un saskaņoti strādā katra detaļa. Nītis

ceļas un krīt, vajadzīgajā brīdī palaizdamas
atspoli, kurai liek skraidīt āmuriņi. . Bērn 50,

6, 30.

2. Tāds, kas liecina par attīstītu prātu, pla-
šām zināšanām, bagātīgu pieredzi,- saprātīgs.
Gudra doma. G. lēmums. Gudri runāt. □ Ai

dzīvīte, ai dzīvīte, Pie dzīvītes daudz vajag:
Vieglu roku, vieglu kāju, Laba, gudra pado-
miņa. LTdz I, 980. Mīlestība uz bērnu ir audzi-

nāšanas pamats, bet tai jābūt gudrai, saprātī-

gai, tādai, kas veido bērnu vispusīgi . . Mājtur

45. Humānismam jābūt gudram. Vikas humā-

nisms tāds nav, viņa nespēj patiesi novērtēt

reālos dzīves faktus. J Kalniņš 1, 382. // Do-

mām, atziņām, idejām bagāts; saturīgs. Gudra

grāmata. Gudra lekcija. O Gudrā tautas

paruna «Darbs dara meistaru», par rakst-

nieka daiļradi runājot, ir vairāk nekā vietā.

Lit M 57, 11, l. Sirmi, gudrus mūžus nodzīvo-

juši ļaudis zina stāstīt, ka šādās naktīs ozolu

gāršā varot redzēt sidrabainas pēdas .. . Kald-

upe 6, 140. . . Gudra atnāk pilnība un briedums.

Dienas dziļāk dzīvē iet arvien. A Skalbe 4, 32.

3. Tāds, kas, veikli orientējoties dažādos ap-

stākļos, prot tos izmantot savā labā; arī vil-

tīgs. □ Pēteris — tas bija gudrs. Izmācījās
par drēbnieku un apprecēja bagātu sievu.

Ķempe 9, 16. Viņš maišeli atsēja, bāza roku

iekšā un vilka laukā šo un to. Bet viņš bij tik

gudrs, ka izvilktos gabalus bāza tūlīt atpakaļ,
tiklīdz bija parādījis. Jaunsudrabiņš la, 94.

pārn. . . Paies laiks — tie kraukļi gudri, Pa-

ņems sev to labo tiesu . . Rainis I, 165. // Ap-

domīgs. O Tu biji gudra, Mīļā dvēsele, Tu

gribēji sevi Taupīt un sargāt. Rainis V, 152.

Bet arī līdzi ņemt [zēnu] nebija necik gudri,
jo mēs varbūt jau pēc dažām stundām dosi-

mies kaujā. Lēmanis 4, 37. «Tu ļau gan gudri
nedarīji, tik īsu laiciņu pabūdama uz laukiem.

Kas tad te [pilsētā] nu ir — tā mūžīgā skrai-

dīšana uz jūrmalu, spaidīšanās karstos vago-

nos.» Brodele 17, 195.

O ļC" Gudra (ari gaiša) galva —a. Attīstīts,

vērīgs prāts, arī spēja ātri uztvert, saprast,
iegaumēt. O Ka Vīranaudam gudra galvar

par to visi vienis prātis. Tikai stingrības, stin-

grības šai galvai par maz. Zigmonte 2, 81. b. Ci7-

vēks, kam ir šāds prāts, spēja. <> Ar gudru
ziņu — prātīgi apsverot, apdomājot. □ Pa-

galmā auga lielu liepu un kļavu grupas. Fric-

kalna vectēvs tās bija sastādījis ar gudru ziņu
r

lai ugunsgrēka gadījumā sargātu vienu ēku

no otras. Birze 3, 17. Ar gudru ziņu Kaķu krogs
bij celts vienā krustceļu leņķī tā, ka katram

bij jāiet krogam garām, kas gribēja uz pagast-
namu nokļūt. Zeiboltu JI, 71. (Ne)tiek (arī
(ne)var tikt) gudrs —• saka, ja kāds (ne)spēj

saprast, noskaidrot (ko). O ..apcietināto'
komjauniešu vietā dziļā pagrīdē revolucionāro

darbību veica citi. Policisti netika gudri: no

kurienes rodas jauni cīnītāji? Liesma 58, 9, 2.

Klausītājs nevarēja tikt gudrs, kad tad viņš-
[sedlinieks] ar īlenu sēdēja pie tām savām sa-

kām un sedulkām, kad tā pastāvīgi staigāja
pa tiesām. Upīts 4, 117. Jods no šā trakā sie-

vieša varēja tikt gudrs, kad tas runā nopietni,
kad pa jokam. Ezera 2, 277. <> Cik (arī tik)
gudri atnācām (arī bijām), tik gudri aizgājām
(arī palikām) — saka, ja, kur ieradušies, ko

noklausījušies v. tml., nekā jauna, noderīga

neuzzina, nenoskaidro. Rīts gudrāks par va-

karu — saka, ja ko nevar vai negrib izlemt,
izdarīt tūlīt. □.. «izeja ir tikai viena

—

gaidīt!» Tā celtnieki nosprieda un gāja mā-

jās, atceroties, ka rīts gudrāks par vakaru.

Pad J 65, 114, 4. \> Būt vienādi (arī vienlīdz)

gudriem — vienādi orientēties kādā jautā-
jumā. □ «Kas tur ir noticis?» Helga klusi

vaicāja. «Tu dzirdēji?» — «Tikai to pašu,
ko tu.» — «Tad mēs abi esam vienlīdz

gudri,» Janko noplātīja rokas. Saulītis 12,

336. <> Runāt visi ir gudri — saka, ļa citi dod

tikai padomus. □ «Tā dari un tā dari —

runāt visi ir gudri!» Dripe 2, 133. O Tagad

(arī pēc tam) visi ir gudri — saka, ja labi pa-

domi, vērtīgas atziņas tiek izteiktas par vēlu.

O (Būt) gudrā prātā sar.
— būt spējīgam ap-

zināti domāt, rīkoties. □ «Vai tas
.. . Priedes-

brālis nav piedzēries?» mācītājs ieprasījās un

cieti skatījās pagasta vecākajam virsū. «Nē.

Nepavisam nē. . . tagad viņš pavisam gudrā
prātā.» Birznieks-Upītis 6, 152.

gugafnis, -ņa, v. Neliels tārtiņu dzimtas

melnbalts purva putns. Gugatņa ligzda. Gu-

gatņu mātīte. □ īpašu ievērību pelna gugat-

nis. . Šī suga izceļas ar izteiktu dzimumu di-

morfismu — augumā krietni lielākie tēviņi

īpatnējā «riesta tērpā» pavasarī iegūst krāšņu

apspalvojumu ar kuplu cekulu un apkakli, pie

tam gandrīz katrs tēviņš šajā laikā ir citādā

krāsā. Latv dzīvn 39.

gulašs, -a, v. Ēdiens, kas pagatavots no ap-

ceptiem un sautētiem gaļas gabaliņiem. G. ar

kartupeļiem. □ Gaļu sagriež gabaliņos . . , liek

sakarsētos taukos un apcep brūnus. . Kad

gaļa pusmīksta, pievieno piparus, lauru
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lapas. . un sautē, līdz gaļa gatava. Beidzot

pievieno skābu krējumu. Gulašu lej dziļākā
traukā un pasniedz ar vārītiem kartupeļiem..
Mājtur 210. «Nē, te ir pagaidu virtuve,» meiča,

mazliet izbrīnījusies, pavīpsnāja. «Vai tad ne-

jūtat, ka cepas gulašs?» Talcis 4, 15.

gulbis, -bja, v. Zosveidīgo kārtas liels ūdens-

putns ar garu kaklu, lieliem, spēcīgiem spār-

niem. Mazais g. Ziemeļu g. Melnais g. Gulbja

ligzda. O Gulbis ir viskrāšņākais un lielākais

ūdensputns. X Grigulis 5, 192. Paugurknābja

gulbis ir liels putns sniega baltumā, ar dzelte-

nīgi sarkanu knābi. Kājas pelēki melnas. A Kal-

niņš l, 185. sal. Kā gulbji balti padebeši iet..

Veidenbaums 1, 19. Gulbja dziesma — pēdē-

jais augstākais sasniegums, pēdējie panākumi
cilvēka dzīvē. □ Elga — Tija Banga. Pans

Staršenskis — Teodors Lācis, Varbūt tā bij
viņu gulbja dziesma, Lielākā un skaistākā no

dziesmām? A Grigulis 14, 131.

guldenis, -ņa, v. 1. Naudas vienība Holandē;

attiecīgā naudas zīme. !.□ . . nāca divi kungi,
kas strīdējās par Holandes guldeņiem, Itālijas
lirām un Zviedrijas kronām. Ādamsons 2, 138.

Par speciālā ceļa lietošanu katram velosipēdis-
tam jāmaksā 200 guldeņu. . gadā. Lit M 56,

34, 4.

2. vēst. Zelta, vēlāk sudraba monēta vairā-

kās Viduseiropas valstīs no 13. gadsimta līdz

19. gadsimtam.

guldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Guldīt (1). G. slimnieku. □ «Mīkstā gul-
tiņā es tevi guldināšu. . , kad tu atkal at-

spirgsi, tad viss būs labi.» Aspazija 3, 285. Nav

ieteicams skolas vecuma bērnu ilgi guldināt
brīvdienu rītos. Ves 63, 6, 4. Bajārs savas slin-

kas meitas Padzirnē guldināja. DV 97. // Likt

horizontāli (priekšmetu kur, uz kā v. tml).
□ Kristīne Dziesma guldina mazus, omulīgus
pīrādziņus uz labi ietaukotas pannas. Zigmonte

2, 14. // pārn. Apbedīt, apglabāt. G. zemes klēpī,
tu Zaļajās velēnās klusi Guldinu tevi še es.

Bārda 1, 291.

2. Guldīt (2). G. govis ganībās.
guldīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Novietot

guļus, gādāt, ka guļ,- ļaut gulēt. G. viesus. G.

bērnu. Guldīt zārkā (arī šķirstā) — iezārkot.

'O Kad Ants Ozols bija miris, viņu guldīja
vienkāršā, brūnā zārkā.. Kurcijs 1, 183. // Likt

horizontāli (priekšmetu kur, uz kā v. tml.).
□ . . kolhozā tvertnēs gulda bišu amoliņu.
Cīņa 64, 159, l. Tieši uz salas vai sēkļa virsmas

guldītas apaļkoku platformas — klāsti. . D kal

66, 167. // pārn. Apbedīt, apglabāt. O . . brāļu
kapos guldīti varoņi, kas . . atdeva savas dzī-

vības par pilsētas atbrīvošanu. Liesma 58, 8, 18.

2. Ļaut (lopiem) gulēt ganībās. G. aitas.

guldzēt, parasti 3. pers., guldz, pag. guldzēja;
intrans. 1. Radīt raksturīgas mainīga skaļuma
skaņas plūstot, līstot, saduroties ar šķērsli (par
šķidrumu); atskanēt šādām skaņām. .□ Grāv-

jos guldzēja ūdens. Citādi bija kluss. Bels 1,

-98. Klusi piena kannās guldz Agrā rīta lējums.

Ķempe_ 2, 41. Upe guldz un plikšķinās krasta

paceres. Indrāne 2, 15.

2. Radīt padobjas mainīga skaļuma skaņas

(parasti par smiekliem); atskanēt šādām ska-

ņām. □ . . Skabārdzis atgāzās krēslā un iesmē-

jās guldzošiem smiekliem. Rinkule 2, 54. Ča-

pass . . sāka smieties, izlaizdams guldzošas ska-

ņas . .Skujiņš 3, 56.

guldziens, -a, v. 1. Īslaicīga vienreizēja

skaņa g v 1 d z ē t (1). Viļņu guldzieni.
□ . . ūdens pār akmeņiem samtaini šalca un

aicināja aizvien brīdi apstāties un noklausīties

dziedošos guldzienos. Rozītis 2, 74. . . [jūras]
sudrabskanīgie ūdeņu guldzieni. . nav izvili-

nāmi pat no vissmalkākā instrumenta stīgām.
Grīva 5, 35. . . sarkanā augļu sula īsiem gul-
dzieniem lija glāzēs . . A Grigulis 10, 79. // Malks,
ko skaļi norij. O Viņš pielēja paprāvu slīpēta
stikla glāzīti, vienā guldzienā izdzēra sausu. .
Ezera 1, 205. Viņa iesmēla ūdeni un atnesa zir-

gam. Tas dzēra lieliem guldzieniem. . Ezera

1, 37.

2. īslaicīga vienreizēja skaņa-*-g v 1 dz ē t

(2). □ Katrs dīvajietis zināja Preimaņa trejus
smieklus. Lielie sākās spēji. . Pašu pirmo gul-
dzienu tad parasti pavadīja spēcīgs pļaukas
blieziens pa kaimiņa ceļgalu.. Upīts XI, 14.

Viņš smējās, galvu atpakaļ atgāzis, lieliem

guldzieniem, it kā ūdeni rīdams. Lēmanis 2, 14.

guldzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; intrans.

1. Rijot šķidrumu, vairākkārt radīt padobjas
skaņas. O Kārlis dzēra ilgi, kā zirgs vēderā

guldzinādams . . Upīts 4, 223.

2. parasti 3. pers. Vairākkārt radīt raksturī-

gas padobjas skaņas (par dažiem putniem).
□ Kur, gulbīti, guldzināji? ME I, 676. Sāk

klaigāt arī zostēviņš un guldzināt lielais tītars.

Birznieks-Upītis IV, 243.

3. parasti 3. pers.; reti. Guldzēt (1). Guldzina

pavasara ūdeņi.
guldzoņa, -as, s.; parasti vsk. 1. Ilgstošu ne-

pārtrauktu skaņu kopums guldzēt (1).
□ Tālu jūrā cauri viļņu šļakstieniem un

ūdens dobjajai guldzoņai atskanēja viegli
sprakšķi. Grīva 1, 120. ..varbūt zemes dzīlēs

zem ziemas sasaluma joslas dzirdama kāda

guldzoņa, bet zemes iemītniekiem pieejamā

jomā viss kluss. Sudrabkalns 5, 92.

2. Ilgstošu nepārtrauktu skaņu kopums ->■

guldzēt (2). Smieklu g. !□ ..sarunu gul-
dzoņa uzsita augstu vilni. . Sakse 6, 382.

gulenisks, -ais; s. -a, -ā; apst. guleniski; pa-

reti. Līmenisks. O Suta katls nestāv guleniski,
bet stāvu. ME I, 677. Pierē viņai lielas, gule-
niskas krunkas, seja plata, neglīta un veca ..
Upīts 4, 714.

gulēt, guļu, guli, guļ (arī gul), pag. gulēju;
intrans. 1. Būt aizmigušam. G. visu nakti.

Laiks g. Saldi gulēt — būt cieši aizmigušam.
let (arī likties, nolikties, aiziet) gulēt — (sa)-

kārtoties gulēšanai un (no)gulties guļasvietā.

Guļ kā lācis sar. —
saka par tādu, kas ilgi,

daudz guļ. Guļ kā bluķis (arī maiss) sar. —

saka par tādu, kas ir cieši aizmidzis. Guļ kā

nosists (arī beigts) sar. — saka, ja kāds ir

cieši aizmidzis un grūti pamodināms. □ . . Ag-
nese pēkšņi sajuta tādu nogurumu, ka viņai

gribējās ātrāk tikt mājās, iekrist gultā un

gulēt, gulēt un vislabāk neatmosties. Sakse 6,
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46. Visi gulēja dziļā miegā. Austriņš 1, 316. Val-

dis aizmidzis tāpat sēžot, acis viņam ciet. .
Sēž un guļ, nabaga., puika. Zigmonte 1, 244.

Tepat saule jau riet. Līziņa nāk, sauc Anneli.

Tūlīt, tūlīt jāiet gulēt. Brigadere 2, 41. Es no-

pūtu lampu, izģērbos un likos gulēt. Grīva 9,

29. Pirmo nakti pirtiņā abi neēduši aizgājām

gulēt. Blaumanis 6, 398. Vakarā es krītu cisas

un guļu kā nosists . . Jaunsudrabiņš 5, 20. Ej

(nu) gulēt! arī Lai iet gulēt! vienk. — ja

nevēlas vai neatzīst kāda līdzdalību, rīcību.

.□ «Rijnieks ar saviem grantskalniem lai iet

gulēt!» Upīts 4, 80. // trans. G. miegu. Gulēt

dienvidu — atpūsties miegā pēc pusdienām,

ll pārn. Būt mierīgam, rāmam, arī sastingušam

(par parādībām dabā). O Upe jau gulēja:

piekususi, rāma, tikai reizumis ar klusu šal-

koņu krastam pieskārās nomaldījies vilnis.

Preilis l, 47. Platā straume, pārklājusies ar pir-
mo ledu, gulēja apsniguši, klusa un balta.

Strāls 2, 335.

2. Atrasties guļus stāvoklī (par cilvēkiem

vai dzīvniekiem). G. ar vaļējām acīm. Gulēt

uz ceļiem (arī ceļos) — atrasties uz ceļiem un

zemu noliekties kāda priekšā. 0.. tā [māte]
vērpa, sēdēdama istabas vidū, kamēr tēvs,

gultā gulēdams, mierīgi kūpināja savu pīpi.
Plūdonis 3, 34. Andrs atlaidās garšļaukus, aiz-

vēra acis, smīnēja un gulēja tā labu brīdi.

Blaumanis 11, 225. Liene gulēja ceļos tēva

priekšā. Lūdzoši viņa tam stiepa rokas pretī. .
Blaumanis I, 307. // Būt slimam un atrasties

guļus stāvoklī. G. nesamaņā. Gulēt slimnīcā —

ārstēties slimnīcā. Gulēt uz gultas (arī slimī-

bas gultā) — būt saslimušam tā, ka nepiecie-
šams atrasties guļus stāvoklī. Gulēt uz nāves

gultas — gulēt smagi slimam, bez cerībām iz-

veseļoties. □ Guļ karsonī un drudzī vīrs pie
vīra.. Sudrabkalns l, 77. Vīrs smagi saslimis.

Ar kaulu tuberkulozi. Guļot mājās uz gultas.
Vilks 3, 60. // Būt apglabātam (kapā). Gulēt zem

(zaļām) velēnām poēt. — būt apglabātam
(kapos). □ Kur viņi ir, manu seno dienu

draugi? Cits guļ tālās Spānijas mežonīgo kalnu

klintīs, cits Francijas pretošanās kustības nezi-

nāmo varoņu brāļu kapā. . Grīva 8, 19. Kap-
sētā vieta jau bija aizņemta. «Jāguļ jau mums

būs tepat Jumurdas smiltīs,» tēvs runāja. .
Austriņš 2, 166. // Atrasties guļus pie zemes (par
augiem). □ Parastās, gulošās [tomātu] šķir-
nes . . Krūms gulošs, vidēji . . lapots . . Veisteris

1, 35.

3. parasti 3. pers. Atrasties, būt novietotam

(kur) — par priekšmetiem. Uz galda guļ mai-

zes klaips. Šķūnī guļ pērnais siens. □ Viņš
tur gulēja aiz ciema pakalna malā, šis pelē-
kais akmens. Birznieks-Upītis 1, 5. Viņa jau jūt,
ka smaga roka guļ uz viņas pleca. Tā ir Jura

roka . . Sakse 7, 332. Laivā gulēja loms — divas

līdakas un viens prāvs asaris. Laganovskis 1,

136. // Atrasties, būt iekļautam (kur). □ Airi. .
zaļi krāsoti līdz pašiem turekļiem, kas noglu-
dināti spoži, lai labi gul delnās. Vanags 6, 21.

// Būt, atrasties (kur) neizlietotam, neizmanto-

tam, neskartam. □ Ceļu un transporta trū-

kuma dēļ neskartas guļ milzu bagātības. Gran-

diozi ir Altaja marmora resursi — veseli mar-

mora kalni. Ziedonis 1, 15. Viņš iegriezās zvej-
nieku savienības veikalā un apskatījās, kādas

preces guļ plauktos. Lācis 11, 175. Sāka līt un

līt gandrīz veselu nedēļu cauri, un sapļautais
siens gulēja spailēs. Birznieks-Upītis 6, 214.

// pārn. Izplatīties, klāties (parasti kam pāri) —

piemēram, par mākoņiem, ūdeni; izplatīties
(par miglu, tumsu). □ Pāri pilsētai gulēja no-

mākusies debess. Kar 57, 4, 51. Virs upes jau

gulēja sniega ūdeņi. Preilis 1, 39. ..migla gu-

lēja zemu pār ciņiem. . Fimbers 1, 230. Pār kal-

niem gulēja tumsa kā jūra pār koraļļu rifiem.

Laicens I, 374. lelejā jau gulēja ēnas. Bels 1, 93.

Rīta klusums gulēja pār zemi. Lācis 15, 258.

// pārn. Izveidoties, izpausties (piemēram, sejā,

lūpās). O Acis raudzījās gurdeni, un pierē
gulēja dziļa sāpju grumba. Paegle 3, 311. . . stū-

rainajā sejā gulēja bezmiega nakts zīmes.

Grants 7, 127. Ik mirkli lūpās gulēja smaga no-

pūta . .Fimbers 1, 274.

O Gulēt saldā miegā (arī saldu miegu) —

būt cieši aizmigušam. Gulēt ziemas miegā (ari
ziemas miegu) — atrasties pilnīgā miera stā-

voklī ziemā (par dažiem dzīvniekiem). Gulēt

mūža miegā (arī mūža miegu) poēt. — būt ap-

bedītam, apglabātam. <> Gulēt (arī dusēt) kā

mātes klēpī — ļoti labi, netraucēti gulēt.
"v" Gulēt virsū (naudai) sar. —nelaist apgrozībā
(naudu); būt ļoti skopam un neizdot naudu.

□ «Vai tu domā, ka tad tai Rīgā tā ietu, ja
tie kungi gulētu savai naudai virsū?

..
. Bet

viņi liek tai staigāt ...» A Deglavs 1, 16. <> Gu-

lēt (arī sēdēt) uz ausīm sar. —a. Nedzirdēt,
nesaklausīt, b. Būt neizdarīgam, nevērīgam.
□ Bet pagaidām apmierinieties

0

ar tagadni,
uzpuriniet apkārtnes meitas, puiši jau arī no-

zvērējās vairs uz ausīm negulēt. Brūklenājs 1,

85. Gulēt (arī dusēt, atdusēties) uz lauriem

iron. — apmierināties ar sasniegto, netiecoties

pēc jauniem panākumiem, sasniegumiem.
n Zenta: Tagad zinās, ka neuzvaramo nav

.. ,
ka nevar gulēt uz lauriem. Brodele 10, 42.

Gulēt kaulos — a. Saka par ko smagi sajū-
tamu, izjūtamu. O Viņš smagi atsēdās uz

ķebļa .. , nogurums gulēja kaulos svina sma-

gumā. Ezera 2, 266. b. Saka par noturīgu per-

sonības īpašību, dziļi iesakņojušos paradumu.

□ Kungu bijība no agrākiem vergu laikiem

guļ jūsu kaulos .. JJpīts 9, 45. «Jūs esat skolā

gājis, bet vecais Ādams, tas ir, vecais iera-

dums, guļ arī pa daļai jums vēl kaulos.» Blau-

manis 6, 136. <>• Gulēt drupās (un gruvešos) —

būt izpostītam un sagrautam. □ Drupās . . [pēc
kara] gulēja Rastrelli celtā Jelgavas pils. .
Liesma 59, 4, 15. Gulēt (ari gulties, gult) uz

pleciem (arī plecos) — sagādāt pūles, grūtības,
nomākt. !.□ .. uz Aigista pleciem guļ valsts,

un tai draud iebrucēju karapulki. Dzene 2, 158.

K> Guļ (ari gulstas) (kā akmens, slogs v. tml.)
uz sirds — saka, ja ir ilgstoši, nomācoši pār-

dzīvojumi. □ Es mīlu viņu — bet kaut kas

nav tā, kā vajag. . . Man visu laiku it kā

slogs guļ uz sirds. Brodele 7, 61. ..varēja no-

manīt, ka kāda nezināma nasta gulēja uz vi-

ņas sirds, izspiezdama nereti vien tumšas un
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smagas nopūtas. Kaudzītes la, 215. Kad ru-

nātājs bija . . skaidriem, saprotamiem vārdiem

to izteicis, kas katram gulēja uz sirds, viņš

pārgāja uz biedrības iekšējām darīšanām.

A Deglavs 1, 421. <> Gulēt uz sirdsapziņas —

izraisīt nemieru, sirdsapziņas pārmetumus (par
izdarītu noziegumu, pārkāpumu, arī par nepa-

veiktu darbu). O Viņš trīcēja par savu ādu,

jo uz viņa sirdsapziņas gulēja 17 partizānu ģi-

meņu iznīcināšana . . Kar 58, 9, 82. O Gulēt pie

kājām sar. — justies uzvarētam, padevīgam.
□ Divdesmit četri, alegoriski izsakoties, gu-

lēja viņai pie kājām un tikai viņš vēl ne —

un meitenes patmīlība tūlīt cieta. Lācis 15, 346.

s> Gulēt uz procentiem sar. — būt noguldītam

(par naudu). O «Skaidrā naudā man guļ uz

procentiem
0

desmit tūkstošu.» Blaumanis 11, 233.

Sk. guļams.
gulētiešana, -as, s.; parasti vsk. Kārtošanas

gulēšanai un nogulšanās guļasvietā. Gulētieša-

nas laiks. □ Viņi gāja lēni, kā divi atpūtnieki,
kuri pirms gulētiešanas izgājuši pastaigāties.
A Grigulis 13, 436. . . pēc vakariņām, kad bija

klusi un mierīgi un līdz gulētiešanai atlika gan-

drīz divas stundas, Kadiķe nāca ar viņu patēr-

zēt. Meldere l, 59. «Mēs toreiz [sanatorijā] no-

kavējām gulētiešanu.» Birze 5, 84.

gulgot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.

1. Guldzēt (1). □ Siltais Rīgas jūras līča

ūdens, mēness gaismā gulgodams, lējās un

skalojās gar [kuģa] biezajām tērauda plāk-
snēm . . Grīva 5, 37. . . liekas kaut kā dīvaini,
ka . . zem zaļās zāles segas un mežiem gulgo
un irdz melns, lipīgs šķidrums ■— nafta. Zv 56,

15, 5. No brūnganas krūzes es padzeros kāri,

Tur kūpēdams gulgo piens, smaržains un

svaigs. Bērn 47, 6, 2. // reti. Ar pārtrauku-
miem, mainīgā skaļumā šalkt (par vēju).

□ Silti vējš bambusu birztalā gulgo, Tējas-
krūms uzzied, zeltoranžas spulgo. Ķempe 2, 76.

2. Liegi, mainīgā skaļumā skanēt (par balsi).

□ Es dziesmu izdzirdu maigu un balsi, kas

dūdo un gulgo. Pie bērna glauzdama vaigu,

stāv māte. Zv 52, 7, 11.

gulgt, parasti 3. pers., guldz, pag. guldza;
intrans. i. Guldzēt (1). .□ Valija stāvēja pie

pašas kraujas, kas lejā izbeidzās ar strauju
kritumu. Ūdens, dobji gulgdams, veidoja
iedobtus atvarus . . Grants 7, 310. Gar kuģa sā-

niem klusi guldza ūdens, jūra bija mierīga
kā dīķis. Lācis 15, 384.

. . alus no pudeles gul-
dza glāzei pāri. Upīts 9, 16. // reti. Ar pār-

traukumiem, mainīgā skaļumā šalkt (par vēju).
O Meža ieskautajā laukumā virpuļodams
guldza vējš. Grants 5, 226.

2. Guldzēt (2).

gulsnis, -šņa, v. 1. Sliežu ceļa balsts.

Q Dzelzceļa atzarojuma būve jau tiktāl pa-
veikta, ka uzbērums izdarīts un gulšņi uzlikti.

Cīņa 55, 4, 3. Viņa nāk it kā dejodama, bet tas

laikam tikai tā izskatās, jo atstatums starp
gulšņiem neliels un tāpēc arī solis padodas
mazs. Vilks 3, 24.

2. Baļķis ēkas konstrukcijā. □ Koka ār-

sienas ceļ .. no aptēstiem un apzāģētiem ..
gulšņiem, liekot kokus guļus vai stāvus.

.

Sterns 2, 181. Vislētākā ir dēļu grīda, ko no-

vieto uz gulšņiem vai koka sijām. Sterns 2, 204.

gulšņa, ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai, kopdz.;

sar.; niev. Cilvēks, kas daudz gulšņā, guļ.
gulšņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans. Ilgi

vai vairākkārt atrasties guļus stāvokli.

□ . . Leinasars pa dienu gulšņāja «Bambaļos»,

pa naktīm gaidīja laivu. A Grigulis 13, 272.

Mehāniķi, kājas izstiepuši, [remontējot] gul-

šņāja zem šasijām.. Skujiņš 6, 181. // Būt bez-

darbībā, parasti guļus stāvoklī. □ Pēc pamo-

šanās nevajag gulšņāt pa gultu pusmiegā,

pusnomodā . . Cīņa 54, 5, 5. Jā, darba tiešām

daudz, bet viņš te kā aizsapņojies gulšņāja
vai veselu stundu, pīpēdams papirosu pēc pa-

pirosa. Stulpāns 2, 43. Lapsēni visu laiku rota-

ļājās savā starpā, bet lapsumāte snauda un

gulšņāja. Birznieks-Upītis IV, 95. // Būt, parasti
viegli, saslimušam,

_

tā ka jāatrodas guļus
stāvoklī. O Puse Āgenskalna gulšņā ar in-

fluenci. Upīts 9, 49. Bet Lida vairs īsti neatko-

pās. . . viņa negulšņāja un nežēlojās, bet bija

kļuvusi dīvaini, nomācoši nopietna un klusa.

Zigmonte 2, 33.

gult, gulstu, gulsti, gulst, pag. gūlu, arī gulu;
intrans. 1. poēt. Gulties (1) — parasti par cil-

vēku. □ Indulis: Mēs, kūri, gulstam netaisī-

tās gultās Ar autiem kājās, drēbēm mugurā. .
Rainis VIII, 190. pārn. Un puķes, no miega
uztrauktas, mulst. . Un uz lapu spilveniem

atpakaļ gulst. Aspazija 3, 116. // Par priekšme-
tiem. □ No ellišķīgās svelmes brīvi Gulst

tēraudstieņi pagalmā. . Kar 58, 9, 6. Spējš
simtu atbalsīs šalc priedes kritiens skaļš, Kad

baltā kupenā gulst viņas vainags zaļš. M Ru-

dzītis 5, 61. Laukos drīz dūks traktori,. . zemē

guls zeltainie graudi. Cīņa 63, 94, i.

2. parasti 3. pers. Gulties (2). O Bet tumšie,

kuplie mati smagiem viļņiem gulst uz sārta-

jām ausīm. . Upīts IV, 525. Biezi, melni dūmi

gulst pāri ostai . . Rīgas B 62, 159, 4. Putekļi,

putekļi ceļas un vijas, Ceļas un guruši grāv-

malā gulst.. Gāliņš 1, 62. // pārn. Izveidoties,

būt redzamam, izpausties (piemēram, sejā,

acīs). □ . . darbs atkal iekavēts. Krunciņas

cita pēc citas gulst Taigas pierē. Indrāne 2, 501.

Pat ja acīs būtu Nāves smagums gūlis, Dzir-

dētu, kā aizšalc Upes vilnis līgans . . A Skalbe

4, 28.

OO Gult (arī gulties, gulēt) uz pleciem

(arī plecos) — sagādāt pūles, grūtības, no-

mākt. CZ) . . viņš zina, ka daudzo mehānismu

remonta smagums gulst uz viņa. . pleciem.
Lauku Dzīve 68, 2, 7.

gulta, -as, s. Mēbele gulēšanai, parasti ar

paaugstinātiem galiem un rāmi matracim, gu-

ļammaisam; arī guļasvieta. Koka g. Dzelzs g.

Saliekamā g. Vienguļama g. Divguļama g. Lik-

ties (arī ielikties, nolikties) gultā — (ie)gulties,

(no)gulties guļasvietā. Kāzu gulta — guļas-

vieta, kur guļ kāzu naktī. Gultas vieta —

istabas daļa, ko izmanto apakšīrnieks. Gultas

režīms — ārstniecības režīms, kas paredz
slimniekam atrasties guļus stāvoklī. Gulties

(arī nogulties) slimības gultā — saslimt tā, ka

nepieciešams atrasties guļus stāvoklī. Gulēt
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uz gultas (arī slimības gultā) — būt saslimu-

šam tā, ka nepieciešams atrasties guļus stā-

voklī. Gulēt uz nāves gultas — gulēt smagi

slimam, bez cerībām izveseļoties. Laulības

gulta sar. — divvietīga gulta. <CJ Guļam-
istabā bija divas platas gultas ar milzīgi

augstiem pēļiem, baltām segām un lieliem,

platiem spilveniem. Zālīte 5, 16. Ko nu viņa

darīs tai tukšajā kaktā, kur bij stāvējusi mā-

tes augstā gulta ar skaisto, rūtaino segu un

baltajiem spilveniem un kas tagad bij tukšs,

melns un nemīlams! Brigadere 2, 18. Juris ātri

ielikās gultā un, izlikdamies guļot, aizgriezās

pret sienu. Brigadere 3, 318. Mans dzīvoklis patie-
sībā ir tikai gultas vieta, kurā nav gultas.
Guļu uz kāda veca dīvāna ampīra stilā. Kur-

cijs 4, 259. Pēc galvas sasituma nekavējoties . .
jāizsauc ārsts . . Jāievēro noteiktais gultas re-

žīms . . Ves 62, i, 22. . . Oskars Kļava pirmo

reizi savā mūžā bija spiests nogulties slimī-

bas gultā: ..viņš bija apsaldējies un saķēris

nejauku gripu. Lācis 11, 277. Viņa mani nav

gribējusi redzēt, pat gulēdama uz nāves gul-
tas. Mirdama teikusi, lai es nebraucot uz

bērēm. Ezera 2, 65. %> Noguldīt gultā (ari no-

likt gultā, arī uz gultas) — būt par cēloni tam,

ka (kādam) nepieciešams atrasties guļus stā-

voklī (parasti par slimību). O Saņēmu vēs-

tuli . . , ka tēvs esot saslimis. . . nu viņu krūšu

sāpes nolikušas pavisam gultā. Zālīte 9, 292.

Likties (arī ielikties, nolikties) gultā sar. —

saslimt tā, ka nepieciešams atrasties guļus
stāvoklī. O Siena laikā Kalnariju mātei

bija jāliekas gultā. Sakse 2, 68. Reiz viņš jau
no rīta puses aizslēdza smēdi un aizgāja. Do-

māju, ka būs saslimis un nolicies gultā. Birz-

nieks-Upītis 6, 47. ļO" Izkāpis no gultas ar kreiso

kāju sar. ■— saka par cilvēku, kam ir slikts

garastāvoklis. □ «.. cik šorīt tas meitēns

pikts,» Krustiņš mēļoja. «Laikam ar kreiso

kāju no gultas izkāpis?» Austriņš 2, 30. Iz-

celt no gultas — a. Panākt, būt par cēloni, ka

(kāds) pieceļas no guļasvietas, b. Izārstēt

smagi slimu gulošu cilvēku. □ Lai cik gudrs
ārsts, tomēr ne katrs slimnieks izceļams no

gultas . . Cīņa 63, 17, 2. \> Izraut no gultas
sar. — panākt, būt par cēloni, ka (kāds) pie-

ceļas no guļasvietas. □ «Es laikam tevi iz-

traucēju,» Ozols atvainojās. «Slimu cilvēku

izrāvu no gultas.» Sakse 7, 305. // pārn. Gultne.

□ Dīvainie [meža zosu] saucieni Izgaist aiz

kalniem. Ezers nopūšas lerastā gultā, lerastos

krastos. Galiņš 2, 62. Bet tur, kur upe pār-

šķēlusi . . kalnu grēdu, tā iespiesta šaurā

akmens gultā. Zv 67, 1, 17.

gulties, gulstos, gulsties, gulstas, arī guļos,

gulies, guļas, pag. gūlos, arī gulos; refl. 1. No-

vietoties guļus stāvoklī; doties gulēt. G. gultā.
Gulties (arī nogulties) slimības gultā — sa-

slimt tā, ka nepieciešams atrasties guļus stā-

voklī. O lenāca Bramanis, pūzdams un ierūk-

damies ilgi āvās un gūlās. Upīts XI, 377.
...

Ar

tumsu gūlās viņš [zemnieks], ar gaiļiem bij
tam celties.. Sudrabkalns 1, 161. // Tikt novie-

totam horizontāli, ieņemt horizontālu stāvokli

(par priekšmetiem), a ..mierīgi gūlās vāls

pie vāla. A Grigulis 13, 123. Cauru dienu spu-
raini siena vezumi kāpj un kāpj kalnā un

gulstas stingros blāķos. Indrāne 2, 310. // pārn.

Tikt apglabātam. O Atrakstīja tikai vēstuli,
ka gribot tur nogaidīt savu pēdējo stundiņu
un tad gulties turpat blakus savai nelaiķei.

Birznieks-Upītis IV, 150. «Sāk atkal kapsētas
suņi riet, drīz būs jāgulstas Lāvēnu mārkos,»

smējās Rabars, jo jauno kapsētu rugainieši
ierīkojuši avoksnējā [avotainā] vietā. Austriņš

1, 189.

2. parasti 3. pers. Klāties, novietoties, arī

tikt, būt klātam, novietotam (uz kā, kam pāri).
Mati gulstas uz pleciem. □ Dzelzs tilta ar-

kas . . gūlās pār Daugavu. . Zālīte 5, 228.

. . naftas ieži gulstas viens zem otra vietām

pat 40 kārtās. Zv 60, 3, 15. Kovaļčuks . . atkrita

sniegā. Tumša debess gūlās pāri. Lēmanis 16,

218. // pārn. Izplatīties (kam pāri) — piemē-

ram, par miglu, tumsu. □ Smaga migla gul-
stas pār mums [izlūkiem]. Rihters 1, 398. Pār

pilsētu vēl gūlās tumšās nakts ēnas. Rīgas B

57, 63, 4. Vakara krēsla drēgni gūlās pār Gaiļa
kalnu. Fimbers 1, 133.

3. Spiest ar savu smagumu (uz ko), balstī-

ties (uz kā). □Ja ceļš kaut drusku iet pret

kalnu, tad jāpieceļas no sēdekļa un ar visu

auguma svaru jāgulstas uz pedāļiem. Birze 5.

241. Lai mazinātu spiedienu, kāds gulstas uz

sāpošā papēža, ieteicams valkāt ortopēdiskās
zolītes.. Ves 63, 9, 30. ..viņa [dejojot] gūlās
uz viņa roku.. A Deglavs 1, 934. // pārn. Būt

smagi izjūtamam, nomākt. □ Taču atplaukt
dzīvei [viņa] vairs nevarēja. Viss [kara laikā]
notiekošais gūlās kā slogs. A Grigulis 13, 556. No

nabagmājas vienmēr vēl tāds slāpējošs sma-

gums gulās virsū, kaut ko domāt vajadzēja
un izdomāt .. Upīts 4, 388.

0*0" Gulties (arī gult, gulēt) uz pleciem

(arī plecos) — sagādāt pūles, grūtības, no-

mākt. O Visvairāk zviedru kolonizētajā Vid-

zemē [17. gadsimtā] cieta iedzīvotāju pamat-
masa — dzimtzemniecība. Uz tās pleciem gū-
lās gandrīz visas nodokļu nastas. V Kalniņš

1, 156. Agrāk Skudras bija nabagi un dzīves

smagums pa lielākai daļai gulās uz sievas

pleciem. Rozītis 3, 197. %> Gulstas (arī guļ) (kā
akmens, slogs v. tml.) uz sirds — saka, ja ir

ilgstoši, nomācoši pārdzīvojumi. O Viņam

[Ezermalim] jātiek vaļā no tā mokošā sma-

guma, kas gulstas uz sirds, jāizrunā viss līdz

galam, jānobeidz pašapsūdzība. Kalndruva 2, 138.

S> Atbildība gulstas (uz kādu) sar. — saka, ja
kāds ir atbildīgs (par ko). □ «Uz jums gulsies
atbildība, lai neviena vārpa nepaliek neno-

vākta.» Sakse 7, 99.

gultne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Padziļinājums

zemes virsmā, pa kuru plūst (piemēram, upes

vai strauta) ūdens. Akmeņaina g. Oļaina g.

Dabiska g. Padziļināt upes gultni. Gultņu aiz-

augšana. □ Upju gultnes pa lielākai daļai
[ir] šauras un seklas, tomēr vairākas upes no-

vietojušās plašās, dziļās sengultnēs . . Veģet 11.

Upe ir izkāpusi no krastiem, no savas dro-

šās un cietās dolomīta iežu gultnes, upe vairs

neplūst, tā verd, mutuļo.. Bendrupe 1, 162.
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.. ūdens guldzēdams steidzās pa šauro upes

gultni. Jansons 2, 105. pārn. . . sabangoto jūtu

plūsma strāvoja pāri stingra prāta un mierī-

gas domas gultnei. Upīts VII, 155. // Ezera

ieplakas zemākā daļa, kuru piepilda (ezera)

ūdens. O Burtnieku ezers senos laikos neesot

atradies vis tagadējā gultnē, bet gan Sedas

upes augšgalā lielajā purvā.. Bērn 59, 5, 34.

Minerālavotu tuvumā atrodas trīs dziedniecis-

kie ezeri. To gultnes klāj biezs mīkstu dūņu
slānis. Lit M 57, 43, 4.

2. Virziens, kādā noris, attīstās (piemēram,
process, darbība, pasākums). levadīt sarunu

citā gultnē. Dzīve iegājusi pareizā gultnē.
□ .. visa saimnieciskā, sociālā un kultūras

dzīve [Ceilonā] ievirzās jaunā gultnē. Zv 58,

6, 6. .. masveida dzīvojamo māju būvniecība

pie mums ir ievirzīta stabilā gultnē ar mērķ-
tiecīgi prognozētu attīstības iespēju.. Māksla

73, 3, 16. // Pamats, uz ko balstās (kāds pasā-
kums vai parādība). ZJ Viņa. . dzejoļi nav

brīvi no plakātisma, daudzviet tie izplūduši,
doma tajos neatrod cietu gultni. Kar 55, 9, 114.

gultnis, -ņa, v. Atbalsta detaļa mašīnas da-

ļām, kuras griežas vai svārstās. Lodīšu g.

Šķelts g. Gultņu rūpnīca. Izgatavot gultņu
ieliktņus. O Starpvārpsta ielikta dūralumī-

nija caurulē, kur tā balstās uz trijiem slīdes

gultņiem. Indāns 1, 229. Gatavojot parastos ci-

lindriskos gultņus, katram izmēram nepiecie-
šama sava presforma, bet salokāmiem gul-
tņiem vajadzīgas tikai triju četru izmēru

standartplāksnītes. Zin T 62, 2, 15. Koksnes

plastikas gultņus jau plaši lieto mašīnbūvnie-

cībā, jo tie nerada troksni, nav jāeļļo un

kalpo ilgāk par metāla gultņiem. Zv 62, l, 7.

gultsega, -as, s.; pareti. Gultas sega. !.□ Di-

vas gultsegas, nelaiķes sievas lepnumu, žēl lēti

atdot.. Mēģinu pārdot — cik varēdams dār-

gāk. Sudrabu E 3, 496.

guļus, arī gulu, apst. Guļus. □ Kājās ku-

meļš no Mārča nekad nevairījās,.. bet guļus
tas vienmēr baidījās laist kādu sev tuvumā.

Birznieks-Upītis I, 308. Koks nokrita gulu. ME

I, 679.

gula, -as, s.; parasti vsk. 1. Process -*■ g v 1 ē t

(1); gulēšana. Guļas vieta — guļasvieta, guļ-
vieta. !□ No rītiem Pricītis vēl paliek gultā,
kad tēvs jau agri aiziet. Tagad viņam vissal-

dākā guļa, jo nu tam pieder vienam pašam
Visa gulta . . Birznieks-Upītis V, 166. Kamēr vēl

rīkojās uz guļu, virs jumta sāka atkal čabi-

nāt [lietus].. Upīts 4, 128. «Es jums uzklāšu

guļas vietu.» Viņš aizgāja uz vagona galu. .
un uz sola nolika spilvenu un savu kažoku.

Lukjanskis 1, 25. // zool. Dzīvības norišu paze-

mināšanās līdz minimumam,nezaudējot dzīvot-

spēju (dažiem dzīvniekiem). Ziemas g. Vasa-

ras g. !□ . . novembrī vai decembrī atkarībā

no laika apstākļiem [āpsis] liekas ziemas guļā
un guļ līdz pavasarim . . A Kalniņš 1, 36.

2. Orgāna novieto jums organismā. O . . pār-

pildīts kuņģis izvirza sirdi no tās normālās

guļas. Skulme 3, 82. Nepareiza dzemdes guļa
var būt kā iedzimta, tā iegūta. Ves 64, 5, 31.

3. reti. Guļasvieta. O Sievietes atklāja

guļas un pasteidzās izģērbties un apgulties . .
Birznieks-Upītis I, 265. Pārklāju guļu ar dzel-

tenu, porainu segu. . Čaks 5, 20.

4. novec. Slimība (parasti smaga, saistīta ar

nepieciešamību atrasties guļus stāvoklī).
O «. . reiz mūsu dēls ar karstuma guļu ve-

selu mēnesi nomurgoja.» Salenieks 5, 65.

guļam-, salikteņu pirmā daļa; savienojumā ar

lietv. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais iekārtots, paredzēts, izmantojams gulēša-
nai. Guļamistaba. Guļamkrēsls. Guļampiede-
rumi. Vagona guļamplaukts.

guļamdīvāns, -a, v. Dīvāns, kas paredzēts,

izmantojams gulēšanai. □ Mazā istaba bija
iekārtota pat ar zināmu greznību: pie loga
karājās rožaini. . aizkari, guļamdīvāns bija
jauns . . Zālīte 5, 101.

guļamistaba, -as, s. Istaba, kas iekārtota gu-

lēšanai. Guļamistabas iekārta. □ Aiz zāles

bija guļamistaba; tur atradās augstu uzpuri-
nāta gulta. . Zeiboltu J IV, 97. Guļamistabā
bija divas platas gultas ar milzīgi augstiem
pēļiem, baltām segām un lieliem, platiem
spilveniem. Zālīte 5, 16. No guļamistabas iz-

skrēja Silvis, tādā pašā svītrainā vakara pi-
džamā, kāda bija mātei. PL Siev 59, 11, 22.

guļamkorpuss, -a, v. Korpuss, kas iekārtots

gulēšanai. □ Atpūtnieku rīcībā [kūrortā]
būs vasaras guļamkorpusi, pansionāti, bērnu-

dārzi, ēdnīcas. . Zv 63, 4, 25. Sanatorijas ēka

sastāvēs no septiņu stāvu guļamkorpusa (500

vietas) un no diviem zemākiem korpusiem.
Zin T 65, 7, 10. Pašlaik izstrādā projektu vēl

vienam guļamkorpusam. Rīgas B 70, 127, 3.

guļamkrēsls, -a, v. Krēsls, kas paredzēts, iz-

mantojams gulēšanai. O Sevišķi komfortabli

[lidmašīnā] krēsli, — ar roku viegli nospiežot
nelielu sviru, atzveltnes atgāžas, izveidojot
ērtu guļamkrēslu. Zv 57, 10, 1.

guļamlāviņa, -as, s. Lāviņa, kas paredzēta,
izmantojama gulēšanai. O ..visu laiku [bun-
kurā] vajadzēja čurnēt uz mazajām guļamlā-
viņām, kas vienā stāvā bija ietaisītas gar vi-

sām mītnes sienām. Lācis 8, 407. Garām ejot,
[baznīckungs] pavilka guļamlāviņas pār-

klāju — pelēku gultas segu, pavēra durvis

uz priekšiņu, pasauca kalpotāju. Niedre 12, 10.

guļammaiss, -a, v. īpaši sagatavots maiss, uz

kura var gulēt. Piebāzt guļammaisu ar

sienu. Piepūst gumijas guļammaisu. □ Viņa

piegāja pie guļammaisa, uz kura gulēja Ar-

tūrs. Lukjanskis 1, 66. Atbraucējus novietoja
tukšā skolā. . Atbrīvotajās klasēs uz grīdas

bija izklāti salmiem piebāzti papīra guļam-
maisi . . A Grigulis 13, 289. // īpašs maiss, kurā

var gulēt (piemēram, ceļojumos). □ Ja tū-

risms saistīts ar gulēšanu- teltīs, nepieciešams
arī guļammaiss . . Guļammaisa svars I—2 kg.
To no putnu dūnām vai vates un viegla
auduma katrs var pagatavot pats. Ves 66, 5, 25.

Kalnu gaiss ir silts un valgs. Guļammaisā ir

karsti kā zem septiņām segām. Sports 68, 107, 2.

lelien guļammaisā un momentā aizmiedz.

Liesma 66, 8, 23.

guļams, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. g v 1 ē t.

2. ar not. galotni. Tāds, ko lieto gulēšanai.



173 gumija

Guļamais spilvens. iO Vakariņās Kaspars iz-

vārīja Spāģa pēdējos kartupeļus. . un, no-

sēdinājis Janku un Anneli uz guļamās lāvas,

sāka tos ēdināt. Līvs 2, 155. Dārzā starp divi

priedēm iekārts guļamais tīkls, kurā lēni šū-

pojas meitene. Birznieks-Upītis V, 312. // Tāds,

kas saistīts ar gulēšanu. Guļamais laiks.

guļamtelpa, -as, s. Telpa, kas iekārtota gu-

lēšanai. !.□ . . bērni pāriet guļamtelpās. Katrā

no tām gultiņas ar sniegbaltiem pārklājiem.
Zv 51, 5, 5. Internāta guļamtelpās ir tumšas un

klusas. Tikai vestibilā met mājīgu gaismu uz

maza galdiņa nolikta lampa. PL Siev 66, 4, 14.

Vispirms viņi iepazinās ar savām mājām, —

ar šķūnīti. leva. . iekārtoja guļamtelpās.
Katrs gulēs savā ēkas pusē. A Grigulis 10, 94.

guļamtīkls, -a, v. Gulēšanai paredzēts uzka-

rams tīkls. □. . Ludis šūpojas pāri flokšu

dobei izkārtā guļamtīklā . . Liesma 58, 5, 11.

guļamvagons, -a, v. Dzelzceļa pasažieru va-

gons, kurā iekārtotas guļamvietas. □ Brau-

cām starptautiskajā guļamvagonā. Mīksti, ar

samtu apvilkti sēdekļi, zem kājām paklājs,
kas klusina soļus . . Zālīte 5, 195. .. Zutis smē-

jās, un viņa smiekli bezrūpīgi sitās pret starp-
tautiskā guļamvagona otrās klases sienām. Ro-

zītis 111, 152.

guļamvieta, -as, s. 1. Gulēšanai iekārtota

vieta (satiksmes līdzekļos). □ Tajā [automo-

bilī] ir.. regulējams sēdeklis un guļamvieta,
kur šoferim atpūsties. Pad J 63, 233, 1. ..Viņš
ērti ieslīgst siltā guļamvietā, Un tam vien-

alga, kurp un kas to ved! Sirmbārdis 1, 58. Uz

dīzeļkuģiem-eksprešiem visās kajītēs ir mīk-

stās guļamvietas. Zv 52, 15, 5.

2. Guļasvieta. Sakārtot guļamvietu uz grī-
das. □ Viņa. . uzklāja sev guļamvietu. . No-

dzēsusi uguni, pa tumsu izģērbās un palīda
zem segas. Brīdaka 2, 136. Gulēšanai domātas

platās koka lāvas gar istabas sienām. Vaka-

ros tās pārklāj ar ādām, biezām pašaustām

segām, saliek spilvenus, un guļamvieta kār-

tībā. Zv 57, 3, 14.

guļasvieta, -as, s. Vieta, uz kuras guļ; mē-

bele, priekšmets, kas paredzēts, izmantojams

gulēšanai.O Liela nozīme te [cilvēka atpūtā]
ir labai guļasvietai un guļamai telpai. Gultai

jābūt ērtai un pietiekami lielai. . Mājtur 424.

Istabā atradās koka lažiņa ar matraci, . . krēsls

pie guļasvietas.. Birze 4, 118. Kad Leinasars

izstiepies pielāgoja savu augumu jaunajai gu-

ļasvietai, visa dzelzs konstrukcija čīkstēja un

krakstēja. A Grigulis 13, 63.

guļava, ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai,

kopdz.; sar.; niev. Cilvēks, kas mēdz ilgi, daudz

gulēt. O. .es biju tāds guļava un nevarēju
nekad pamosties. Jaunsudrabiņš la, 27. Pat vis-

lielākie guļavas puišeļi Šorīt nebija slinki. .
Līvzemnieks 1, 22.

guļbaļķis, -a, v. Baļķis, kas koka kon-

strukcijā novietots guļus. Guļbaļķu ēkas. Guļ-
baļķu sienas. □ Kajarlika ir mazs ciematiņš
pašā kalna malā. Guļbaļķu mājiņas katrpus
ceļa. Ziedonis l, 27. ..mājiņa., ne ar ko neat-

šķiras no citām. Tāda pati kā visas, no guļ-
baļķiem ..

Zv 62, 13, 26. . . šīs celtnes pēc kon-

strukcijas šķiet neparasti vieglas ar savu guļ-

baļķu sistēmu
..

Zv 68, 18, 25.

guļbūve, -es, dsk. ģen. -vju, s. 1. Būve,
celtne, kam sienas veido guļus novietoti būv-

koki. Apaļkoku g. Baļķu g. Guļbūves siena.

2. parasti vsk. Būves veids — koka celtnes

pamata un sienu veidošana no guļus novie-

totiem būvkokiem. O Augļu dārza malā bija
veca, guļbūvē celta māja. Birze 4, 20. Ēkas bija
celtas guļbūves tehnikā, ielaižot gala sienas

starp sānsienām. Pad J 68, 31, 2.

guļkoks, -a, v. Būvkoks, kas koka kon-

strukcijā novietots guļus. Guļkoku siena.

O Vasaras virtuves bija no stāvkokiem slie-

tas vai guļkokiem cirstas nelielas ēciņas. .
Cimermanis 1, 70. Pēc laiciņa brāļi soļoja lejup
pa veco gatvi, kam vienā malā bija saglabā-
jušās sūnaina guļkoku žoga atliekas. Kalndruva

5, 57. . . šķūnim droši vien bija ne mazāk kā

simt gadu. Jumts caurumains, sienu guļkoki
vietām izlauzti . . Grīva 9, 25.

guļsēta, -as, s. Guļžogs.
guļus, apst. Līmeniski (atrasties, būt novie-

totam v. tml). □ Dažreiz viņš bija tā nogu-

ris, ka nevarēja braukt, bet zirgs to veda

guļus ratos uz mājām. Birznieks-Upītis 1, 28.

Guļus stāvoklī Ilzīte jutās labi, bet, pieceļoties

kājiņās, bērnu drīz vien sāka mocīt elpas trū-

kums . . Ves 67, 2, 17. Pirmie šāva vīrieši guļus
ar mazkalibra šauteni. Sports 66, 90, 3. . . zāle

vietām palika nenopļauta guļus pie zemes.

Kurcijs 4, 277.

guļvieta, -as, s. Guļasvieta. Guntim arī

nav patīkami rītos līst laukā no iesildītas

guļvietas . . Talcis 4, 129. Es rakstu. . uz kūts-

augšas, kur. . sev iekārtoju guļvietu. Zv 59,

2, 18. Kapteinis, atgūlies savā kojā, lasa..
Plauktā virs viņa guļvietas vēl vesela rinda

grāmatu. .Talcis 7, 109.

guļžogs, -a, v. No guļkokiem celts žogs.
gumdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; novec.

Mudināt (ko darīt); arī kūdīt. Un tomēr

dažkārt kaut kas mani gumda darīt šīm ma-

zajām dzīvībiņām [kaķēniem] pāri. Plūdonis 2,

419. . . puikas aizvien rīkojās kā paša velna

gumdīti un viens otram ceļu negrieza nekad.

Rozītis 2, 145. Kareivis: Tos [gūstekņus] kāda

sieviete gumda Un saceļ rūgumu un pretes-
tību. Rainis VII, 244.

gumiarabiks, -a, v.; parasti vsk. Atri sacie-

tējoši sveķi, ko izdala dažu sugu akācijas un

ko lieto par līmvielu. □No Berberas ostas

izveda zivis, ziloņkaulu,
..

kā arī gumiarābiku,
pēc kura uz šejieni ceļojuši pat senie ēģip-
tieši. Pad J 71, 63, 3.

gumija, -as, s. 1. Elastīgs, gaisu un ūdeni

necaurlaidīgs materiāls, ko iegūst, vulkanizē-

jot kaučuku. Porainā g. Rievotā g. Gumijas
apavi. Gumijas riepas. Putu gumija — bieza,

poraina gumija. O Rotaļlietu labākais mate-

riāls ir gumija, plastmasa un koks. Ves 63,

6, 5.

2. Izstrādājums no šī materiāla. Dzēšamā g.

leveramā g. O Mums abām ar Zelmu bija . .
punktotas matrožu blūzītes, savilktas jostas

vietā ar gumiju. Austriņš 2, 432. Bet par
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pirmdzimto kaučuka izstrādājumu ģimene kļu-

va parastā skolas gumija. Zv 65, 4, 18.

OO Stiept gumiju vienk. — slinkot; ļoti

lēni, negribīgi ko darīt. O Taču strādāt var

dažādi, kā jūrnieki saka, — gumiju stiep-

dami, ar gariem zobiem un no visas sirds.

Talcis 7, 275.

gumijkoks, -a, v. Zīdkoku dzimtas tropu

augs ar lielām, stingrām, spīdīgām, ovālām

lapām. □ Visiem labi pazīstams augs ir gu-

mijkoks ..,
ko bieži kultivē istabās kā krāš-

ņuma augu tā lielo, spīdīgo lapu dēļ. Gald-
nieks 2, 320. Daudzos dzīvokļos aug pieticīgas
istabas puķes . . gurnijkoki .. , kas savus ko-

pējus iepriecina ar krāšņu zaļo lapu rotu. Zv

64, 8, 31.

gumijot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; pa-

rasti divd. formā: gumijots. 1. Piesūcināt ar

gumiju. □ Tad no verandas iznāca jauns,

garš cilvēks zilā, eļļainā dungriņā, ar gumijas
zābakiem kājās, gumijota auduma uzročiem . .
Birze 5, 215. Mēs ielecam laivā un strauji ira-

mies uz krastu, kur jau gaida gumijotā mē-

telī ģērbies vīrs gariem zvejnieku zābakiem

kājās. Zv 67, 10, 25.

2. Apvilkt ar gumiju. .□ . . ratiņu riteņi ir

gumijoti un balstās uz lodīšu gultņiem. .Zin T

66, 6, 26. . . Ģirts pamanīja. . pievadcauruļu gu-

mijotos vijumus. Liesma 66, 2, 10.

gumijsveķi, -v, v.; tikai dsk. Gumiarābiks.

gumiņbaktērijas, -v, vsk. gumiņbaktērija,
-as, s.; bot. Baktērijas, kuru iedarbībā uz tau-

riņziežu saknēm izveidojas gumiņi (2). □ Uz

tauriņziežu saknēm ir gumiņi. To izveidoša-

nos izraisa īpašas baktērijas — gumiņbaktē-
rijas. Svinka 1, 25. . . sakņu gumiņbaktērijas
saista gaisa slāpekli, un saknes vairo organisko
vielu daudzumu augsnē.. Apsitis 1, 296. Gu-

miņbaktērijas spēj saistīt gaisa slāpekli, ko

pēc tam var izmantot augs. Sudrabs 1, 34.

gumiņi, -v, vsk. gumiņš, -a, v. 1. Dem.

gurns.

2. bot. Tauriņziežu augu sakņu izaugumi, kas

radušies gumiņbaktēriju ietekmē. Gumiņu
baktērijas — gumiņbaktērijas. .□ Zirņiem ir

gara mietsakne ar spēcīgām sānu saknēm. Uz

saknēm ir nelieli gumiņi. Svinka 1, 22. Molib-

dens koncentrējas pākšaugu gumiņos un pa-
līdz gumiņu baktērijām. . asimilēt slāpekli.
Zin T 65, 7, 9.

gurns, -a, v.; bot. Paresnināta (auga saknes)

daļa. Dāliju gurni. Kannu gurni. O Daudzga-
dīgām ziemcietēm. . zemē palikušās daļas
(saknes, sakneņi, sīpoli vai gurni) pārziemo, un

nākamajā pavasarī no tiem attīstās jauni dzi-

numi ar lapām un ziediem. Dindonis 1, 98. Tām

orhidejām, kas aug uz zemes, attīstās vai nu

saknenis, vai īpatnēji veseli vai šķelti sakņu
gurni. Galenieks 2, 424. Frēzijas ir Dienvidāfrikas

gurnu augs . . Zv 65, 15, 31.

gumt, gumstu, gumsti, gumst, pag. gurnu;
intrans. 1. Līkt, liekties. □. .stāvs saļogās
mirklī un slīd, un gumst. Lukss 1, 221. Vecais

Bērmanis gurna un streipuļoja . . Niedre 6, 152.

Medaina smarža caur dārzu mūs vada Turp,
kur zem smaguma ābeles gumst. Zv 50, 6, 12.

2. Blīvēties. □. . melni padebeši gumst. .
Balodis 1, 40. Purvi, purvi, staigni dumbri, —

Līdz pat pamalei tie gumst! Kar 51, 6, 519. pārn.

Man atkal vēstules no tevis nav. Vien šķiru
laikrakstu, un domas gumst: Vai tiešām tavās

acīs zvaigznes tumst? Vējāns 4, 141.

gumveida, ģen., nelok. Tāds, kam ir gurna

veids, iorma; tāds, kas ir līdzīgs gurnam.

□ Mirabiles jeb naktsskaistules
..

ir cerami

augi ar gumveida saknēm.. Dindonis 1, 79.

gumveidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. gumvei-
dīgi. Gumveida.

gumza, -as, s.; pareti. 1. Tas, kas ir sagumzīts,

sagumzījies. □ Bēdīgs tagad izskatījās samī-

cītais uzvalks: drēbe bija plūkusi, sarāvusies,
odere izvēlusies uz āru un nokarājās ļenga-
nām gumzām no aprocēm un svārku malas.

Lācis 5, 309.

2. Tas, kas veidojies sablīvējoties. O Gai-

šām kvēlēm iedegās krāsainajos logu stiklos

rudens saule, uz brīdi izlauzušies cauri mā-

koņu gumzām. Jokums 1, 27.

gumzīgs, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas gumzās.
G. audums. Gumzīga drāna.

gumzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Spaidot,
lokot darīt negludu (piemēram, audumu); bur-

zīt. □ Viņš stāvēja, mīņādamies no vienas

kājas uz otru, cepuri rokās gumzīdams. Spāre
l, 163. pārn. Jūras krastā kāpj bangas un šļa-
katas šļāc, Vētras virpuļi ūdeņus gumza. .

Zv 52, 19, 6. // Spaidīt. O Tie grūstīja un gum-

zīja viņu. ME I, 682.

gumzīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. g umzī t; burzīties. 'O Pašreiz liela

interese par samērā lētajiem uzvalku audu-

miem, kuros prāvs sintētikas piejaukums. Kā

tie valkājas? Vai gumzās? Zv 66, 7, 3.

gundega, -as, s. 1. Daudzgadīgs, retumis

viengadīgs indīgs lakstaugs ar staraini vai

plūksnaini saliktām vai veselām lapām un

dzelteniem ziediem. Kodīgā g. O Padomju Sa-

vienībā sastopamas ap 150 gundegu sugas, no

kurām vairākas izplatītas mitrās pļavās un ir

indīgas. Tērauds 1, 121. Pa pļavām kā dzintara

asaras Dzirkst gundegas dzelteniem ziediem . .
Saulītis l, 50. Pļava ir dzeltena no gundegām ..
Zigmonte 2, 249.

2. dsk.; bot. Augu dzimta, kurā ietilpst

daudzgadīgi un viengadīgi lakstaugi, arī

krūmi. □ Kurpītes ..
ir daudzgadīgs gundegu

dzimtas augs . . Tērauds 1, 118.

guns, guns, dsk. ģen. guņu, s.; poēt. i. Lies-

ma, uguns. □ Upmalā pie pieguļnieka būdas

deg ugunskurs. . leviņa nometusies zālē un

lūko uzpūst guni vēl lielāku. Lit M 58, 30, 2.

pārn. Grāvjos kārkli retie kur Gunis dzelte-

nas
..

A Skalbe 4, 35. pārn. Jo doma šī par

sauli liesmaināka Kvēl gunī sarkanā, ko tum-

sai neapdzēst.. Sirmbārdis 1, 27. // Dzirkstele.

O Gunis sviezdama, šņākdama, klaudzēdama

un klabēdama, ātrā steigā tuvojās lokomo-

tīve . .Jokums 1, 157.

2. Gaisma (parasti mākslīga). □ Mazo lo-

dziņu rūtīs gandrīz nevienu vakaru nespīdēja
lampas guns. Fimbers 1, 96. Jau mastā gunis.
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kvēl . . Pad J 54, 237, 3. . . aiz namu logiem

iedegās pirmās gunis . . PL Siev 59, 8, 8.

gunskurs, -a, v.; poēt. Ugunskurs. O Tais

mežos ir cirsmu un gunskuru daudz, Un zel-

tainu dūmu, un liesmu. . Kar 54, 3, 55. Pie

gunskura stāsti turpinās. Vanags 6, 126. Plēnē

gunskura liesmas . . Osmanis 2, 42.

gurdina, -as, s.; poēt. 1. Dem. guns (1).

□ . . Apdzisa guntiņa Uz nama pavarda. Rai-

nis I, 299. pārn. Mirdz saulē sīks zālīšu ceku-

līts [cekuliņš], Viss vienās rasas guntiņās tīts. .
Aspazija IV, 268.

2. Dem. g v ns (2). Logā paspīd g. .□ Kā

suņi fosfora acīm nāk pretī pa šoseju gun-

tiņās .. Čaklais 3, 137.

gurdenība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība -> g v r dens, šīs īpašības konkrēta

izpausme-, gurdenums. Skatiena g. Kustību g.

□ Miegaina gurdenība māc visu. Šī gurde-
nība tagad iezagusies pat dejas laukumā. Sēlis

1, 66. Bet šī liesma drīzi apdziest, Apklust
sāpju vaimanā, Atkal laiskā gurdenība Mie-

gazālēm dzirdina. Aspazija 3, 24.

gurdens, -ais; s. -a, -ā; apst. gurdeni. Tāds,

kam nav spēka, spara, enerģijas. Slimnieks

ir g. Gurdeni locekļi. Rokas kļuvušas gurde-
nas. □ Uzmanīga māte vienmēr pirmā pa-

mana bērna slimības pazīmes — bērns kļūst

gurdens, zaudē apetīti, sāk niķoties. Mājtur 31.

Jutos gurdena un gāju taisni klētiņā uz dusu.

Jaunsudrabiņš 7, 8. // Tāds, kurā izpaužas ne-

spēks, spara, enerģijas trūkums. Gurdenas kus-

tības. G. smaids. □ No smēdes ejot un šurpu

nākot, nav° vairs [kalējam] agrākie stingrie,

žirgtie soļi, bet gausāki, gurdenāki. Birznieks-

Upītis 6, 47. Lēniem, gurdeniem soļiem Anita

kāpa augšā pa šaurajām trepēm. Lācis 4, 181.

Pēc kādām minūtēm viņš atvēra gurdenās acis.

Blaumanis 6, 17. // pārn. Tāds, kam nav spilgtas

izpausmes, tāds, kurā nav rosmes, aktivitātes.

□ Saule vēl nebija uzlēkusi, un viss šķita pe-

lēks, neskaidrs . . Gurdeno ainavu vienīgi at-

dzīvināja kviešu zelmeņa košais paklājs..
Purs 1, 81. Logā gurdena saule. Kurcijs 4, 345.

Kā šīs lietavas aizvelkas mūža dienas, bez

spēka, bez uzliesmojuma, nedzīvotas, pelēk-
bālas, gurdenas, nekam nederīgas

. . . Austriņš

2, 103.

gurdenums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. Viegls g. Ķermeni pārņem g.

O Laikam manīdams manu gurdenumu, krust-

tēvs teica, lai aunot tik nost kājas un laižo-

ties tepat garšļaukus uz siena maisa. Austriņš

l, 168. ..visus locekļus sāk man pārņemt gur-

denums. Acis top arvien šaurākas . . Un maig-

pirkstu miegs . . aizslēdz man aizvērušos acu

vākus. Plūdonis 3, 37. Gurdenums bij stiprāks

par visām iegribām, un Ceplis palika krēslā,

pat lāgā° nepakustējies. Rozītis 111, 49.

gurdināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja;
trans. Darīt gurdenu, vārgu, nespēcīgu. □ Pus-

dienas saule gurdināja, un Gārša gribēja iz-

peldēties. Birze 5, 164. Galošu ceha gaiss, kas

piesātināts dažādiem ķimikāliju izgarojumiem,
gurdina strādnieces . . Sēlis 5, 341. . . deglis

šņāca un sprakšķēja, zilganbalta kvēle gur-

dināja Gunāra acis. Eglons 2, 418.

gurds, -ais; s. -a, -ā; apst. gurdi. Gurdens.

G. slimnieks. Gurda gaita. Gurdi pasmaidīt.
□ Gurdie locekļi tīksmi atpūtās no dienas

tveices. Sakse 2, 48. Kamēr zirgi gurdi grauza

savus miežus, gāju aplūkot sudmalas . . Birz-

nieks-Upītis 6, 225. Nē, tā nebija māsas pa-

rastā sejas izteiksme. Kaut kas pelēcīgs,
gurds, izklaidīgs sedzās pār citkārt dzīvīgo,
krāsaino skaistumu. Kalndruva 2, 54. pārn.

. .gaiss gurdi smaržoja pēc vīstošas zāles . .
Kar 57, 9, 52.

gurdums, -a, v.; parasti vsk. Gurdenums.

□ Rokas mazliet sūrstēja [no darba], un mus-

kuļos bija iegūlies patīkams gurdums . . Purs

I, 131. Darba laiks beidzās. Ķermeni bija pār-

ņēmis gurdums.. Rīgas B 63, 49, 1. Rīta dzes-

trums un rasainā zāle izkliedēja no acīm

miegu un no locekļiem gurdumu. . Jansons

1, 3.

gurkstēt, parasti 3. pers., gurkst, pag. gurk-

stēja; intrans. Radīt raksturīgu troksni (par
ko blīvu, mitru v. tml., kas saskaras ar ko vai

beržas gar ko); atskanēt šādam troksnim. Zem

kājām gurkst mitra smilts. Kartupeļu milti

pirkstos gurkst, n Zem kamanu sliecēm

gurkstēja sniegs. Lācis VI, 360. Apakšā uz at-

speru matrača gurkst svaigs palags, galva
grimst mīkstā spilvenā .. . Upīts IV, 527. Tīk-

smi uz galda gurkst biezs, gaišs zīds. Liesma

58, 8, 20. // Par priekšmetiem, kas saskaras

ar ko blīvu, mitru v. tml. □ Ragavu slieces ..

gurkst mīkstajā sniegā. Zirgu pakavi svaida

sniegu. Sēlis 4a, 157. Riteņi smagi gurkstēja
pār mīkstā sniega grīstēm. Upīts VII, 401.

gurkstoņa, -as, s.; parasti vsk. Ilgstošu ne-

pārtrauktu trokšņu kopums
Sniega g.

gurkšķēt, parasti 3. pers., gurkšķ, pag. gurk-

šķēja, arī gurkšēt, parasti 3. pers., gurkš, pag.

gurkšēja; intrans. Gurkstēt.

gurķis, -a, v. 1. Viengadīgs ķirbjaugu dzim-

tas dārzenis ar dzelteniem ziediem, zaļiem,

iegareniem augļiem, garu ložņājošu stublāju

un asām lapām. Gurķa ziedi. Gurķu sēklas.

Gurķu šķirnes. Laistīt gurķus. Audzēt gurķus
siltumnīcā. □ Gurķi ir cēlušies no subtropis-
kās un tropiskās Austrumāzijas, kur vēl ta-

gad ir sastopamas to savvaļas formas. Gurķu
kultūras ir bijušas pazīstamas jau tālā senat-

nē . . Ves 63, 7, 18. Gurķi sakuplojuši izgāja no

lecekts robežām, un katru trešo dienu zem

asajām lapām varēja atrast daudz kilogramu
iecienīto augļu. Zv 57, 18, 8. Gurķi ..

ir daudz

sīkāki nekā ķirbji, ar nezarainām vītnēm
0

.
Galenieks 2, 372.

2. Šī dārzeņa auglis. Skābēts g. Sālīts g.

Marinēts g. Gurķu sula. Deguns kā gurķis

sar.
— saka par resnu, apaļu degunu. □ Jū-

nija beigās pilsētas darbaļaudis dārzniecībā

varēs iepirkt kāpostus, tomātus, gurķus un

citus dārzeņus. Cīņa 53, 143, 4. . . gurķi ir ļoti

izdevīgs uzturlīdzeklis . . atslodzes dienām . .
Ves 63, 7, 19.
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gurķofies, -ojos, -ojiēS, -Ojas, pag. -ojos; in-

trans.; vienk. Slinkot. □ Dažam tāpat gan

spēks ir, gan veselība ir, bet viņš nestrādā —

vai nu pavisam gurķojas pa māju, vai arī

darbu velk kā gumiju . . Brodele 7, 22. «Cik tad

ilgi mēs te gurķosimies pa krūmiem ...» strēl-

nieki sprieda. Lācis 12, 318.

gurns, -a, v. Cilvēka vai dzīvnieka kājas

augšdaļa. O Viņš atmodās un sajuta asas

sāpes mugurā, kreisajā kājā un kreisā gurna

nervā. A Grigulis 9, 123. Meitene, neapšaubāmi,
apzinājās, ka ir glīta. Mazliet atmetusi galvu,

viņa iedama elastīgi šūpojās gurnos. Dripe 2,

78. īsākos [autiņu] stūrus izņem [zīdainim]

starp kājiņām, garākos apjož ap gurniem.
Mājtur 9. . . [kucīte] bija aprijusi žāvēta cūkas

gurna gabalu.. Bendrupe 1, 129.

gurt, gurstu, gursti, gurst, pag. guru; intrans.

1. Sajust nespēku; kļūt nespēcīgam. Gurst ro-

kas. Sirds gurst. .□ Uģis . . veicīgi cilāja grā-
bekli. Bet pēc pāris stundām sāka jau gurt.
Pārāk neciešami svelmēja saule . . Vāczemnieks

1, 74. Kareivji mira un asiņoja kaujās, gura

gājienos un kaisīja zemē grūti nesamās pat-

ronas, lāpstiņas un cirvjus . . Strāls 2, 256.

«..man, ātri ejot, gurst kājas.» Kaudzītes 1, 7.

2. parasti 3. pers.; poēt. Mitēties, pierimt.

□ Par jaunām dziesmām abi mēs Tik ilgi pār-

domājām, Līdz vējš jau gura galotnēs Zem

rīta zvaigznēm vājām. A Bārda l, 15. Pat vētras

gurst, kas jūru bangās slien. Sirmbārdis 2, 143.

gurums, -a, v.; parasti vsk. 1. Rezultāts-*-

-gurt (1); nogurums, pagurums. □ Cilvēks

rok pelēku zemi. . . Bieži vēl gurumā spīvā
mugura jāatliec. Lisovska 1, 7. Nu ilgi tavu

plaukstu turu Un raugos pelēkajās acīs: Vai

spēka daudz, vai zogas gurums? Stulpāns 1, 100.

pārn. . . viņa dzīves tecējums šķita zaudējis
stingru gultni, iemaldījies kalmju, grīšļu un

doņu biezokņos un tur apstājies laiskā gu-

rumā. Kalndruva 2, 10.

2. poēt. Rezultāts -> g ur t (2). '□ Trīs die-

nas . . auroja negaiss. . Tad iestājās gu-

rums
.. . Viļņi kļuva slaidāki, gausāki, nepu-

toja vairs, un pār līgano dzelmi sāka spīdēt
saule. Lācis 5, 274. Vēja tikpat kā nebija. Jūra

vēla uz krastu gludus un lēzenus guruma

viļņus. . Kar 55, l, 66. It sevišķi laba nēģu no-

zveja sagaidāma, kad pēc jūras vējiem iestā-

jas «gurums» un upes saldūdens tālu iespie-
žas jūrā. Zin T 66, 5, 35.

gūsteknis, -ņa, v.; gūstekne, -es, dsk. ģen.

-ņu, s. Cilvēks, kas nokļuvis gūstā (1). Kara

gūstekņi. O Pa ceļa vidu putekļu mākoņos
brien balto kareivju bars, un apkārt tiem kāds

desmits sarkanarmiešu. Gūstekņi! Rihters 1,478.

Novakarē izbēdzis no gūstekņu vilciena, viņš
[sagūstītais kareivis] paslēpās pie [pilsētas] no-

males būdniekiem. Kurcijs 4, 292. pārn. Tu ro-

kās ziedu pinekļus nesi. Tu zemes ziedu gūs-
teknis esi... Bārda 1, 9.// Nebrīvē nokļuvis
dzīvnieks. .□. Bez tam daļa noķerto vēžu,

gudrinieku, bija atraduši, ka tarbai gals nav

pietiekami aiztaisīts, un aizčāpojuši uz visām

pusēm. Sameklē nu tumsā un zālē brīvību at-

guvušu gūstekni! Vilks 2, 37.

gūstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Censties

noķert, notvert (to, kas bēg). □ «Man bries-

mīgi patiktos skriet ar suni un gūstīt noziedz-

niekus.» A Grigulis 7, 23. . . mēs steidzamies

veprīti gūstīt. Kurcijs 2, 108. Tur rīko cīruļu
medības: gūsta tīklos un cilpās un ķer ar

dažādām citām ierīcēm. X Grigulis 2, 83.

// pārn. Pakļaut savai varai, valdzināt, ļo Eju
laukos vai pilsētu dunā, Balsu simts mani

gūsta un tver. . Balodis 5, 25. Ar klaidu tē-

liem Celies un plūsti, Kā plašos tīklos Dvēseli

gūsti? Rainis I, 67.

gūstniecība, -as, s.; parasti vsk.; novec.

Gūsfs (1). □ Palīdziet man piecelties! Atbrī-

votā Orleana lai neatriebjas par savu ilgo.

gūstniecību. Upīts XIV, 369. Nekad vēl Džina

[kucīte] nebija tā apkaunota, ieslodzīta tik

riebīgā, aukstā un mitrā telpā. Džinas omu

nebija varējis uzlabot pat tas apstāklis, ka tā

savā gūstniecības vietā bija aprijusi žāvēta

cūkas gurna gabalu.. Bendrupe 1, 129.

gūsts, -a, v.; parasti vsk. 1. Nebrīve, kādā

nokļūst karavīrs, ko sagūstījis pretinieks. Pa-

doties gūstā. Izbēgt no gūsta. Turēt karavīrus

gūstā. Krist gūstā — tikt sagūstītam. Saņemt
gūstā — sagūstīt. □ Zviedri 1658. gadā oku-

pēja visu Kurzemi un hercogu aizveda gūs-
tā

..
V Kalniņš 1, 125. Neviens no šiem droš-

siržiem neatgriezās vairs pie savējiem: kas

palika dzīvs, krita gūstā. Strāls 2, 257.. . [balt-
gvardu] karavīri pēc īsas pretošanās pacēla
rokas. Tā trīs drosminieki saņēma gūstā sep-

tiņus ienaidnieka karavīrus. . Zv 58, 20, 7.

// pārn. Nevēlams piespiedu stāvoklis. □ Diez-

gan nepatīkamus brīžus nācās pārlaist. .
sporta lidotājam amatierim, kad viņa mašīna

uzsēdās koku galotnēs. Tikai ar ugunsdzēsēju

palīdzību viņš izglābās no bīstamā gūsta . .
Zv 58, 14, 18. // Nebrīve, kādā nokļūst sagūs-
tīti dzīvnieki. Turēt putnu gūstā. O Gūstā

eži dzīvo apmēram 10 gadus. Latv dzīvn 15.

Par pieradinātiem var uzskatīt tikai tos dzīv-

niekus, kuri gūstā uzņem barību.. Sloka 1, 9.

. .slazds aizkrita. Pele bija gūstā. Paegle 4, 387.

2. Pakļautība (piemēram, uzskatiem, jū-
tām). Nokļūt aplamu uzskatu gūstā. Turēt

gūstā — ietekmēt, valdzināt. □. . vienu

ekskursantu daļu gūstā tur arhitektūra, ci-

tus — valdzinoša dabas ainava vai mākslas

pieminekļi. . Zv 68, 18, 25. Brīnišķīgās Gunāra

acis turēja Gundegu gūstā. Ar nepārvaramu

spēku tās vilka viņu tuvāk. Jauno v 59, 81.

gūt, gūstu, gūsti, gūst, pag. guvu; trans.

1. Dabūt (kādu materiālu labumu, parasti no

dabas). G. lielus lomus. G. labu medus iene-

sumu. □ Ja ievēro visus mitruma saglabā-
šanas noteikumus, arī sausā klimatā gūst la-

bas ražas. . Apsitis 1, 317. Ne velti mēdz teikt:

«Agrāk pļausi, vairāk gūsi.» Cīņa 64, 159, 1.

// Dabūt (ienākumus naudā), lo Senāk., tās

[Sarātovas] ģerboni greznoja sterlete, jo ar

šīm retajām zivīm tirgotāji guva vislielāko

pelņu. Cīrulis 1, 102.

2. Rast (zināšanas, iemaņas v. tml.). G. pie-
redzi. G. izglītību. O. . skolēni gūst zināša-

nas pieredzējušu skolotāju vadībā. Cīņa 54, 1,5v
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Vajadzēja apmainīties domām, gūt apstiprinā-

jumu vai noliegumu saviem spriedumiem. .
Dripe 2, 7i. Lai gūtu priekšstatu par zvaigžņu

patiesajiem spožumiem, jāaprēķina, kāds būtu

zvaigznes spožums, piemēram, Saules attālu-

mā. Ikaunieks 1, 15.

3. Panākt (ar savām spējām, īpašībām, iztu-

rēšanos, darbu, pūlēm kādu stāvokli). G. sla-

vu. G. draudzību. G. uzvaru. G. piekrišanu.
Gūt virsroku — pārspēt kādu, uzvarēt. Gūt

vārtus (arī grozu) — ieraidot, piemēram,
bumbu, vārtos (grozā), gūt punktu(s) sporta

spēlē. □ Vina [rakstnieka] darbi gūst milzu

panākumus. Zv 52, 1, 1. Lielu popularitāti repub-
likas darbaļaudīs guvušas mūsu teātru rīkotās

brīvdabas izrādes un uzvedumi. Lit M 60, 16,4.

.. abi [laulātie draugi] bija kļuvuši it kā pie-

kāpīgāki, neviens necentās gūt virsroku. Rīgas B

58, 75, 3. . . rīdzinieki [basketbolā] guva grozu

pēc groza.. Saulītis 6, 12. // Sasniegt (psihisku

stāvokli, kas saistās, piemēram, ar pozitīvām

izjūtām, pozitīvu pārdzīvojumu); rast (pārlie-
cību, ierosmi v. tml.). G. laimi. G. prieku.
G. apmierinājumu. G. gandarījumu. G. ticību.

G. iedvesmu. !□ Un, kaut tu ņemsi citu, Tev

nebūs miera gūt. . Rainis I, 98.

4. Rast (piemēram, realizāciju, atrisinājumu,

atveidojumu). Nodomi gūst realizāciju darbā.

Problēma gūst atspoguļojumu literatūrā.

O . . viena un tā pati problēma dažādu rakst-

nieku darbos gūst dažādu apgaismojumu, da-

žādu atrisinājumu. Valeinis 1, 86.

gutaperča, -as, s. Kaučukam līdzīga val-

kana masa — dažu tropu augu sacietējusī pien-
sula. O Gutaperču visvairāk lieto kā neaiz-

stājamu izolācijas materiālu elektriskajos va-

dos, sevišķi kabeļos, jo jūras ūdens gutaperču

nebojā. Galenieks 2, 343. . . zinātnieki identifi-

cēja [izrakumos iegūtu auga lapu] pēc tā, ka

lapā atrada gutaperču. Tās masa joprojām

bija elastīga un valkana. Cīņa 70, 67, 4. Mei-

tene pacēla . . seju; viņas vaigi izskatījās pēc
izkrāsotām gutaperčas bumbiņām, tos klāja
nežēlīgo baku bedrītes . . Lit M 70, 22, 10.

guvernante, -es, dsk. ģen. -šu, s.; novec. Māj-
skolotāja. □ Vēl nesen viņus [bagātnieku
bērnus] valstīja zīda autiņos, vadāja pie ro-

kas guvernantes. Cīņa 63, 23, 3. Nadeždas tēvs

bija. . Hercena un Černiševska ideālu pie-
kritējs, māte — guvernante muižnieku ģi-
menē . . PL Siev 69, 2, 1. . . viņa drāzās tālāk . .
Caur viesu istabu, . . vecās bibliotēkas istabu,

guvernantes istabu baroneses istabā. . Blau-

manis 6, 227.

guvums, -a, v. 1. Rezultāts-*-g ū t (1).
□ Rudzi jau dzeltēt sāk: Kāds tad būs

graudu guvums? Kar 58, 3, 68. . . šis vienīgais
medījums bija vairāk vērts nekā veselas ne-

dēļas parastais guvums. Lācis 1, 239. Drīz sāk

ierasties . . zvejnieki, atvedot no tīkliem ma-

zāku vai lielāku guvumu. Zv 53, 18, 6.

2. Rezultāts -*- g ū t (2). n Mūsu zemē.,

grāmata pirmo reizi pasaules civilizācijas vēs-

turē kļuva par plašu masu guvumu. Rīgas B

68, 105, 4.

i. Rezultāts-*-gūt (3). □ Ai, Dzimtene!

Tavs tālums un tavs tuvums — Viss mana

mūža guvums . . Osmanis 1, 88. Prieks darba

veicējam — veikumā, prieks darba sasnie-

gumu saņēmējam — guvumā. J A Jansons

1, 73. ..viens no «Zalgira» uzbrukumiem no-

slēdzās ar vārtu guvumu. Pad J 64, 118, 3.

guza, -as, s. Barības vada paplašinājums:
(piemēram, putniem, gliemežiem). □ Graud-

ēdājiem putniem. . barības vadā ir paplaši-
nājums —

guza, kurā graudi pirms nonākša-

nas kuņģī izmirkst. Zool 107. . . zosis un zos-

lēni mierīgi plūca zāli, pielasīja guzas un

gāja lejā upītē dzert un plunčāties. Birznieks-

Upītis IV, 60. Pelikāniem ir balta spalva un

milzīgs knābis, kura apakšējā daļā atrodas

ādas maisiņš — guza. Pion 54, 407, 2.

gūzma, -as, s. Liels daudzums (cilvēku, arī

dzīvnieku), kas sablīvējies vai sablīvēts cieši

vienkopus; drūzma. Ļaužu g. O Dejotāju,
gūzmā Ivars kādu pagrūda.. Bels l, 97. Bla-

kus — pie veikala — cilvēku gūzma. Vējāns

2, 129. . . tālāk jau visi sēdēja biezā gūzmā . .
Purs l, 61. Tad [meitene] atvēra vārtus un.

centās izvairīties no nevaldāmās cūku gūz-
mas, kas kviecot plūda uz ēdienu. Kalndruva

2, 77. // Liels daudzums (priekšmetu), kas no-

vietoti, sablīvēti cieši vienkopus bez noteik-

tas kārtības. □ Otrā stāva vestibilā ir gūzma
grāmatu; skapjos, uz galdiem, tāpat uz grīdas.
Zigmonte 1, 130. Autobuss uzbrauc kalnā.

Priekšā māju gūzma. Zv 67, 2, 4. Starp tām.

[eglītēm] aug arī lieli koki. . , kuri [vētrā
lūstot] salauzījuši un saliekuši zem sevis ve-

selas eglīšu gūzmas. . Dripe 1, 20. // Liels dau-

dzums (piemēram, mākoņu, viļņu). □ Mūs

[lidlaukā] apsveic saule, vasaras svelme, ne-

gaisa mākoņu gūzma pamalē. . Zv 62, 13, 18.

Melnu viļņu gūzma nospieda un noslāpēja sī-

kos, sidrabbaltos pilieniņus. Upīts VII, 155.

// pārn. Liels daudzums (piemēram, domu, iz-

jūtu, parasti juceklīgu). □ Vesela gūzma da-

žādu jautājumu kā bišu spiets salaidās sma-

dzenēs. Talcis 7, 134. . . neizrisināms likās sīko.

sarežģījumu kamols un neizbeidzama sīko ne-

patikšanu gūzma. Upīts VII, 293. Noniecinātās,

vakariņas un Gunāra vēlā pārnākšana bija
tikai viens vienīgs niecīgs sīkums tai pretes-

tību un netaisnību' gūzmā, kas kaut kur dziļi
viņas zemapziņā brēca pēc taisnības. Skujiņš.

3, 161.

guzna, -as, s. Guza. O No pavēderes līdz

pat guznai Tās [meža pīles] smiltainē bija

ieplakušas. Sudrabkalns 8, 136. . . pūkainie•
putnu bērni vēl sildās zem veco guznām.
Elksne 2, 90.

gūža, -as, s. Cilvēka vai dzīvnieka ķermeņa
daļa starp muguras apakšējo galu un augš-
stilbu. O Trīc viņas [lielgruntnieces] vadma-

las brunči uz platajām gūžām. Rihters 1, 373.

Gūžas joslu veido divi gūžas kauli, kurus no.

muguras puses savieno krusta kauls un astes

kauls. Mcd 11, 83. Gludā un slidenā lodveida

ciskas kaula galviņa ievietota tikpat gludā

un slidenā gūžas kaula bedrītē. Ves 66, 3, 10...
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gvano

gvano, retāk guano, nelok., v. Izžuvuši sav-

vaļas putnu mēsli, ko izmanto par slāpekļa

un fosforskābes mēslojumu.

gvarde, -es, dsk. ģen. -žu, s. 1. Karaspēka
izlases daļa, šo daļu kopums.

2. parasti vsk. PSRS Bruņoto Speķu daļu,

vienību goda nosaukums, ko piešķīra Lielā

Tēvijas kara laikā. Padomju gvarde — Pa-

domju armijas daļas, kurām piešķirts šis no-

saukums. O Te [pie Nāras] . . sākās mūsu

gvardes divīzijas kauju ceļš. Lit M 56, 2, l.

. . Zubova komandētajam pulkam . . pirmajam

starp kavalērijas daļām piešķīra gvardes no-

saukumu un to turpmāk sauca par Pirmo gvar-

des kavalērijas pulku. Zv 62, 21, 15. Upmalis

bija jauns cilvēks karavīra tērpā bez uzple-
čiem, ar gvardes un ordeņu nozīmi pie krūtīm.

Sakse 7, 220.

3. Labākā (cilvēku grupas, organizācijas)

daļa. Vecā gvarde — pieredzējušu cilvēku

grupa (kādā nozarē). □ Izgudrotājus un ra-

cionalizatorus pamatoti sauc par komunisma

cēlāju gvardi. Cīņa 63, 231, 1. Par jaunu vēl

esi mācīt veco strādnieku gvardi! Talcis 7, 193.

Pirmajā miera ziemā Rīgā darbojās tikai vie-

na slidotava, un par ātrslidošanu gudroja vie-

nīgi vecā gvarde . . Saulītis 12, 214.

Q Sarkanā gvarde vēst. — apbruņotu strād-

nieku nodaļas, kuras boļševiku partija orga-

nizēja 1917. gada buržuāziski demokrātiskās

Februāra revolūcijas laikā. Strādnieku gvarde
vēst. — Latvijas strādnieku šķiras bruņota

organizācija 1940. gada sociālistiskās revolū-

cijas dienās.

gvardists, -a, v., gvardiste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Gvards (2).

gvards, -a, v. 1. Gvardes (1) karavīrs.

2. Karavīrs PSRS Bruņoto Spēku daļā, vie-

nībā, kurai ir piešķirts gvardes nosaukums.

□ . . gāja cīņās latviešu strēlnieki. Viņi ne-

sen bija kļuvuši gvardi. Sudrabkalns 11, 546.

Hitlerieši nepaguva atjēgties, kad [rotas ko-

mandiera] Oša gvardi jau bija viņu ieraku-

mos un metās tuvcīņā. Cīņa 63, 21, 4. Kā īsti

patrioti gvardi parādīja padomju tautas un

tās armijas labākās rakstura iezīmes. Zv 63,

15, 27.

3. Cilvēks, kas ietilpst labākajā (cilvēku

grupas, organizācijas) daļā. O . . [sekretārs]

runāja par tīrumu gvardu — mehanizatoru

izcilajiem panākumiem . . Cīņa 63, 290, 2. Strā-

dāt kā frontē . . , jebkuros apstākļos izpildīt
uzdevumu — tas kļuva par likumu katram

aizmugures gvardam. Rīgas B 70, 41, 6.

gvelzis, -ža, v.; sar.; reti. Pļāpa. O Aiz-

sviest [piparkūku sirdi] pa roku galam saim-

nieka lielajos govju tupeņos? Bet rītu sāks

rakt, — un kas tad būs, ja tas pats gvelzis
Upīšu Mārtiņš ardams atrod? Visa pasaule būs

pilna . . Upīts 4, 349.

gvelzt, gvelžu, gvelz, gvelž, pag. gvelzu;
trans.; sar. Runāt, stāstīt (ko nenozīmīgu);
pļāpāt. G. niekus. O Zigis nerunāja ne vārda,

sirds bija pārāk pilna, un labāk šķita klusēt

nekā gvelzt simtreiz teiktas un dzirdētas muļ-

ķības. Saulītis 12, 177. // intrans. .□ Bet Svikls,

acīm redzami labi pieradis sabiedrībā, gvelza
kā jau iereibis, lielīgi, skaļi . . Upīts 4, 244.

gvinejieši, -v, v.; gvinejietis, -ša, v., gvi-

nejiete, -es, dsk. ģen. -šu, s. Gvinejas pamat-

iedzīvotāji. □ Gvineja — spilgts piemērs
pārējām Āfrikas tautām. . . pašu gvinejiešu
rokām . . izbūvēti vairāk nekā 8000 km ceļu,

672 tilti . . Zv 60, 3, 12. Ar lielu sirsnību autors

[grāmatā] stāsta par vienkāršajiem gvinejiešu

darbaļaudīm. . Rīgas B 66, 79, 6. . . esmu no

Rīgas paņēmis līdzi vairākus simtus burtnīcu

un zīmuļu, lai to visu nodotu kā dāvanu gvi-

nejiešu bērniem . . Grīva 8, 209.

ģeķība, -as, s.; sar. 1. parasti vsk. Muļķība.
TZ) Kādreiz es necienīju sportu. Uzskatīju to

par ģeķību, jo domāju, ka inženierim vis-

pirms jābūt galvai uz pleciem, Preilis 1, 22.

..
ir vērts pazīt gan to labo, ko cilvēce izda-

rījusi, gan arī ļaužu ģeķību un varmācības

netaisnību. J Kalniņš 3, 109.

2. Muļķīga, nenopietnarīcība, runa. □ Zel-

tiņš: Met nu visas bērnu ģeķības pie malas.

Tagad tu būsi savu māju saimniece un pre-
cēta sieva. Aspazija V, 48. Vecajam Zābakam

nevar daudz ticēt, viņš ir liels melša, kad

pietrūkst prātīgu vārdu, liek uz mēles ģeķī-
bas. Ves 62, 8, 28.

ģeķīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeķīgi; sar. Muļ-
ķīgs, nenopietns (par cilvēku). a . . līdzinos

.ģeķīgam jātniekam, kas, netikdams pāri šķēr-

.šļiem, vaino zirgu. Saulītis 13, 35. // Tāds, kurā

Ģ

izpaužas šādas īpašības. Ģeķīga runa. O Mo-

des skatei sekoja «pārspīlējumu un aplamību
skate». . . Tur bija gan pārliecīga apkrauša-
nās ar rotaslietām,. . gan ģeķīgas frizūras.

PL Siev 64, 8, 8.

ģeķis, -ķa, v.; sar. Muļķis; nelga. O Dzilna:

Bet ģeķis, es saku, ir tas, kas ceļ naidu tur, kur

var ar labu . . . Upīts XIV, 109. Viņš . . staipījās
ap iereibušu ģeķi un izdeva divarpus rubļa.
Saulītis 12, 185.

ģeķoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; sar. Muļķoties, tīšām runāt aplamības.
O Kādēļ kungi krogu taisa liela ceļa ma-

liņā? Kur ģeķiem ģeķoties. ME I, 695.

ģēles, -ļu, s.; tikai dsk.; novec. Grēmas.

□ Viņai pašai — siļķe rītā, siļķe vakarā,

ģēles katru dienu ēda no tā sālījuma. Upīts

4, 715.
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ģelzis, -ža, v. 1. sai. Nolietots, arī neass

nazis.

2. novec. Asmens (nazim). O.. viņam bij

no oša šķilas paša taisīta [lāpsta], zobu Lie-

piņš nokalis plānu kā naža ģelzi. . Upīts 4, 126.

ģenealoģija, -as, s.; parasti vsk. 1. Vēstures

zinātnes palīgnozare, kas pētī radu rakstus.

II Radu raksti, cilts vēsture. □ Ģeniālā dzej-

nieka [A. Puškina] mazmazmeita ir lielos drau-

gos ar jaunatni.Viņa labi zina lielā dzejnieka
ģenealoģiju. Pad J 63, 200, 4.

2. biol. Ziņu kopums par (dzīvnieku vai

augu) īpatņa vai īpatņu grupas izcelšanos.

ģenealoģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģenealo-

ģiski. 1. Saistīts ar ģenealoģiju (1), tai rak-

sturīgs. II Radniecisks. Ģenealoģiskā valodu

klasifikācija vai. —■ valodu klasilikācija pēc
to radniecības. □ Par dzīvo būtņu klasifi-

kācijas galveno uzdevumu kļuva ģenealoģisko
saistību atklāšana starp organiskās pasaules

sistemātiskajām grupām. Darvinisma pam 42.

2. biol. Saistīts ar ģenealoģiju (2), tai rak-

sturīgs.
ģenerācija, -as, s.; parasti vsk. 1. Paaudze;

visi kādu vecāku pēcnācēji.
2. biol. Vienā laikā eksistējošs (augu, dzīv-

nieku) kopums. .O Viena cilvēka mūžā var

būt pāri par desmit persiku ģenerācijas (pa-
audzes). Zv 57, 15, 21. Tūkstošiem sējeņu un

koku vairākās ģenerācijās iznīka, kamēr mērķ-

tiecīgā un neatlaidīgā selekcijā izveidojās mā-

tes koki . . Zv 63, 21, 8.

ģenerāl-, salikteņu pirmā daļa; savienojumā ar

lietv. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais ir galvenais, vadošais. Ģenerāldirektors.

Ģenerālinspektors. Ģenerālintendants. Ģene-
rālkomisārs. Ģenerālkonstruktors. Ģenerālkon-
ference. Ģenerālkonsulāts. Ģenerālnolīgums.

ģenerālbass, -a, v.; mūz. 1. Skaņdarba apak-
šējā balss, kurai harmonija pierakstīta ar ci-

pariem; ciparotaisbass.

2. novec. Harmonijas mācība.

ģenerāldirektors, -a, v. Galvenais, atbildī-

gais vadītājs (parasti lielā uzņēmumā vai or-

ganizācijā). □ . . rūpnīcas tehniskās informā-

cijas nodaļā no Francijas. . pienāca vēstule,
ko sūta delegācijas vadītājs, kādas rūpniecī-
bas firmas ģenerāldirektors. . Cīņa 68, 25, 4.

. . automātiskās stacijas «Luna-16» lidojumu
raksturoja Eiropas kosmisko pētījumu organi-
zācijas ģenerāldirektors. . Rīgas B 70, 227, 8.

Festivāla ģenerāldirektors. . atbild uz laik-

raksta «Ļiteraturnaja gazeta» korespondenta. .
jautājumiem. Pad J 71, 137, 4.

ģenerālfeldmaršals, -a, v. Augstākā dienesta

pakāpe pirmsrevolūcijas Krievijas un dažu

citu valstu armijās,- karavīrs, kam ir šāda die-

nesta pakāpe.
ģenerālgubernators, -a, v. 1. Galvenais ad-

ministrators (kādā teritorijā) ar augstāko mi-

litāro un pārvaldības varu (piemēram, pirms-

revolūcijas Krievijā, dažās koloniālajās val-

stīs). □ Vidzemi [17. gadsimtā] pārvaldīja
Zviedrijas karaļa iecelts ģenerālguberna-
tors

.. , kura rezidence atradās Rīgas pilī.
. . Provinces teritorijā viņš bija valsts galva

un pavēlnieks . . , kas pilnvarots rīkoties ka-

raļa vietā. V Kalniņš 1, 162. Tātad «Pēterbur-

gas Avīzes» radīja apspiedējos bailes no pa-
verdzinātās tautas atmodas, kas jūtamas arī

Baltijas ģenerālgubernatora barona Līvena

sūdzībā iekšlietu ministram . . Lit M 67, 7, 14.

Sāka katrs atsevišķi sastādīt lūgumrakstus uz

paša ķeizara vārda, un tādu rakstu bija sim-

tiem. Bet tie visi griezās atpakaļ pie ģenerāl-

gubernatora. . pēc atsauksmēm un palika bez

kādiem panākumiem. Birznieks-Upītis 6, 158.

2. Augstākais karaļa varas pārstāvis (Britu

impērijas domīnijās). □ Indiju atstāja pēdē-
jais britu ģenerālgubernators. . Pad J 70, 18, 4.

ģenerālis, -ļa, v. 1. Augstākā komandējošā

sastāva karavīra dienesta pakāpe daudzu val-

stu armijās,- karavīrs, kam ir šāda vai arī

ģenerālmajora, ģenerālleitnanta, ģenerālpulk-
veža, armijas ģenerāļa dienesta pakāpe. Ar-

mijas ģenerālis — dienesta pakāpe Padomju

Armijā (starp ģenerālpulkveža un Padomju
Savienības maršala dienesta pakāpēm); kara-

vīrs, kam ir šāda dienesta pakāpe. □ Ģene-
rālis ir savācis ļoti vērtīgus materiālus par

130. latviešu strēlnieku korpusa kaujas ceļu.

Rīgas B 68, 24, 5. Mūžīgajai ugunij tuvojas

ģenerāļu un virsnieku grupa. Pad J 73, 92, 1.

2. tikai dsk. Karavīru kategorija, kurā

ietilpst ģenerālmajori, ģenerālleitnanti, ģene-
rālpulkveži, armijas ģenerāļi.

ģenerālisimuss, -a, v. Augstākā dienesta pa-

kāpe Padomju Armijā un dažās ārzemju ar-

mijās,- karavīrs, kam ir šāda dienesta pakāpe.
ģeneralitāte, -es, s.; parasti vsk. Augstākais

(bruņoto spēku) komandējošais sastāvs.

□ . . no visām [kinofilmas] detaļām un epizo-
dēm izaug pārliecinošs padomju ģeneralitātes
kolektīvais portrets. Cīņa 70, 112, 4.

ģeneralizācija, -as, s.; parasti vsk. 1. Loģiska
pāreja no atsevišķā uz vispārīgo,- atsevišķu

parādību pakļaušana vispārīgam principam,-

vispārināšana. □ Sākumā izpratne ir nedife-

rencēta — mums rodas tikai vispārējs priekš-
stats (ģeneralizācija), kad redzam, piemēram,
kādu mašīnu. Pēc tam tiek izdalītas atseviš-

ķas, specifiskas pazīmes (diferenciācija) . .
Sk G 66, 7, 11.

2. mcd. Slimības izplatīšanās organismā no

ierobežota sākotnējā perēkļa,- fizioloģiska pro-

cesa izplatīšanās pāri sākotnējām robežām.

ģeneralizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Vispārināt. Ģ. faktus.

2. parasti 3. pers.; mcd. Izplatīt (organismā).
iO . . labdabīgie audzēji var atrasties vairākās

ķermeņa daļās vienlaicīgi vai pat visā ķer-
menī. Tādās reizēs runā par attiecīgā audzēja
tā saukto ģeneralizēto formu. Ves 63, 2, 30.

ģenerālkauja, -as, s.; mii. Karojošo valstu

galveno bruņoto spēku kauja, kas izšķiroši

ietekmē karagājiena vai kara rezultātus.

ģenerālkonsuls, -a, v. Augstākā konsulārā

dienesta pakāpe,- attiecīgais konsulārais dar-

binieks.

ģenerālleitnants, -a, v. Dienesta pakāpe dau-

dzu valstu armijās (Padomju Armijā — die-

nesta pakāpe starp ģenerālmajora un ģenerāl-
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pulkveža pakāpēm),- karavīrs, kam ir šāda

dienesta pakāpe. □ Edgars ievēroja, ka ģe-
nerālim uz aizsargkrāsas uzplečiem ir divas

lielas zvaigznes, tātad viņš bija ģenerālleit-
nants. Lācis 11, 43. 1944. gada augustā ģenerāl-
leitnanta Bērzzariņa komandētā 5. triecien-

armija atbrīvo . . Kišiņevu. Pad J 68, 25, 2.

ģenerāllīnija, -as, s. Galvenā, vadošā, arī

obligātā nostādne (parasti politikā). □ Ļeņina
nospraustā ģenerāllīnija guvusi konkrētu iz-

pausmi mūsu piecgadēs. Rīgas B 66, 95, 1. Abas

partijas vēlreiz paziņo savu nelokāmo uzti-

cību pasaules komunistiskās kustības ģenerāl-

līnijai . . Cīņa 64, 140, 1.

ģenerālmajors, -a, v. Dienesta pakāpe dau-

dzu valstu armijās (Padomju Armijā — die-

nesta pakāpe starp pulkveža un ģenerālleit-
nanta pakāpēm); karavīrs, kam ir šāda die-

nesta pakāpe. □ . . latviešu divīzija tika pār-
veidota par korpusu. . . Līdzšinējais gvardes di-

vīzijas komandieris ģenerālmajors Brantkalns

stājās jaunā korpusa priekšgalā.. Lācis VII, 633.

Divīzijā, kuru komandē ģenerālmajors Serpi-
ļins, tiek sagaidīts jaunais, 1943. gads. Jaun

Gr 67, 8, 8.

ģenerālmēģinājums, -a, v. Pilnīgas (izrādes,

koncerta v. tml.) norises mēģinājums. □ Ne-

sen, šās sezonas sākumā, ģenerālmēģinājumu

priekšvakarā saslima kāds aktieris, kas itā-

liešu klasiķa komēdijā tēloja krodzinieku.

Skujiņš 5, 26. Sācies viens no ģenerālmēģinā-
jumiem. Pamatvilcienos jau redzamas deko-

rācijas, kostīmi, gaismas. Lit M 61, 19, 1.

pārn. Tokijā turpinās olimpisko spēļu ģenerāl-
mēģinājums. Sports 63, 125, 1.

ģenerālpauze, -es, dsk. ģen. -žu, s.; mūz.

Vienlaicīga pauze visās skaņdarba balsīs.

ģenerālplāns, -a, v. Plāns, kas nosaka (pil-
sētas, apdzīvotas vietas, uzņēmuma) attīstību

ilgākā laika posmā. □ Par lielu republikas
rūpniecības centru izaugusi senā Daugavpils.

. . Arhitekti izstrādā pilsētas ģenerālplānu.
Zin T 62, 7, 35. . . sēdē apstiprināja Rīgas un

tās piepilsētas joslas ģenerālplānu. Rīgas B

68, 303, l. Ģenerālplāna realizācijas gaitā
iespējamas tā korektūras, kas negroza pamat-
idejas koncepciju, bet uzlabo detaļas. Lit M

72, 11, 8.

ģenerālprokurors, -a, v. Augstākā prokura-
tūras amatpersona, kas realizē augstāko uz-

raudzību par likumu precīzu izpildi, PSR

Savienības un Latvijas PSR likumu precīzu
pildīšanu kriminālprocesā uzrauga PSRS ģe-
nerālprokurors . . Krim pr 13. Savas pilnvaras
civilprocesā prokurors realizē neatkarīgi no

jebkādiem orgāniem un amatpersonām, pa-

kļaudamies vienīgi likumam un vadīdamies

no PSRS ģenerālprokurora norādījumiem.
Civilpr k 10.

ģenerālpulkvedis, -ža, v. Dienesta pakāpe
daudzu valstu armijās (Padomju Armijā —

dienesta pakāpe starp ģenerālleitnanta un ar-

mijas ģenerāļa vai ieroču šķiras maršala pa-

kāpēm); karavīrs, kam ir šāda dienesta pa-
.kape.

ģenerāls, -ais; s. -a, -ā; apst. ģenerāli. Gal-

venais,- vispārējais. Ģenerālā padome. Ģene-
rālais kopums socioloģiskā pētījumā. Apvie-
noto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asam-

bleja — viens no Apvienoto Nāciju Organi-

zācijas galvenajiem orgāniem, kurā ietilpst
visu Apvienoto Nāciju Organizācijā uzņemto

valstu pārstāvji. Ģenerālā līnija — ģenerāl-

līnija. Ģenerālais plāns — ģenerālplāns.
□ Konferences ģenerālā tēma bija «Mūzikas

loma bērnu un jauniešu audzināšanā». Lit M

70, 33, 12. Darbuzņēmuma līgumu par kapitālo
celtniecību pasūtītājs slēdz ar vienu celtniecī-

bas organizāciju, kura kā ģenerālais darbuz-

ņēmējs ir tiesīga uz darbuzņēmuma apakš-
līguma pamata uzdot atsevišķu darba kom-

pleksu izpildīšanu specializētām organizāci-
jām . . AT Biļ 61, 4, 20. Pilsētu ģenerālie plāni
nosaka to attīstību galvenos virzienos. Uz šo

dokumentu pamata atsevišķiem pilsētas rajo-
niem un kvartāliem izstrādā detalizēta plāno-
juma projektus. Ves 64, 10, 4.

ģenerālsekretārs, -a, v. Dažu komunistisko

un strādnieku partiju vadītājs. Padomju Savie-

nības Komunistiskās partijas ģ. // levēlēts vai

iecelts galvenais kārtējā darba vadītājs (kādā

organizācijā, apvienībā, iestādē). Apvienoto

Nāciju Organizācijas ģ. Starptautiskās viegl-
atlētikas federācijas ģ. Ministrijas ģ.

ģenerālstreiks, -a, v. Vispārējs streiks. Ģe-
nerālstreika komiteja. □ Cīņā pret karastā-

vokli partija bija nolēmusi sākt ģenerālstrei-
ku. Kurcijs 3, 151. Rūpnīcu dūmeņi pārstāja
kūpēt, apstājās tramvaji, avīzes neiznāca —

Pēterburgas proletariāts pieteica ģenerāl-
streiku! Zv 55, 2, 2.

ģenerālštābs, -a, v. Augstākais (bruņoto

spēku) vadības orgāns, kas pārzina jautājumus

par valsts aizsardzību, kara operāciju saga-
tavošanu un īstenošanu. Ģenerālštāba priekš-
nieks. O 1930. gadā Ernests Apoga pārgāja
darbā uz armijas ģenerālštābu, veicot tur

militārā transporta priekšnieka pienākumus.
Pad J 68, 37, 2.

ģenerāltīrīšana, -as, s. Pilnīga, ļoti rūpīga
tīrīšana. □ Vēl lielāka rosība valda, kad

skolā notiek ģenerāltīrīšana. . . Tad klases

uzpošanā piedalās visi skolēni. Bern 59,2,23.

Kosmonauti ziņoja, ka kuģa dzīvojamos no-

dalījumos viņi izdarījuši ģenerāltīrīšanu. .
Rīgas B 70, 135, 1.

ģeneratīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeneratīvi;
biol. Saistīts ar augu dzimumvairošanos. Ģe-
neratīvās šūnas. □ Zieds, auglis un sēklas ir

auga ģeneratīvie jeb vairošanās un izplatīša-
nās orgāni.. Sudrabs 1, 29. Daudzgadīgās ziem-

cietes var pavairot: ģeneratīvi — ar sēklām

vai veģetatīvi — dalot cerus.. Dindonis 1,99.

ģenerators, -a, v. lerīce (arī parādība dabā),
kas pārveido kādu enerģijas veidu citā. Līdz-

strāvas ģ. Tvaika ģ. Gāzes ģ.O .. tika izvei-

dots pasaulē pirmais optiskais kvantu ģene-
rators — lāzers. Cīņa 70, 19, 2. Plaši zināms, ka

jaudīgus ultraskaņas ģeneratorus izmanto rūp-
niecisko gāzu attīrīšanai. Zin T 67, 11, 9.

ģenerēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; trans.

Radīt, izraisīt, pārveidot (parasti ar kādu ierīci,
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piemēram, kāda veida enerģiju). Ģ. elektriskās

svārstības. □ Kad aizsegu [lāzerā] atver un

gaisma sasniedz spoguli, visi ierosinātie atomi

sāk ģenerēt gaismu vienlaikus. Zin T 73,8, 18.

Magnētiskos laukus tīrākā veidā ļauj iegūt

jaunā aparatūra, kas ģenerē zemfrekvences

magnētiskos laukus ar dažādiem raksturlielu-

miem. Zin T 73, 9, 45. Lai domātu valodā, jā-

spēj ģenerēt vārdu nozīmi arī tad, kad šo

vārdu materiālo atveidojumu neredz un ne-

dzird. Zin T 73, 9, 35.

ģenētika, -as, s.; parasti vsk. Bioloģijas no-

zare, kas pētī (organismu) iedzimtības un mai-

nības bioloģiskās likumības. Augu ģ. Dzīv-

nieku ģ. Cilvēka ģ. Eksperimentālā ģ. O Pa-

gājuši daudzi gadi kopš ģenētikas dzimšanas.

Tagad tā daudz zina par iedzimto īpašību no-

došanas mehānismu un iedzimtības ceļā man-

toto īpašību saglabāšanu. Sk Ģ 65, 1, 59. Nav

šaubu, ka ģenētikai, tas ir, zinātnei par

iedzimtību un mainību, nāksies atrisināt dau-

dzus jautājumus, kas saistīti ar visu cilvēka

slimību galīgu likvidēšanu.. Zin T 67, l, 18.

Pētniecības darbu. . sekmēja informētība par

jaunākajiem sasniegumiem. . medicīniskajā
ģenētikā, imunoloģijā, embrioloģijā. . Zin T

73, 9, 4.

ģenētiķis, -ķa, v., ģenētiķe, -es, dsk. ģen.

-ķu, s. Ģenētikas speciālists. !□ Ģenētiķi pie-

rādīja, ka jebkurām augu vai dzīvnieku pa-

zīmēm ir savi materiālie nesēji. Šos nesējus
nosauca par gēniem. Sk Ģ 65, l, 58. ..biologu,
it īpaši ģenētiķu mērķtiecīga darbība šķirņu
vai jaunu sugu veidošanā.. ir pilnīgi nepie-
ciešama . . Lauku Dzīve 68, 4, 1.

ģenētisks, -ais; s -a, -ā; apst. ģenētiski.
1. Saistīts ar ģenētiku, tai raksturīgs. Ģenē-
tiskā analīze. O Institūtā veic plašus ģenē-
tiskus pētījumus mikrobioloģijā.. Rīgas B 65,

31, 6. Kā parādījuši ilggadīgi un ļoti rūpīgi

ģenētiskie un citoloģiskie pētījumi, tieši hro-

mosomās atrodas tās materiālās struktūras,
kas atbildīgas par iedzimtības pazīmju parā-

dīšanos, — gēni. Zin T 63, 5, 16.

2. Saistīts ar iedzimtību, tai raksturīgs. Ģe-
nētiskā informācija. Jonizējošāstarojuma ģenē-
tiskā iedarbība. □.. magnētiskais lauks

maina mutāciju skaitu, palielinādams (vai var-

būt samazinādams) kļūdu skaitu ģenētiskajā
kodā. Zin T 70, 9, 8. Cilvēku populācijās vien-

mēr ir lielāks vai mazāks kaitīgu mutāciju
krājums. Šo krājumu sauc par cilvēces ģenē-
tisko slogu. Zin T 69, 7, 19.

3. Saistīts ar ģenēzi, tai raksturīgs. Ģenē-
tiskā metode

— parādību pētīšanas metode,
kas pamatojas uz to attīstības analīzi. □ Vēs-

turiskie un socioloģiskie pētījumi apstiprina
uzskatu,.. ka ģenētiskās atšķirības nekādi ne-

ietekmē sociālās un kulturālās atšķirības starp
cilvēku grupām. Cīņa 63, 243, 3.

ģenēze, -es, s.; parasti vsk. Izcelšanās, ra-

šanās,- arī veidošanās. ležu ģ. Slimības ģ.
□ .. vispirms jāatrod metode, kā kultivēt on-

kogēnos vīrusus ārpus organisma. . . Tas pa-
vērtu ceļu vēža ģenēzes pētīšanai. . Zv 62, 3, 8.

.. no tā [vērotāja reālisma] var sākt sekot so-

ciālistiskā reālisma vēl neizpētītai ģenēzei.
Cīņa 60, 304, 1.

ģenialitāte, -es, s.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. Zinātnieka ģ. □ Ģenialitāte meklē-

jama ne vien spožajā talanta lidojumā, kas

izpaužas viņa daiļradē; mēs apbrīnojam viņa
darbības daudzpusību, jaunrades produktivi-
tāti, ārkārtējās darba spējas.. Kar 63, 1, 155.

2. Vispārināta īpašība -v ģcn i ā 1 s (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Prāta ģ.
ģeniāls, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeniāli. 1. Tāds

(cilvēks), kas ir ļoti talantīgs, apveltīts ar

izcilām jaunrades spējām. Ģ. zinātnieks. Ģ.

pedagogs. O Puškina pasakas tēlus kompo-

nists zīmē komiski groteskām krāsām. Ģeniālā
rakstnieka tēli šķiet satīriski spilgtāki. Lit M

63, 2, 3.

2. Tāds, kurā izpaužas izcils talants, izcilas

jaunrades spējas. Ģ. prāts. Ģeniāla ideja.
□ Ģeniālu domu nosaka risināmās problēmas
diženums, iedvesmas starojumu — meklējumu
daudzums. Māksla 62, 1, 27. ..viņš [rakstnieks]
ar ģeniālu spēku. . atsedzis kapitālistiskās
iekārtas dzīves īstenību . . Lit M 60, 51, 4.

3. Ļoti izcils, vienreizējs. Ģ. mākslas darbs.

Ģ. plāns, n Lielais krievu tautas dēls Lomo-

nosovs ar saviem ģeniālajiem darbiem pada-

rīja slavenu dzimtenes zinātni. PL Skola

61, 11, 12.

ģēnijs, -a, v. 1. Ļoti talantīgs, ar izcilām

jaunrades spējām apveltīts cilvēks. !.□ īstu

ģēniju radītā māksla allaž izaugusi no sava

laikmeta, tā cieši vienota ar tautas dzīvi un

centieniem. Māksla 62, 2, 44.

2. Izcils talants, izcilas jaunrades spējas.
Rakstnieka ģ. !□ . . nav ne mazāko šaubu, ka

cilvēka ģēnijs pakļaus sev arī termokodolu

reakciju. Liesma 58, 9, 19.

ģenitīvs, -a, v.; parasti vsk.; vai. Nomenu un

pronomenu locījuma iorma, kas atbild uz jau-

tājumu: kā? Ģenitīva galotne. īpašības vārds

ģenitīvā. O Ģenitīva lietošanas robežas lat-

viešu valodā ir daudz plašākas nekā krievu

un lietuviešu valodā: ar ģenitīvu latviešu va-

lodā daudzreiz izsaka to pašu, ko citās valo-

dās ar atvasinātiem adjektīviem. Gram I, 390.

ģeņģerēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; sar.

Streipuļot. .□ Kopā turoties un ģeņģerējot
pa ielām, viņi [dzērāji] izskatījās kā divas ne-

mierīgas ēnas.. Rozītis 111, 143. Piedzēris cil-

vēks ģeņģerē. ME I, 696.

ģeņģerisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģenģeriski;
sar. Streipuļojošs. O «Tā pavairāk iemetām

ar saimnieku. Kājas gāja ģeņģeriski.» Sakse

7, 245. Viņš nogāja ģeņģeriski lejā. ME I, 696.

Tas ģeņģeriski ievēlās gultā. ME I, 696.

ģeo-, salikteņu pirmā dala; savienojumā ar

lietv. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais ir saistīts ar Zemi, zemeslodi, zemeslodes

garozu, to pētīšanu. Ģeobotānika. Ģeofizika.
Ģeosfēra. Ģeotermija.

ģeobotānika, -as, s.; parasti vsk. Botānikas

nozare, kas pētī augu segu, kā arī to veido-
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jošo augu kopu uzbūvi, attīstību, izvietojuma

likumsakarības.

ģeobotāniķis, -ķa, v ; ģeobotaniķe, -es, dsk.

ģen. -ķu, s. Ģeobotānikas speciālists. □ Ra-

diobioloģiskās pētījumu metodes turpmāk plaši
izmantos arī ģeobotāniķi. . Cīņa 66, 58, 4. Tai-

mirā sastopama skujkoku audze, kas ir pa-

saulē vienīgā, kura aug tik tālu ziemeļos.

. . Mežkopjus, augšņu speciālistus, ģeobotāni-

ķus šis dabas fenomens ieinteresēja. . Cīņa 70,

8, 2.

ģeobotānisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeobotā-
niski. Saistīts ar ģeobotāniku, tai raksturīgs.

Ģeobotāniski eksperimenti. Ģeobotāniskā karte.

Purvu ģeobotāniskais raksturojums.

ģeocentrisks, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas

attiecas uz Zemi kā centru. Ģeocentriskās koor-

dinātes.

2. vēst. Saistīts ar ģeocentrismu, tam rakstu-

rīgs. Ptolemaja ģeocentriskā pasaules sistēma.

ģeocentrisms, -a, v.; parasti vsk.; vēst. Uz-

skats, ka Zeme ir nekustīgs Visuma centrs.

ģeodēzija, -as, s.; parasti vsk. Zinātne par

metodēm Zemes iormas, izmēru, gravitācijas
lauka noteikšanai, kā arī Zemes virsas vai tās

daļu mērīšanai, attēlošanai plānos un kartēs.

ģeodēzisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeodēziski.
1. Saistīts ar ģeodēziju, tai raksturīgs. Ģeodē-
ziskās kartes. Ģeodēziskie instrumenti.

2. Saistīts ar Zemes virsas vai tās daļu

mērīšanu, attēlošanu plānos un kartēs, šādai

mērīšanai, attēlošanai raksturīgs. Ģeodēziski
darbi.

ģeodēzists, -a, v.; ģeodēziste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Ģeodēzijas speciālists.

ģeofizika, -as, s.; parasti vsk. Zinātnes no-

zare, kas pētī zemeslodes iizikālās īpašības un

fizikālos procesus tajā. □ Astrofizikas labo-

ratorijas kolektīvs .. veica vairākus pasāku-
mus, lai varētu sekmīgi pētīt tās ģeofizikas
parādības, kas visciešāk saistītas ar Saules dar-

bību. Zv 64, 3, 13.

ģeofizikāls, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeofizikāli.
1. Saistīts ar ģeofiziku, tai raksturīgs. !D Ze-

mes garozas pētīšanā ļoti svarīgas ir ģeofizi-
kālās metodes.. Liepiņš l, 5. Radioastronomis-

kās un ģeofizikālās observatorijas uzmanīgi
seko mūsu spīdekļa darbībai. Rīgas B 70, 138, 5.

2. Saistīts ar zemeslodes fizikālajām īpašī-
bām un fizikālajiem procesiem tajā, šīm īpašī-
bām un procesiem raksturīgs. Delegāti no-

klausījās . . referātus par Alžīrijas Sahāras

ģeofizikālo struktūru.. Cīņa 71, 234, 1.

ģeofiziķis, -ķa, v., ģeofiziķe, -es, dsk. ģen.

-ķu, s. Ģeofizikas speciālists. O Padomju ģeo-
fiziķi un ģeologi pierādīja, ka uz visas zemes-

lodes dažādos dziļumos atrodas praktiski ne-

izsmeļami naftas un gāzes krājumi. Zv 64, 5, 2.

Ģeofiziķi bija tie, kuri ar magnētisko pētī-
jumu palīdzību uzrādīja Staiceles dzelzs rūdas

atradni. Pad J 68, 59, 2.

ģeofizisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeofiziski.
1. Ģeofizikāls (1). □ . . vecāko klašu audzēkņi
piedalīsies hidroloģiskos un ģeofiziskos pētī-
jumos. Sk Ģ 66, 6, 2. . . ģeologi izmantos vis-

modernākās pētniecības metodes —
tiklab ģeo-

fiziskās, kā ģeoķīmiskās . . Cīņa 63, 274, 1.

2. Ģeofizikāls (2). □ . . ģeofiziskie procesi
ir savstarpēji saistīti un aptver visu zemi. .
Pad J 62, 32, 3.

ģeogrāfija, -as, s.; parasti vsk. 1. Dabas un

sabiedrisko zinātņu sistēma, kas pētī teritoriā-

los dabas un ražošanas kompleksus un to sa-

stāvdaļas. Vispārējā ģ. Vēsturiskā ģ. Poli-

tiskā ģ. Militārā ģ. Medicīnas ģ. Fiziskā ģeo-

grāfija — ģeogrāfijas dabaszinātnisko nozaru

kopums, kas pētī Zemes ģeogrāfisko apvalku,

tā sastāvdaļas un teritoriālos dabas komplek-
sus. Ekonomiskā ģeogrāfija — ģeogrāfijas

nozare, kas pētī sabiedriskās ražošanas iz-

vietojumu, tās attīstības apstākļus un īpat-

nības dažādās zemēs un rajonos. // Attie-

cīgais mācību priekšmets. Ģeogrāfijas pro-

gramma vidusskolām. Mācīt ģeogrāfiju. □ Mā-

cot aizrobežu valstu ekonomiskās ģeogrāfijas
kursu, galvenais uzdevums ir iepazīstināt sko-

lēnus ar aizrobežu ievērojamāko valstu eko-

nomiku. . PL Skola 62, 1, 18. Otrā dienā Vili

izsauca tieši ģeogrāfijā.. Ošiņa 1, 9.

2. Izvietojums (kādai saimnieciskās vai kul-

tūras dzīves nozarei). Dabas resursu ģ. Trans-

porta ģ. Skolu ģ.
ģeogrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst ģeogrāfiski.

1. Saistīts ar ģeogrāfiju (1), tai raksturīgs.

Ģeogrāfiski atklājumi. Ģeogrāfiska ainava —

savstarpēji saistītu dabas parādību komplekss

noteiktā Zemes virsas daļā. Ģeogrāfiska
karte ■— Zemes virsas vai tās daļas pēc mē-

roga samazināts attēls. Ģeogrāfiskie nosau-

kumi .— vietvārdi. Ģeogrāfiskais grādu tīkls —

meridiānu un paralēļu sistēma (kartē). Ģeo-

grāfiskais garums —
kādas vietas attālums

(grādos) no sākuma meridiāna rietumu vai

austrumu virzienā. Ģeogrāfiskais platums —

kādas vietas attālums (grādos) no ekvatora

ziemeļu vai dienvidu virzienā. □ Darba sā-

kumā autors sniedz īsu rajona ģeogrāfisko

raksturojumu, kā arī vēsturisko apskatu. Jaun

Gr 67, 4, 35. Kā zināms, katra punkta stāvokli

uz Zemes virsmas nosaka tā koordinātes, tas

ir, ģeogrāfiskais platums jeb attālums no

ekvatora, garums jeb attālums no meridiāna,

kas iet pāri Griničai. . Zin T 63 , 7 ,24.

2. Saistīts ar kādu zemeslodes vietu, tai rak-

sturīgs. Ģeogrāfiski attālas augu formas —

vienas dzimtas, arī vienas ģints augi no da-

žādiem, savstarpēji tāliem zemeslodes rajo-

niem. O No ģeogrāfiskā viedokļa te bija iz-

devīgi tāpēc, ka vairākas mājas atradās tieši

pašā jūras krastā un laivu un cilvēku drūz-

mēšanās tāpēc mazāk krita acīs. A Grigulis 13,

262. . . visas cilvēku gaitas romānā rādītas

ciešā saistībā ar to ģeogrāfisko vidi un dabas

apstākļiem, kur norit viņu dzīve un darbs.

Valeinis 1, 124. Autors pastāsta mums daudz

nezināma par Āfrikas tautu dzīvi, paražām,

par viņu zemes ģeogrāfiskajām īpatnībām, pa-

rāda krāsām bagātās Āfrikas kontinenta da-

bas kolorītu. Rīgas B 66, 79, 6.

ģeogrāfs, -a, v.; ģeogrāfe, -es, dsk. ģen. -fu, s.

Ģeogrāfijas speciālists. O īsā laikā ģeogrā-
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fiem vajadzēja izpētīt klimatu, zemes reljefu
un augsni, kuru cienīja šis stādiņš [koksa-
gīzs] . . Zv 52, 7, 6. Arkaša jau no seniem lai-

kiem uzlūkoja sevi par ģeogrāfu un pētīja
upes līkumus, krastus un straumi. Pion 53, 34,

4. Kosmiskā fotografēšana palīdz. . ģeogrā-
fiem .. izpētīt Pasaules okeāna dibena reljefu.
Sk Av 71, 19, 4.

ģeohronoloģija, -as, s.; parasti vsk. Ģeolo-
ģiskā laika iedalījums nosacītos, secīgos pos-

mos (piemēram, ērās, periodos, epohāsj.

ģeohronoloģisks, -ais; s -a, -ā; apst. ģeo-
hronoloģiski. Saistīts ar ģeohronoloģiju, tai

raksturīgs. Ģeohronoloģiska vienība — ģeolo-
ģiskā laika vienība, kas apzīmē iežu vai ģeo-
loģisko notikumu relatīvo vai absolūto ve-

cumu.

ģeoķīmija, -as, s.; parasti vsk. Zinātne par

Zemes ķīmisko sastāvu. □ Zemes garozas īpa-

šību, īpatnību un tās sastāva izziņā svarīgu
vietu ieņem jaunā zinātne

— ģeoķīmija. . Zin

T 64, 1, 11. Par minerālu ķīmisko sastāvu un

elementu izplatību Zemes garozā daudz inte-

resantu datu sniedz ģeoķīmija. Upīte 1, 11.

ģeoķīmiķis, -a, v.; ģeoķīmiķe, -es, dsk. ģen.

-ķu, s. Ģeoķīmijas speciālists.

ģeoķīmisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeoķīmiski.
1. Saistīts ar ģeoķīmiju, tai raksturīgs. Ģeo-
ķīmiska metode.

2. Saistīts ar Zemes ķīmisko sastāvu, tam

raksturīgs. □ Atklāt ģeoķīmisko procesu liku-

mības ir ļoti svarīgs visu zemju zinātnieku

uzdevums. Pad J 71, 142, 1.

ģeologs, -a, v.; ģeoloģe, -es, dsk. ģen. -ģu,
s. Ģeoloģijas speciālists. Ģeologu ekspedīcija.
O Viņš ir inženieris ģeologs. Brauc uz Mir-

niju pieņemt dimanta raktuves. Grīva 9, 161.

ģeoloģija, -as, s.; parasti vsk. 1. Zinātne, kas

pētī Zemes sastāvu, uzbūvi, attīstību.

2. Zemes un Zemes garozas sastāvs, uzbūve,

attīstība. □ Noskaidrot un izpētīt kāda ra-

jona zemes garozas uzbūvi nozīmē izpētīt šā

rajona ģeoloģisko uzbūvi jeb šā rajona ģeolo-

ģiju. Liepiņš 1, 3.

ģeoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeoloģiski.
1. Saistīts ar ģeoloģiju (1), tai raksturīgs. Ģeo-
loģiskie dati. Ģeoloģiskā karte. Ģeoloģiskais
laiks — nosacīts laika apzīmējums ģeoloģijā.
O Pēdējos gados Sibīrijā veikti plaši ģeolo-
ģiski pētniecības darbi. Zv 62, 1, 8. Ģeoloģiskā
izpēte mūsu republikā vēršas plašumā. Atklāj
daudzas jaunas derīgo izrakteņu atradnes. Pad

J 68, 59, 2.

2. Saistīts ar ģeoloģiju (2), tai raksturīgs.

Rajona ģeoloģiskā struktūra. Ģeoloģiskā for-

mācija — savstarpēji saistīts iežu kom-

plekss, kas veidojies līdzīgos apstākļos. □ Lai

noskaidrotu kāda rajona ģeoloģisko uzbūvi,

ļoti svarīgi izpētīt tā saucamos dabiskos atse-

gumus . . Liepiņš 1, 3.

ģeomagnētisks, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar ģeo-

magnētismu, tam raksturīgs. Ģeomagnētiskais
lauks. Ģeomagnētiskie efekti. □ Saules sta-

rojuma elektriski lādēto daļiņu plūsma iz-

raisa . . ģeomagnētiskās vētras. Rīgas B 68,

144, 4. Laiku ietekmē Zemes garozas atšķirības,
gravitācijas un ģeomagnētiskās anomālijas.
Cīņa 71, 235, 4. ..Saules vējš izraisa ģeomag-
nētisko apstākļu pārmaiņas Zemes tuvumā . .
Zin T 71, 7, 16.

ģeomagnēiisms, -a, v.; parasti vsk. Magnē-

tisms, kas piemīt Zemei.

ģeometrija, -as, s.; parasti vsk. Matemātikas

nozare, kas pētī ķermeņu telpiskās iormas un

īpašības. Elementārā ģ. Analītiskā ģeomet-.

rija — matemātikas nozare, kas pētī ģeomet-
risko objektu īpašības ar algebras līdzekļiem,
izmantojot koordinātes. Tēlotāja ģeometrija—■
ģeometrijas nozare, kas grafiski attēlo plaknē
telpiskas figūras un ķermeņus. □ Markss no-

rāda, ka Ēģiptē ģeometrija radusies tāpēc, ka

vajadzējis regulēt Nīlas upes uzplūdus un iz-

mērīt laukus pēc plūdiem. Karpovics 1, 11.

// Attiecīgais mācību priekšmets. Ģeometrijas
mācību grāmata. Ģeometrijas stunda.

ģeometrisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeometriski.
1. Saistīts ar ģeometriju, tai raksturīgs. Ģ.
punkts. Ģeometriska līnija. Ģeometriska vir-

sma. Ģ. objekts. Ģeometrisks ķermenis —

priekšmets, kam iedomāti atņemtas visas īpa-

šības, izņemot telpiskās. Ģeometriska vieta —

tādu punktu kopa, kuriem ir kāda noteikta

īpašība. Ģeometriskā progresija — skaitļu vir-

kne, kurā attiecība starp diviem locekļiem, kas

seko viens otram, ir nemainīga. O Jāiepazīs-
tas [skolēniem] ar jaunu ģeometrisku figūru—

paralelogramu.Pion 54, 4, l.

2. Tāds, kam ir stingri noteiktas līnijas,
kompozīcija, kuras atgādina ģeometriskus ob-

jektus, tāds, kurā izmantoti ģeometrijas ab-

strakcijas paņēmieni (parasti par mākslas

darbu). Ģeometriskais dārzs — dārzs, kuram

raksturīga stingri ģeometriska kompozīcija un

iunkcionāls sadalījums. □ Mākslinieki, izman-

todami porcelāna dekorējumā tautas mākslas

koloristiku, nacionālā ornamenta elementus,

ģeometriskus un augu motīvus, izkopj Rīgas

porcelāna stilistisko ievirzi. Māksla 73, 2, 15.

Metāla rotājumi ādas darbos pazīstami jau

tautas mākslā, galvenokārt kā metāla kniedes

un nagliņas, kas ģeometriskā rakstā iestrādā-

tas jostās, dunču makstis un zirglietās. Māk-

sla 73, 3, 8. Apstādījumi veidoti ģeometriskajā
stilā. Saudz dabu 81.

ģeometrizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Veidot (parasti mākslas darbu), vienkāršojot,

vispārinot dabas formas, izmantojot ģeometri-
jas abstrakcijas paņēmienus. Ģ. rakstu. Ģ. zī-

mējumu. Ģeometrizēta tēlu grupa. O Viens

no abstrakcionisma novirzieniem ir tā sauktā

dekoratīvi ģeometrizētā abstraktā māksla. .
Lit M 63, 4, 3. Ģeometrizētās šķautnes tikai uz-

manīgs skatītājs saskatīs kā kādas celtnes ne-

pieciešamu un vajadzīgu iekšējās konstrukci-

jas karkasu . . Tēl M 57, 95.

ģeomorfologs, -a, v ; ģeomorfoloģe, -es, dsk.

ģen. -ģu, s. Ģeomorfoloģijas speciālists.
O . . seno krastu veidojumi Latvijas kartē

aizņem diezgan plašu joslu. Tos pētījuši dau-

dzi ģeologi un ģeomorfologi. .
Zv 68, 14, 8.
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ģeomorfoloģija, -as, s.; parasti vsk. Zinātne

par Zemes virsas reljefa iormām, to izvei-

došanos, attīstību, izvietojumu.

ģeomorfoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ģeo-

morfoloģiski. 1. Saistīts ar ģeomorioloģiju, tai

raksturīgs. Ģeomorfoloģiska analīze. Ģeomor-

foloģiski dati.

2. Saistīts ar Zemes virsas reljeia iormām,

to izveidošanos, attīstību, izvietojumu, šīm pa-

rādībām raksturīgs. O..precizēja jēdzienu
«nacionālais parks». Tā ir liela teritorija, kurā

dabas apstākļi nav būtiski pārveidoti, kurā

augu un dzīvnieku sugām, ģeomorfoloģiskiem

veidojumiem. . ir zinātniska, izglītojoša, estē-

tiska .. nozīme. Cīņa 71, 217, 2.

ģeopolitika, -as, s.; parasti vsk. Reakcionāra,

buržuāziska doktrīna, kas par sabiedriskās dzī-

ves parādību izskaidrojuma pamatu uzskata

ģeogrāfiskos apstākļus.
ģeopolitiķis, -ķa, v.; ģeopolitiķe, -es, dsk.

ģen. -ķu, s. Ģeopolitikas piekritējs.
ģeopolitisks, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar ģeo-

politiku, tai raksturīgs. Ģeopolitiski uzskati.

ģeorģīne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Dālija.
CD . . puķudārzā neredzēti liela ģeorģīne kā

egle stāvēja brūniem ziediem pilna. Upīts XI,

259. Istabas logu priekšā auga kuplas ģeorģī-
nes . . Lubējs 1, 205. Redzēju viņu iznesam no

istabas ģeorģīnes, kas bija sākušas vīst. Zv

57, 3, 3.

ģeosfēras, -v, vsk. ģeosfēra, -as, s. Koncen-

triskas (zemeslodes) sfēras, kam ir dažāds vie-

liskais sastāvs un blīvums (piemēram, atmo-

sfēra, hidrosfēra, litosfēra). CD Zemeslodi var

sadalīt vairākos apvalkos jeb zonās, kas at-

šķiras ar savām fizikālajām īpašībām un ķī-
misko sastāvu. Šos atšķirīgos apvalkus sauc

par ģeosfērām. Maldavs 1, 22.

ģeotropisms, -a, v.; parasti vsk. Spēja (augu

orgāniem) Zemes pievilkšanas spēka iedarbībā

augt Zemes centra virzienā.

ģēpelis, -ļa, v.; arī ģēpele, -es, dsk. ģen. -ļu, s.

lerīce (ar zirgspēku darbināmu mašīnu, piemē-

ram, kuļmašīnu, ūdens sūkņu) piedziņai.
□ Muižā divas kuļmašīnas, viena diviem zir-

giem griežama, otra liela, ar ģēpeli un sešiem

zirgiem. Upīts XI, 276.

ģerānija, -as, s. Pelargonija. O . . ne vairs

aizkari liekas tik balti, ne ģerāniju ziedi tik

ugunīgi . . Bendrupe 1, 219. Tumsa un miglājs
bija dzēsuši dārza krāsas. Tikai sarkanās ģerā-
nijas vēl kvēloja kā dziestošas lāpas . . Imer-

manis 2, 113.

ģērbējs, -a, v.; ģērbēja, -as, s. 1. Darbinieks

(piemēram, teātros, kinostudijās, televīzijas
studijās), kurš sakārto kostīmus un palīdz ak-

tieriem apģērbties. Strādāt teātrī par ģērbēju.
O . . bez ģērbējas. . izrāde nemaz nevar no-

..Vispirms viņa izgludina kostīmus, iz-

tos pa ģērbtuvēm, sakarina noteiktā

Vietā . . PL Siev 66, 3, 15.

2. neakt. Kalpotājs, kas rūpējas par tērpiem.
O Grāfienes Frančeskas logi vaļā. Pati viņa
nav redzama, bet viņas jaunākā ģērbēja. . at-
balstās uz palodzes un izliecas laukā. Upīts

18, 133.

ģērbkambaris, -ra, v. Telpa (baznīcā), kur

uzturas garīdznieks pirms un pēc dievkalpo-

juma vai dievkalpojuma starplaikos. CD Baz-

nīcā jau skanēja ērģeles, un draudze dziedāja

sirsnīgi. Vecais Briģis ģērbkambarī plātīja ta-

lāru, lai palīdzētu mācītājam aptērpties. Upīts
18, 274. Kad Jānis Bāriņš iegāja ģērbkambarī,
mācītāja tur vairs nebija . . Kurcijs 3, 98. . . mā-

cītājs izgāja ģērbkambarī un drebošiem pirk-
stiem sāka raisīt talāra saites. Saulītis 12, 294.

ģerbonis, -ņa, v. Oliciāla (piemēram, valsts,
pilsētas, iestādes, kārtas, cilts) emblēma. CD Pa-

domju Sociālistisko Republiku Savienības ģer-
boni . . var redzēt visur: tas rotā Padomju Sa-

vienības Augstākās Padomes tribīni; . . ģerbo-
nis attēlots uz gatavības apliecības, augstsko-
las diploma un beigšanas nozīmītes; ik dienas

to redzam uz monētām . . Jaun Gr 66, 10, 29.

Mākslinieks [A. Apinis] ir Latvijas PSR ģer-
boņa autors . . Māksla 59, 4, 42. . . restaurētas

vairāku sagrautu Vecrīgas namu sīkdaļas —

portāli, vecais Rīgas pilsētas ģerbonis v. c.

Māksla 59, 2, 23. Smailē tam [logam] ievietots

Hetlingu cilts ģerbonis — krustoti pelēki zo-

beni uz zila vairoga pamatnes, apakšā pietu-
pies lācis ar izkārtu mēli pret dzeloņainu ro-

zes zaru augšā. Upīts X, 43.

ģerboņzīmogs, -a, v. Zīmogs, kurā ir ģer-
boņa attēls.

ģērbs, -a, v. Apģērbs, tērps. CD Zentas ģērbs
bija, cik vien šais laikos iespējams, elegants.
Rūtaini, paīsi svārki, balta zīda blūzīte. Viņa
vēl apvilka zili svītrainu angļu auduma kos-

tīma jaku. Birze 3, 48. Šīs sezonas mode pa-
redz vasaras tērpiem lielu dažādību —

gan

ļoti kuplus, gan šaurus svārkus, blūzes ar ma-

zām un lielām apkaklēm, dziļus izgriezumus
un augsti aizpogātus ģērbus. Zv 57, 9, 31. Arī

šeit Rainis strādāja parastajos apstākļos: pus-

zviļus gultā atsevišķā istabā, ietērpies garā,
baltā slimnieku ģērbā. . Birznieks-Upītis 6, 25.

ģērbt, ģērbju, ģērb, ģērbj, pag. ģērbu; trans.

Tērpt (kādu drēbēs). Ģ. bērnu. Ģ. meiteni.

Svētdienīgi ģērbti cilvēki. □ Līdz šim Jana . .

bija valkājusi mātes vecās, pāršūtās drēbes,

tāpēc bieži ar skaudību bija noraudzījusies
labi ģērbtajās skolas biedrenēs. Rīgas B 57,

15, 2. Perjē kungs redzēja noliecamies garos
svārkos ģērbtu cilvēku . . Upīts 18, 227. // Vilkt

mugurā (apģērbu, drēbes). CD Pēc piecām mi-

nūtēm uz tilta uzskrēja treniņa tērpā ģērbts

puisis. Birze 5, 44. // pārn. Apgādāt, nodrošināt

ar apģērbu. CD Tu ģērb mani, māmiņ, un

baro . . Aspazija 3, 112.

ģērbties, ģērbjos, ģērbies, ģērbjas, pag. ģēr-
bos. Refl. ģērb t. Ģ. formas tērpā. Veikli

ģ. iO Indriķis ātri izlēca no gultas, izberzēja
acis un sāka ģērbties. Bez trokšņa viņš

tumsā sataustīja _bikses, vēja blūzi, svār-

kus . . Zv 57, 24, 12. Ēvalds sāka ģērbties, iekāpa
stulmu zābakos, gribēja apvilkt pat virskreklu,

bet tad nolika to atpakaļ uz krēsla. Saulītis

12, 52. ..kombinezonā ģērbusies meiča krāva

zarus. Ezera 2, 43. // Nēsāt, valkāt (piemēram,
noteikta veida, kvalitātes) apģērbu, arī izvē-

lēties sev apģērbu. Ģ. vienkārši. Ģ. eleganti.
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Ģ. gaumīgi. O Egli kabinetā gaidīja divi vī-

rieši, akurāti un moderni ģērbušies . . Birze 5,

98. // pārn. Gādāt sev drēbes, O Bet ko tur

varēja aiztaupīt, kad jāģērbj pieaudzis dēls,

jāģērbjas pašiem ar [arī] . . Apsīšu J 3, 43.

ģērbtuve, -es, dsk. ģen. -vju, s. 1. Telpa (pa-

rasti sabiedriskā iestādē), kur atstāt virsdrē-

bes; garderobe. Skolas ģ. Poliklīnikas ģ.
ļO Mēteli ģērbtuvē pakārusi, Velta skriešus . .
dodas uz savu klasi. Bērn 50, 3, 36. . . [meitene]

gribēja tāpat neatģērbusies skriet pa kāpnēm

augšā, bet viņu aizturēja māsa un aizveda

ģērbtuvē. Sakse 7, 273. . . izveidojās . . pirts ēka,

kas sastāvēja no mazgāšanās telpas un priekš-

nama, kuru dažkārt ar šķērssienu sadalīja

ģērbtuvē un vējtverī . . Cimermanis 1, 64.

// Telpa, kur glabā speciālos apģērbus un pār-

ģērbjas (darbam, nodarbībām v. tml.). Rūpnī-

cas ģ. □ No ģērbtuvēm pašreiz sāka nākt

sportisti. Saulītis 12, 220.

2. Telpa (piemēram, teātrī, kinostudijā, tele-

vīzijas studijā), kur grimējas un ģērbjas.
O Tiklīdz priekškars aizvērās, Vintēna iestei-

dzās ģērbtuvē aiz skatuves. Tur viņas Anita

kopā ar citām meitenēm pašreiz pārģērbās.
Rinkule 2, 48.

ģērēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Miecēt.

O Aizej tak, aizej, palūko, vai tās ādas nu

reiz nebūs gatavas! Tā tas Trauberģis tās

mums atkal līdz vēlam rudenim ģērēs, pie-
nāks ziema, kažoka nebūs, ko mugurā vilkt...
Upīts XI, 9. .. pārāk reti gadās, ka tie, kas

ģērē ādu bungām, ir paši labi bundzinieki.

Rīgas B 58, 224, 6. Vasaras virtuvēs gatavoja
ēdienu, vārīja lopiem dziru, mazgāja veļu, ģē-
rēja ādas . . Cimermanis 1, 70.

2. sar. Sist, pērt. □ «. . jūs patiešām pelnāt,
ka ieved atpakaļ pēršanas laikus un ģērē

jums jūsu muguras ...» A Deglavs 1, 284. «Pa-

gaid' tik'! Gan es jūs ģērēšu. Ak, kā es jūs
ģērēšu!» [Saka Jānis aizbēgušajām aitām.]
Upīts 5, 15.

O'v" Ģērēt (arī dīrāt) ādu vienk. — sist, fiziski

izrēķināties, v Ģērēt (arī dīrāt, plēst) divas (ari
trīs utt.) ādas vienk. — ļoti nežēlīgi, nesaudzīgi
izmantot.

ģērētava, -as, s. Miecētava. lo sal. Svaigu
ādu, sviedru un cilvēku elpas dvinga kā no

ģērētavas sitās pretī. Upīts _18, 247.

ģērmanis, -ņa, v.; novec. Ādminis.

ģermānisms, -a, v.; vai. Aizguvums no vācu

valodas. O . . «Zaļajā zemē» personu valodā

sastopami šādi ģermānismi: vaktēt, bānis, . .
veša, andele un citi. Valeinis 1, 176. Dažviet

{lugā] ģermānismi aizstāti ar īstiem latviešu

vārdiem. Kar 63, 1, 122. Klēberga kundze augusi
stiprā vācu birģeru puskultūras ietekmē. Katra

vārda galā viņa lieto vācisko «ah!», viņas va-

loda ģermānismiem piebārstīta. J Kalniņš 1, 92.

ģermānistika, -as, s.; parasti vsk. Zinātnes

nozare, kas pētī ģermāņu valodas un litera-

tūru.

ģermānists, -a, v ; ģermāniste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Ģermānistikas speciālists.
ģermanizācija, -as, s.; parasti vsk. Pārvāco-

šana.

ģermanizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Pārvācot.

ģermanizēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Pārvācoties.

ģermanofils, -a, v.; ģermanofile, -es, dsk. ģen.
-ļu, s. Cilvēks, kas simpatizē ģermāņu kultū-

rai, paražām, valodai.

ģermāņi, -v, v; ģermānis, -ņa, v.; ģermā-
niete, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tautu

grupa Eiropas centrālajā, rietumu un ziemeļ-
rietumu daļā (piemēram, vācieši, angļi, zviedri,
dāņi, norvēģi, holandieši). Ģermāņu valodas.

2. arī vsk. Šīs tautu grupas piederīgais.

ģēvele, -es, dsk. ģen. -ļu, s.; novec. Zelminis.

. . visur namu ģēvelēs pland priecīgi ka-

rogi par godu svinībām. Kurcijs 4, 326. . . ģē-
vele tiek jau ārdīta: caur galējo logu redz

krītam resnus baļķu galus. Birznieks-Upītis

6, 138.

ģībonis, -ņa, v. Bezsamaņa. Krist ģībonī
sar. — zaudēt samaņu. □ Divi stundas viņš
steidzīgi strādājis un pēc 30 mietu pagatavo-
šanas pēkšņi sajutis lielu nogurumu, reiboni,
aukstus sviedrus. Bijis ģībonī apmēram vienu

stundu. X Rudzītis 2, 13. Ja siltumā seja kļūst
bāla, tas norāda uz traucējumiem siltuma re-

gulācijā. Tā ir zīme, ka darbs jāpārtrauc un

jāatvēsinās, jo var iestāties ģībonis . . Ves 62,

4, 16. Andriksonam sāka reibt galva, un viņš
manīja, ka viņam ģībonis tuvojas. Blaumanis

6, 157.

ģībt, ģībstu, ģībsti, ģībst, pag. ģību; intrans.

Zaudēt samaņu. Ģ. no karstuma.

ģīga, -as, s. Sens latviešu tautas mūzikas

lociņinstruments ar vienu stīgu.

ģīgāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.
Čī-

gāt
ģikts, ģikts, s.; parasti vsk.; novec. Podagra.

O Podagra jeb tautas valodā ģikts ir pazīs-

tama jau kopš seniem laikiem. Skulme 3, 113.

Es ar savām ģikts savilktajām rokām nevaru

nekā palīdzēt. . Aspazija 3, 227.

ģilde, -es, dsk. ģen. -žu, s.; vēst. 1. Pilsētas

iedzīvotāju savstarpējās palīdzības, sociālās

nodrošināšanas un sabiedriskās dzīves organi-

zācija (feodālismā). Tirgotāju ģ. Amatnieku ģ.
Lielā ģilde — tirgotāju organizācija (Latvijas

pilsētās feodālismā un kapitālismā). Mazā

ģilde — amatu (cunftu) meistaru apvienība

(Latvijas pilsētās feodālismā un kapitālismā).
□ Vissenākais no tiem [kabatas portfeļiem]
izgatavots 1860. gadā, to nēsājis mans vec-

tēvs, krāsotāju ģildes biedrs. Bels 1, 77.

2. Tirgotāju kategorija pēc kapitāla apmē-

riem (pirmsrevolūcijas Krievijā, arī buržuā-

ziskajā Latvijā līdz 1924. gadam). Ģildes no-

doklis. O Jau drīz vien Šlīmanis kļūst pat-

stāvīgs; viņš ir pilntiesīgs Pēterburgas 1. ģil-
des tirgotājs. Zv 72, 3, 25.

ģimene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Organiza-
toriska cilvēku abu dzimumu pārstāvju kop-

dzīves forma, kas izveidojusies vēsturiski un

pastāv kā cilvēku sabiedrības pamatšūniņa;
tuvu radinieku grupa (piemēram, vecāki un

bērni), kas parasti dzīvo kopā. Daudzbērnu ģ.
Strādnieku ģ. Zemnieku ģ. Kalpotāju ģ. Mazas
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ģimenes. Saskanīga ģimenes dzīve. Ģimenes
stāvoklis —

tiesisks stāvoklis, ko nosaka pie-
derība pie ģimenesun kas rodas, cilvēkam pie-

dzimstot, un mainās, noslēdzot vai šķirot lau-

lību, adoptējot bērnu. Ģimenes tiesības — tie-

sību nozare, kas regulē laulības, radniecības

un adopcijas attiecības. Ģimenes kodekss —

vienots likumdošanas akts, kurā sistematizē-

tas sociālo tiesību normas, kas regulē laulī-

bas, radniecības, adopcijas attiecības, aizbild-

nību un aizgādnību, civilstāvokļa aktu reģis-
trāciju. Ģimenes budžets — ģimenes ienākumu

un izdevumu apjoms un saraksts. Ģimenes
galva — ģimenes apgādnieks vai tās atbildī-

gais pārstāvis. Ģimenes māja — vienas ģime-
nes vajadzībām celta dzīvojamā ēka. Ģimenes

dārziņš —
neliels zemes gabals, kas nodots

atsevišķas personas rīcībā dārza iekopšanai;

uz šī zemes gabala iekoptais dārzs. Ģimenes

ligzda poēt. — ģimenes miteklis; arī ģimene.
Ģimenes (arī precēts) cilvēks sar. ■— precējies

vīrietis, retāk precēta sieviete. Mūsu ģi-

mene ir liela — tētis, māmiņa un septiņi
bērni. Pion 54, 17, 2. Ozolam patika, ka Olga
atguvusi pat agrāko humoru, kas vienmēr bija

valdījis viņu ģimenes attiecībās gan pašu
starpā, gan ar bērniem. Sakse 7, 237. . . A. Upīts

romānā «Jauni avoti», tēlojot konfliktus starp
Robežnieku ģimenes locekļiem, atspoguļo tam

laikam raksturīgos konfliktus patriarhālās ģi-
menes iziruma apstākļos.. Valeinis 1, 112. Ra-

dās ģimene un arī ģimenes pieaugums — pie-
dzima meitene, bet pusotra gada vēlāk —

puika. Purs l, 23. Šīs mazās ģimenes mājiņas
vakara puskrēslā . . atgādināja it kā putnēnu

ligzdas . . Purs l, 198. Harijs jau četrus gadus
atradās prom no ģimenes ligzdas, tikai reizu-

mis skolas brīvlaikā un īsos gadījuma atvaļi-
nājuma brīžos pabijis mājās dzimtajā pusē.
Talcis 7, 212. // pārn. Ļoti cieši saistītu, drau-

dzīgu cilvēku grupa. O . . visi viņi, otrā bri-

gādē, tik dažādu tautību un raksturu cilvēki,
šai grūtajā, darba pilnajā pusgadā kļuvuši par

vienu lielu ģimeni. . Kroma 3, 59.

2. lauks. Mājdzīvnieku mātīšu grupa, kuras

cēlušās no vienas ciltsmātes. O Šodien pār-
runā sevišķi aktuālas tēmas: .. aminoskābju
palielināšana cūkgaļā, līniju un ģimeņu analī-

zes un citas svarīgas problēmas. . Pad J 69,

133, 2. // zool. Dzīvnieku grupa, kura uzturas

kopā un kurā ietilpst tēviņš, mātīte un to ma-

zuļi. Strazdu ģ. O Tas, ko parasti uzskata par
vilku baru, īstenībā ir viena vilku ģimene:
veco vilku pāris un viņu šā gada un pērnie

vilcēni, kas ziemas sākumā sanāk kopā. Kro-

nītis 1, 261.

ģīmetne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Fotogrāfisks
(cilvēka, parasti tā sejas) attēls. Rakstnieka ģ.
O . . Oskara Kļavas jaunības dienu palielināta
ģīmetne karājas pie sienas līdzās kādai citai

ģīmetnei, nokuras ienācējā raugās Anitas Kļa-
vas laipnās acis. Lācis 11, 17. Uz rakstāmgalda,
tāpat kā vienmēr, viņas ģīmetne — smejoša,
ar pārgalvīgi atmestu galvu. Brīdaka 2, 135.

Viena ģīmetne rādīja pazīstamu seju. Tāds va-

rētu izskatīties Alders pirms gadiem pieciem,

protams, ar provinces fotogrāfa palīdzību, kurš

sejā necieš asas ēnas, bet visu gādīgi noglu-
dina un noapaļo. Birze 5, 49.

2. Tēlotājas mākslas žanrs, kam raksturīga
pievēršanās cilvēka individualizētam attēloju-
mam; šī žanra mākslas darbs; portrets. Ģ. eļļā.
□ Plašāks un daudzveidīgāks ir meistara por-

tretu klāsts glezniecībā. īpaši sākuma periodā
bieži sastopamas ģīmetnes ar pastiprinātu sa-

dzīves žanra elementu piedevu. . Lit M 60,

51, 3. Mūsu tēlniecībā viens no visizplatītāka-
jiem žanriem ir ģīmetne. . . Tēlnieki veidojuši
sociālistiskā darba varoņus, darba pirmrind-
niekus, darba inteliģenci un, kā parasts, —

draugus un ģimenes locekļus. Māksla 60, 3, 9.

ģīmis, -mja, v.; novec. Seja. □ Barons rau-

dzījās saules nodegušā, veselīgā, glītā zem-

nieka ģīmī, kurā bija lasāms spēks un pašap-
ziņa . . Blaumanis 6, 131. Saradās ciemnieki, no-

kārtām galvām, sāpju un izbaiļu pilniem ģīm-
jiem. Birznieks-Upītis l, 46. «ledomājieties,kādu

ģīmi rādīs brigadieris, kad mēs pēc īsa brīža

atkal būsim klāt.» Auziņš 1, 29.

ģimnāzija, -as, s.; neakt. Vispārējā vidējā

mācību iestāde (buržuāziskajā Latvijā, pirms-

revolūcijas Krievijā, dažās kapitālistiskajās

valstīs). Vīriešu ģ. Sieviešu ģ. Zēnu ģ. Mei-

teņu ģ. Ģimnāzijas skolotājs. Klasiskā ģim-

nāzija —■ ģimnāzija, kurā lielu vērību veltī

latīņu un sengrieķu valodai, antīkajai litera-

tūrai. Humanitārā ģimnāzija —• ģimnāzija,
kurā lielu vērību veltī humanitārajiempriekš-
metiem. Reālā ģimnāzija — ģimnāzija, kurā

lielu vērību veltī dabas zinātnēm, matemā-

tikai un jaunajām valodām. Praktiskā ģim-

nāzija — ģimnāzija (buržuāziskajā Latvijā),
kurā lielu vērību veltī mājturībai. □ Viņa

atnāca strādāt par skolotāju tai ģimnāzijā, kur

es mācījos. Vilks 3, 52. Irma ietika ģimnāzijā.
Pirmo gadu nekas, meitene mācījās visiem

spēkiem, citādi nebija izredzes dabūt skolas

naudas atlaišanu. Sakse 4, 33. . . Veidenbaums

mācījās Rīgas guberņas ģimnāzijā. Lit M 56,

26, 2. 1939. gada pavasarī [vijolnieks] . . beidz

Jelgavas klasisko ģimnāziju. Skolā zēnu saista

vēsture un senās valodas — latīņu un grieķu.
Zv 59, 12, 11.

ģimnāzists, -a, v.; ģimnāziste, -es, dsk. ģen.

-stu, s.; neakt. Ģimnāzijas audzēknis. O ..vi-

ņas iztēlē vārds ģimnāzists saistījās ar glītām

drēbēm, garšīgiem ēdieniem un kundziskām

manierēm. Salenieks 3, 6.

ģindenis, -ņa, v. Skelets. □ . . Alma . . re-

dzēja, ka viņas. . vaigi un acis iekritušas, ro-

kas kaulainas. Viņa drīzāk izskatījās pēc ģin-
deņa nekā pēc dzīva cilvēka. Paegle 4, 190.

Viņa kaulainais, ģindenim līdzīgais ķermenis
sarāvās gluži maziņš. . Lācis VII, 515.

ģints, ģints, dsk. ģen. ģinšu, s. 1. vēst. Pir-

matnējās kopienas iekārtas galvenā sabiedrī-

bas ekonomiskā vienība, ko apvieno asinsrad-

niecība vai šķietama izcelšanās no kopīga

senča, kopēja saimniecība un paražas; dzim-

ta (1). Patriarhālā ģ. Ģints iekārta. Ģints sabied-

rība. Mātes ģints —■ pirmatnējās kopienas
iekārtas attīstības stadija,kad radniecību skaita
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pēc mātes līnijas; matriarhāts. Tēva ģints —

pirmatnējās kopienas iekārtas attīstības stadija,

kad radniecību skaita pēc tēva līnijas; pat-

riarhāts. O Savstarpējās attiecības un kār-

tību apmetnē nosaka ģints māte Valge .. Jaun

Gr 67, 3, 33. // pārn.; poēt. Cilvēku grupa, ko

apvieno kopējas intereses, pazīmes, darbība,

idejas, mērķi. Bet stāv pats nams! viņš di-

bināts uz klints, Un viņu sargā jaunā darba

ģints. Rainis I, 410. Atceries, atceries varoņu

ģinti, ■— Ugunīs gāja tie vārtus tev vērt. Va-

nags 7, 141. Par saviem brāļiem mūžam karo

Ikviens, kas Prometeja ģints. Ķempe l, 54.

2. Augu un dzīvnieku sistemātikā — sugu

grupa ar līdzīgām pazīmēm. □ . . dzimtas

iedala ģintīs. Zaķu dzimtā ir divas ģintis:
trušu ģints un zaķu ģints. Zool 150. Mūsu die-

nās pazīstamas trīs tagadējo cilvēkveida . .pēr-

tiķu ģintis. Darvinisma pam 117. Zemeņu ģintī
izšķiram dārza zemeņu, meža zemeņu un spra-

dzeņu sugas. Svinka 1, 163.

O Ģints jēdziens loģ. •— jēdziens, kas ietver

kādas klases (sugas) priekšmetu būtiskas pa-

zīmes.

ģipsis, -ša, v.; parasti vsk. Bezkrāsains balts,

retāk citādas krāsas minerāls — kalcija sul-

fāta kristālhidrāts. Ģipša atradnes. Ģipša slāņi.

Ģipša figūras. Ģipša nolējums — ģipsī izlieta

(piemēram, skulptūras, arhitektūras detaļas)

precīza kopija. Ģipša pārsējs mcd. — ar ģipsi
piesūcināts pārsējs. □ . . ģipša ražošanas

cehs . . palīdzēs dot celtniekiem četrreiz vai-

rāk ģipša būvdetaļu. Lit M 56, 25, l. Ģipša
plātņu starpsienām, salīdzinot ar citiem mate-

riāliem, ir laba skaņu izolācija. Sterns 2, 188.

Kompozīcija izgriezta kokā ļoti pārliecinoši,

viegli, bez sākotnēja varianta ģipša modelī.

Māksla 62, 1, 37.

ģipšains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas satur ģipsi.

Ģipšaino slāņu atsegumi. Ģipšaini ieži. □ At-

karībā no smiltīs dominējošiem minerāliem tās

iedala . . kaļķainās, ģipšainās . . smiltīs . . iz-

rakt 109.

ģipšakmens, -akmens, v.; ģeol. lezis, kas sa-

stāv no minerāla ģipša, bieži ar dažādiem pie-

maisījumiem. Slāņainais ģ. Kārtainais ģ. Pelē-

kais ģ. Ģipšakmens atradnes. Ģipšakmens lauz-

tuves. .□ Taču ir arī tādi ieži, piemēram, tīrs

ģipšakmens, kaļķakmens, kas sastāv no viena

minerāla. Izrakt 14. Apmēram divus metrus

augstais ūdenskritums un ģipšakmens atsegumi

pie Rumbenieku mājām ir krāšņi dabas vei-

dojumi. Rīgas B 71, 170, 6. Teātra telpu apdarei
arhitekts atradis skaistu materiālu — Sauriešu

ģipšakmeni. Pad J 70, 49, 2.

ģipšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; lauks.

Mēslot (augsni) ar ģipsi. Ģ. laukus.

ģirļicis, -ča, v. Dzeltenbrūns zvirbuļveidīgo

kārtas putns. □ Kurzemē un arī citos apvidos

pēdējā laikā arvien biežāk redzēts ģirļicis .. ,

kanāriju putniņu radinieks. Latv dzīvn 54. . . pa-

rādās ne vien dažādi mežu un parku putni,

bet arī «jaunieceļotāji» —■ ģirļicis un melnais

meža strazds . . Rīgas B 71, 220, 4.

ģist, ģiedu, ģied, ģied, pag. ģidu; trans. Ma-

nīt, jaust, noprast. [□ Pilsētas dārzos un lau-

kumos jau labi ģiedams jaunais zaļums. Ko-

kiem pumpuri sabrieduši un plīst pušu. Sau-

lietis Vili, īoi. Malienas pazinējs jau ap Jā-

ņiem ģied, ka te briest kaut kas varens. Aus-

triņš 2, 175. . . stāstā gandrīz ik detaļa ģiedami

. . iedarbojas uz lasītāju, atraisa viņa iztēli.

Kar 58, 8, 109.

ģitāra, -as, s. Strinkšķināms stīgu mūzikas

instruments ar sešām vai septiņām stīgām.

Sešstīgu ģ. Septiņstīgu ģ. Spāņu ģ. Krievu ģ.

Havajas ģ. Elektriskā ģ. □ Aizskarot uzvil-

ktu vijoles, ģitāras, kokles vai kāda cita stīgu

instrumenta stīgu, tā sāk vibrēt, un vibrācijas
rezultātā gaisā rodas skaņu viļņi. Gailis 1, 68.

Tīri uzpostajā istabiņā pie sienas piekārta ģi-
tāra. Pad J 62, 182, 2. Karlo . . paņēma ģitāru
rokās un sāka spēlēt un dziedāt. Grīva I, 9.

ģitārists, -a, v.; ģitāriste, -es, dsk. ģen. -stu,

s. Mūziķis, kas spēlē ģitāru; ģitāras spēlētājs.
Virtuozs ģ.

H

ha, izsauk. Lieto, lai atdarinātu smieklus.

'O «Ha, ha, ha,» Spricis rēc. «Tev, kā skatos,
sāk atgriezties humora izjūta.» Skujiņš 4, 20.

Mārtiņa prātojumi Harijam šķita tik naivi, ka

gribot negribot bija jāpasmejas: «Ha! Vai tu

domā, ka kapteiņi tikai ēd un lasa romānus?»

Talcis 7, 299.

habanera, -as, s. Lēna spāņu tautas deja;
šīs dejas mūzika. Dejot habaneru. □ Visā

Spānijā dzied habaneru. Bet Obrazcovas Kar-

menas habanerai ir īpaša nozīme. Tā ir ieskaņa
lielām, spējām jūtām. Zv 73, 12, 13.

hafnijs, -a, v.; parasti vsk. Ķīmiskais ele-

ments — sudrabaini balts metāls (izmanto, pie-
mēram, elektronu lampās, televīzijas apara-

tūrā). .□ . . pie tipiskiem izkliedētiem elemen-

tiem pieskaitāmi cēzijs, gallijs, .. hafnijs . .
Zin T 62, 6, 6.

haidamaks, -a, v.; vēst. 1. Antifeodālas kus-

tības dalībnieks Ukrainas daļā, kas atradās

Polijas varā (18. gadsimtā). Haidamaku sa-

celšanās.

2. Dalībnieks ukraiņu buržuāzisko nacionā-

listu organizētajā kontrrevolucionāru kara-

spēkā (no 1918. līdz 1920. gadam). O . . Pet-

ļuras haidamaki un «brīvie kazaki» Ukrainas

pilsētās un ciemos rīkoja drausmīgus ebreju

grautiņus. Rīgas B 70, 139, 6.

haiduks, -a, v.; vēst. 1. Partizāns, kas cīnījās

pret turku sultāna jūgu (Balkānos, Ungārijā,
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Moldāvi jā no 15. līdz 19. gadsimtam). □ Daž-

kārt viņa [rumāņu rakstnieka] grāmatās parā-

dījušies arī haiduku tēli, kas iemieso apspiesto

masu anarhistisko dumpīgumu, varoņi, kurus

apmirdz leģendāras slavas oreols. Kar 59, 5, 5.

. . viduslaiku vēstures stundās 4. klasē pārru-

nājām, kādas rakstura īpašības nepieciešamas
haidukiem. Sk Av 70, 51, 2.

2. Tiesu un iestāžu kalpotājs (Ungārijā);
muižnieka sulainis, kalpotājs (Vācijā, Polijā,

pirmsrevolūcijas Krievijā).
haimorīts, -a, v.; parasti vsk.; mcd. Žokļa

(Haimora) dobuma gļotādas iekaisums. O Gal-

vas sāpes, iesnas, spiediens vaigos — tādas

ir akūta haimorīta.. pazīmes. Ves 63, 2, 30.

Akūts haimorīts parasti ilgst divas trīs nedē-

ļas un noris ar normālu vai nedaudz paaugsti-
nātu ķermeņa temperatūru. Ves 63, 2, 30.

haizivs, -zivs, dsk. ģen. -zivju, s. Skrimšļ-

zivju klases dzīvnieks ar vārpstveida ķermeni

un zāģveida zobiem. □. . haizivs . . dažreiz

uzbrūk lagūnā peldošam cilvēkam. Kad haizivs

to dara, salinieki lūko dunčus un tikmēr vajā

plēsoņu, kamēr izdodas to nogalināt . . Lācis

10, 39. Liedags juta sevi tik šausmīgi vientuļu
un bezpalīdzīgu, it kā viņš peldētu jūrā, niknu

haizivju ielenkts. Sakse 3, 22. pārn. Viņš sa-

vāca bagātīgus materiālus .. par to, kas no-

tiek . . biržas haizivju un politisko bosu mīt-

nēs. Lit M 56, 50, 2.

hakasi, -v, v ; hakass, -a, v ; hakasiete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tautība, Hakasijas

autonomā apgabala pamatiedzīvotāji. Al-

taja un Sajānu priekškalnes nelielās tautības

apvienojās . . altajiešos . . un hakasos . . Rīgas

B 69, 193, 6. Bulanka — šejienes senāko iedzī-

votāju hakasu valodā nozīmē «daudz caunu»..
Pad J 7i, 25, 2.

2. arī vsk. Šīs tautības piederīgais.
haki, nelok., v. 1. Zaļganbrūna krāsa; audums

šādā krāsā. □.. [stūrmanis] bija apģērbis
haki virsvalku un kopā ar bocmani rīkojās pa
laivu klāju.. Lācis 10, 141. Ģērbies vasarīgi
īsās haki bikšelēs, Janelis stāvēja alejas ma-

lā . . Birze 5, 156.

2. parasti savienojumā ar «krāsa», adj. nozīmē.

Zaļganbrūns. D Viens no viņiem, tērpies . .
impregnētā haki krāsas lietus mētelī, uzma-

nīgi pētīja krāsaino afišu. A Grigulis 10, 175.

halāts, -a,_y. Virsvalks, uzsvārcis,- rīta svārki.

Mājas h. Ārsta h. O.. virs kleitas vai

svārkiem, kas nēsājami mājās, ejot uz kūti,

vajadzētu uzvilkt piemērotu, viegli mazgājamu
darba halātu. PL Siev 63, 4, 20. Divus stāvus

zemāk, sanatorijas priekšā, bija piebraucis
autobuss. Apkārt tam pulcējās slimnieki ha-

lātos. Birze 5, 257. . . Džesija piecēlās sēdus un

ciešāk savilka plāno katūna halātu. Birze 4, 122.

halcedons, -a, v .; parasti vsk.; min. Kvarca

paveids — dažādas krāsas minerāls ar mikro-
kristalisku uzbūvi (pusdārgakmens). Halcedona

rotas lietas.

halīts, -a, y.; parasti vsk.; min. Bezkrāsains,
caurspīdīgs, ūdenī viegli šķīstošs minerāls ar

saļu garšu,- varama sāls, akmeņsāls.
halkopirīts, -a, v.; parasti vsk.; min. Mine-

rāls — vara, dzelzs un sēra savienojums zel-

taini dzeltenā krāsā ar metālisku spīdumu;

rūda, no kuras iegūst varu. O . . krasta mo-

rēnā atrastas vērtīgas minerālrūdas: . . molib-

denīts, halkopirīts . . Zv 58, 16, 4.

halle, halles, dsk. ģen. haļļu, s. Liela telpa,
zāle. Sporta h. Tirgus h. Stacijas h.

□ . . olimpiskā Ledus stadiona plašajā hallē

nodziest gaisma. Zv 64, 5, 3. . . viņa no savas

istabas ienāca trokšņainajā viesnīcas hallē . .

Rīgas B 62, 177, 6. Cauri verandai Egle iegāja
hallē, kuras mājīgi zemos griestus rotāja sma-

gas, brūnas koka sijas. No halles kāpnes veda

uz guļamistabu. Birze 5, 21.

hallo, izsauk. Lieto, lai atsauktos (parasti
telefona sarunās); lieto, lai pievērstu kāda uz-

manību, n Atskanēja telefona zvans. Kadiķis
nocēla klausuli. «Hallo! Biedrs Upmalis! Lab-

rīt!» Sakse 7, 367. ..viņi ieraudzīja laivu. Tajā
sēdēja četras meičas.. «Hallo! Meitenes!»

iekliedzās Vilis . . «Hallo!» meiča atsaucās ..

A Grigulis 13, 131.

halogēni, -v, vsk. halogēns, -a, v.; ķīm. Ķī-
misko elementu grupa, kurā ietilpst iluors,

hlors, broms, jods, astatīns.

haltūra, -as, s.; niev. 1. Pavirši, nevīžīgi, ne-

prasmīgi veikts darbs. □ Liku vietām atrakt

[drenu tranšeju]. Kā tad, salikts, kā pagadās.
Haltūra! Lauku Dzīve 71, 5, 5.

2. Darbs, ko veic, lai iegūtu blakus

peļņu; darbs, ko veic, lai viegli nopelnītu.

□ Ir tādi ļaudis. Piekrīt paveikt darbu vienā

vietā. . . Bet tad saklausās, ka kaut kur rublis

vieglāk nāk, un prom ir. Taisa tā saucamo

haltūru. Cīņa 63, 235, 2.

halturēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; niev.

1. Pavirši, nevīžīgi, neprasmīgi strādāt.

2. Strādāt, lai iegūtu blakus peļņu; strā-

dāt, lai viegli nopelnītu. □ «Re, kāds viņš
izskatās,» saka Reinis. «Mūžīgi neizgulējies,
jo pēc darba halturē pie individuālajiem [bū-
vētājiem].» Liesma 72, 1,11.

haltūrists, -a, v.; haltūriste, -es, dsk. ģen.

-stu, s.; niev. 1. Cilvēks, kas pavirši, nevīžīgi,

neprasmīgi strādā. □ . . sastopami haltū-

risti . . , kas uzdodas par [klavieru] skaņotā-

jiem, bet patiesībā savus uzdevumus nepār-
zina un strādā slikti. Cīņa 57, 228, 2. Ja vēl

ņemam vērā, ka līdzās īstiem literātiem ar tul-

košanu nodarbojās haltūristi — amatnieki, tad

kļūst skaidrs, cik grūti ii izmantot agrākos

tulkojumus . .Lit M 56, 11, 3.

2. Cilvēks, kas strādā, lai iegūtu blakus

peļņu,- cilvēks, kas strādā, lai viegli nopelnītu.
O . . uzdodiet tikai Ziemelim, viņš aprakstīs
kaut vai pašu velnu

...

Un raksts, starp citu,

iznāks ciešams, arī rediģēt nevajadzēs daudz,

jo visas domas kaut kur veikli patapinātas,
kaut kur aizgūtas no cita raksta, citas avī-

zes . . . «Haltūrists,» Lieknis savu domu rezu-

mējavienā vārdā. Purs 1, 40.

halucinācija, -as, s. Tēls, sajūta, kas rodas

psihē bez ārējām ierosām, ja ir psihiski trau-

cējumi. Dzirdes h. Redzes h. Ožas h.

Taustes h. Garšas h. Redzēt halucinācijas.
□ Ja ateroskleroze skar smadzeņu asinsva-



haotiskums189

dus, pasliktinās atmiņa, rodas psihiski traucē-

jumi: baiļu sajūta, halucinācijas. Sk Av 63,

44, 4. Ar dažām nervu slimībām sirgstoši cil-

vēki «redz» to, kā īstenībā nemaz nav — pār-

dzīvo redzes halucinācijas. Ves 58, 4, 9. Sasto-

pamas arī cita veida alkohola psihozes, kas ir

ilgstošākas, piemēram, alkohola halucinācijas.

Saslimušais dzird balsis, kas viņu apvaino da-

žādos noziegumos un draud iznīcināt. Ves 63,

2, 32.

halva, -as, s. Konditorejas izstrādājums —

saldvielu un sasmalcinātu eļļas augu kodolu

masa. Riekstu h. Saulespuķu h. Šokolādes h.

O Vārds «halva» cēlies no arābu valodas un

tulkojumā nozīmē saldumi, tās dzimtene ir

austrumu zemes. Halvu gatavo no žāvētām

un sasmalcinātām eļļas augu sēklām un sapu-

totas karameļu masas. Ves 64, 9, 31. Pēkšņi ne-

izturami iegribējās kādu kārumu —
citreiz

kūku, citreiz paciņu halvas. . Skujiņš 6, 64.

halze, -es, dsk. ģen. -žu, s.; jūrn. 1. Kuģa
kurss attiecībā pret vēja virzienu. .□ Pēc sa-

censību noteikumiem ceļa priekšrocības dis-

tancē ir dalībniekam, kurš brauc ar labo halzi,

tas ir, kura burā vējš pūš no labās puses.

Sports 71, 10, 4.

2. Taisns (kuģa, laivas) nobrauktā ceļa ga-

bals. □. . kuģītis virzījās uz priekšu īsām

halzēm, atgādinādams pa mežu klejojošu me-

dību suni. Pad J 73, 26, 3.

3. Virve, ar ko nostiprina apakšējo, vēja

pusē esošo buras stūri.

hameleonisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hameleo-
niski: niev. Bieži mainīgs (domas, uzskatos),

neprincipiāls (par cilvēku). // Tāds, kurā iz-

paužas šādas īpašības. Hameleoniska rīcība.

O No iztapīga smaida baronam līdz pazemo-

jošam skatienam uz Klengu nebija vajadzīga
nekāda pāreja, tik dzīvs un jutīgs savā hame-

leoniskajā būtībā bija Sebra Vīskrelis. Dzene

1, 29.

hameleons, -a, v. Zvīņrāpuļu apakškārtas

dzīvnieks, kas spēj mainīt ķermeņa krāsu at-

bilstoši apkārtējai videi. □ Dažu rāpuļu krāsa

zināmā mērā izmainās briesmu un baiļu brīžos,
kā arī izsalkumā. Šai ziņā sevišķi raksturīgs ..
piemērs ir hameleoni. . , kas sastopami Āfrikā,

Madagaskarā un Spānijas dienvidos. Sloka 1,36.

// pārn.; niev. Neprincipiāls cilvēks, kas atka-

rībā no situācijas bieži maina savas domas un

uzskatus.

handikaps, -a, v.; fizk. Priekšrocības, ko pie-
šķir vājākam dalībniekam (sporta spēlēs, sa-

censībās), lai izlīdzinātu uzvaras iespējas. Slē-

pošanas sacensības ar handikapu. Handikapa
turnīrs dambretē. // Pārākums (sporta sacen-

sībās). □ . . mūsu futbolisti, liekas, pārāk ātri

samierinājušies ar 3 vārtu handikapu. Pad J

62, 109, 4. Puslaiks — 39 : 20 . . Teicams handi-

kaps otrajam puslaikam! Pad J 62, 194, l.

. . Ēvalds bija skrējis tik labi kā vēl nekad.

Tūkstoš pieci simti metros vajadzēja par čet-

rām . . sekundēm pārspēt urālieti un tad iegūto
handikapu noturēt. Saulītis 12, 343.

haniste, -es, dsk. ģen. -stu, s.; vēst. Valsts,
ko pārvalda hans. Krimas h.

hans, -a, v.; vēst. Feodāls valdnieks, paval-
donis, augstmanis (tjurku un mongoļu zemēs).
□ Mūsu pirmā apstāšanās — sen dzirdētā,
visu daudzinātā Bahčisaraja, Krimas hanu pils.
Zv 62, 22, 18. Skaists ir arī Kazaņas hana Mah-

meta Amina zizlis no jašmas ar 160 rubīniem

un 26 smaragdiem . .Upīte 1, 68.

hantele, -es, dsk. ģen. -ļu, s.; fizk. Vingro-
šanas priekšmets — divas ar īsu rokturi savie-

notas, parasti čuguna, bumbas. Izjaucamā h.

Cilāt hanteles. Rīta rosme ar hantelēm. □ Se-

najā Grieķijā vingrojumi ar hantelēm bija
viens no fiziskās audzināšanas paņēmieniem.
Cīņa 63, 23, 4. Neviens nav tik daudz vingrojis;
ar hantelēm kā viņš. Cītīgi, sistemātiski, pēc
tabulām. Birze 5, 206. . . pietiek iegādāties han-

teles, espanderu, metāla stieni, un katrs var

sev mājās iekārtot sporta stūrīti. Cīņa 63, 23, 4.

hanti, -v, v.; hants, -a, v.; hantiete, -es, dsk.

ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tautība Rietumsibīrijā
Obas un Irtišas sateces apvidū, Tjumeņas ap-

gabala Hantu-Mansu nacionālā apvidus pa-

matiedzīvotāji. □ Ar vēsturisku valodas

analīzi sen pierādīta . . Obas hantu, mansu un

ungāru savstarpējā radniecība. Pad J 70, 44, 4.

2. arī vsk. Šīs tautības piederīgais. □ Aug-
stāko izglītību iegūst jaunietes un jaunieši no

daudzām Ziemeļu tautām — ņenci, hanti,

mansi, komi. Pad J 70, 50, 2.

haoss, -a, v.; parasti vsk. 1. Pilnīgs sistēmas

trūkums; liela nekārtība, juceklis. Krāsu h.

Skaņu h. Domu h. Uzskatu h. H. istabā. IO Cil-

vēku kliedzieni, govju māvieni, suņu rie-

šana —■ viss tas radīja drausmīga haosa

iespaidu. Muižnieks 1, 135. ..Gunta atjēdza, ka

sācies putenis .
.

Šai haosā pat apvidus pazi-

nējs, šķiet, neatrastu ceļu uz mājām. Grants

7, 297. Viņš lasīja bez izšķirības visu . . Brau-

kājot viņš iemācījās valodas, un tas viņa lasī-

šanā ienesa vēl raibāku haosu. A Grigulis 10,.

199. // Jukas. Kara laika h. □ Izcēlās

haoss, ko vēl pastiprināja tas, ka vācu fašis-

tiskās varas iestādes līdz [1944. gada] 5. ok-

tobrim, kad sākās organizēta cilvēku ķeršana
Rīgā, nebija skaidrībā, ko darīt ar civiliedzī-

votājiem. A Grigulis 13, 153.

2. Sengrieķu mitoloģijā ■— pasaules un die-

vību pirmsākums. .□ Man liekas, dārd pirm-
laiku haoss, No miglāju blīveņiem pasaule'
dzimst; Es izeju kalngalos stāvos, Kur dzem-

dību pēdējie pērkoni rimst. Sudrabkalns 3, 332.

haotisks, -ais; s. -a, -ā; apst. haotiski. Tāds,

kurā trūkst sistēmas; arī nekārtīgs, juceklīgs.
Haotiska steiga. H. cilvēks. Rīkoties haotiski.

O Šorīt man galvā daudz domu, un tās visas

ir haotiskas. Brodele 17, 119. ..haotiskajā skaņu
mudžeklī nav iespējams saklausīt mērķtiecīgi
organizētu domu. Māksla 62, 2, 24. Daļiņu kus-

tība . . ir nekārtīga, tās tiecas izvietoties hao-

tiski. Zin T 65, 5, 8.

haotiskums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. Domu h. O Savā krāsu haotiskumā

un bezjēdzīgumā tie [abstraktās mākslas darbi],
vērsti pret patieso dzīvē . . Lit M 63, 4, 3.
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haploīdija, -as, s.; parasti vsk.; biol. Parādība,

ka šūnās ir vienkārtējs hromosomu skaits.

harakiri, nelok., v. Pašnāvības veids (Japā-

nā)■— vēdera uzšķēršana ar dunci.

harēms, -a, v. Musulmaņu mājas daļa, puse,

kurā mīt sievietes; tur dzīvojošo sieviešu ko-

pums. .□ Harēms — tā ir sevī noslēgusies
celle, aizžogs, vienmuļība, ekspluatācijas pir-

matnējā mežonība. Ciņa 62, 235, 3. pārn. . . brie-

žumātes klusu, klusu nāk tuvāk. Bet staltradzis

sastiepj kaklu kā stīgu un dimdina mežu,

gaida, kamēr sapulcējas vesels harēms, lai tad

izraudzītos pašu skaistāko! Lit M 69, 14, 10.

harmonēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; in-

trans. Saskanēt, būt saskanīgam, samērīgam.

O Arhitektūras veidojumi tikai tad ir piln-

vērtīgi, ja to ārējais apjoms un iekšējā telpa
harmonē — rada savstarpēji nešķiramu vie-

nību. Māksla 59, 4, 14. Vienu otru reizi jābrīnās,
cik labi harmonē arī šķietami kontrastainas

krāsas. Lit M 56, 47, 3. Cik labi šīs tautas gavi-
les harmonē ar skaidro, saulaino dienu. ..

Cīņa 44, 50, 3.

harmonija, -as, s. 1. Saskaņa, samērīgums.
Krāsu h. Satura un stila h. H. arhitektūrā.

H. glezniecībā. .□ Cilvēka acs labi funkcionē

un labi piemērojas tai krāsu harmonijai, kas

atrodas dabā, tas ir, zemes, debess, zāles un

ūdens krāsai. Ves 62, 8, 1. . . mākslinieciskās

meistarības pamata balsti ir gan saturs, gan

forma; to laba harmonija nav panākama bez

vajadzīgā talantā. Kar 60, 3, 112. ..jāievēro

sacerējuma iekšējā harmonija, atsevišķu de-

taļu saskaņotība kopējā kompozīcijas gredze-
nā . . Lit m's7, 11, 2.

2. mūz. Vairāku skaņu likumsakarīgs apvie-

nojums akordu kopskaņās un to likumsakarīgi
saistītas secības. Arī mūzikai ir sava zi-

nāma valoda, kas izpaužas ar dažādu mūzikas

izteiksmes līdzekļu ■— melodijas, harmonijas,
ritma, tempa, skaņkārtas, dinamikas un citu

palīdzību. Gailis 1, 8. Rapsodija sākas ar lēnu,

patētisku ievadu, kurā sarežģītās harmonijās
ietverta latviešu tautas intonācijām tuva me-

lodija. Māksla 59, 1, 28. Sulīgi skan vijoļu un

čellu dziedājums. To aptver krāšņas, ritmiski

akcentētas harmonijas. Kar 59, 12, 144. // Mā-

cība par akordiem, to struktūru, attiecībām,
secību. Mācīties harmoniju.

harmonijs, -a, v. Taustiņu mūzikas instru-

ments, kuram gaisu pievada ar kājām darbi-

nāmas plēšas un kura skanējums atgādina
ērģeles, n .. es sēžu skolas nama lievenī un

klausos, kā brālis istabā spēlē veco harmoniju.
Kurcijs 2, 108.

harmonikas, -v, arī harmonika, -as, s. Mēlīšu

mūzikas instruments, kam gaisu pievada ar

rokām darbināmas plēšas. Divrindu harmoni-

kas — harmonikas ar divām taustiņu rindām.

Mutes harmonikas — mēlīšu mūzikas instru-

ments, kam gaisu pievada ar muti. □ Tad

ieskanas harmonikas. Dažreiz no tām plūst
skumjās, liriskas melodijas, dažreiz priecīgas,
mundras dziesmas. Talcis 4, 78. Krusttēvs sēdēja
uz akmens pakāpes un spēlēja harmoniku.

Jaunsudrabiņš la, 41.

harmonisks, -ais; s. -a, -ā; apst. harmoniski.

1. Saskanīgs, samērīgs; tāds, kurā nav pret-
runu. H. arhitektūras ansamblis. Harmoniskas

kustības. Harmoniski attīstīts cilvēks. Harmo-

niskas svārstības fiz. — svārstības, kurās spēks,
kas cenšas svārstošos ķermeni atgriezt atpakaļ

līdzsvara stāvoklī, ir tieši proporcionāls izvir-

zījumam no šī stāvokļa. Harmoniska rinda

mat. — skaitļu rinda, kuras locekļi veidojas

no dabisko skaitļu apgrieztām vērtībām (1,

V2l V3, . . ■)■ .□ Mūsu sociālistiskajā sabied-

rībā radīti priekšnoteikumi, lai starp cilvē-

kiem sabiedrībā un ģimenē veidotos harmo-

niskas attiecības. Jaun Gr 66, 10, 8. . .par sa-

biedrības kopējās harmoniskās attīstības

priekšnoteikumu kļūst katra tās locekļa brīva

pilnveidošanās, ikviena indivīda spēju atklās-

me . . Māksla 73, 2, 22. Kupls un bagāts [izstādē]

ir arī audumu klāsts — gultas segas, galdauti,

grīdsegas, dvieļi kārtojas stendos harmoniskā

krāsu saziedā. Lit M 58, 49, 3.

2. mūz. Saistīts ar harmoniju (2), tai rakstu-

rīgs. Harmoniskie līdzekļi. Skaņdarba harmo-

niskā analīze. Harmoniskais intervāls — in-

tervāls, kura abas skaņas izpilda vienlaicīgi.
Harmoniskais mažors — mažora skaņkārtas

paveids, kas radies, dabiskajam mažoram pa-

zeminot 6. pakāpi. Harmoniskais minors •—■
minora skaņkārtas paveids, kas radies, dabis-

kajam minoram paaugstinot 7. pakāpi. Har-

moniskā secība — divu vai vairāku dažādu

pakāpju akordu secība. O Viņa daiļdarbu rit-

mika ir elastīga un asa, bet laba harmoniskā

izjūta ļauj veidot ārkārtīgi interesantas sa-

skaņas, aizraujošas, košas akordu secības.

Māksla 62, 1, 23. Kora darbā ir ļoti svarīgi at-

tīstīt ne vien melodisko un harmonisko, bet

arī vokālo dzirdi. PL Skola 61, 11, 41. Vēro-

jama [A. Kalniņa poēmās] visai izsmalcināta

harmoniskā valoda, kur liela nozīme arī hro-

matikai . . Vītoliņš 1, 95. Harmonizācijas prin-
cipi J. Vītolam ir dažādi. Viņš nebalstās uz

stingru diatonismu
.. , bet dažās apdarēs iz-

manto arī hromatismu, harmonisko minoru ..

Vītoliņš, Krasinska 1, 267.

harmoniskums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispāri-
nāta īpašība (1), šīs īpašī-
bas konkrēta izpausme. Personības h. Krāsu

h. gleznā.
2. mūz. Vispārināta īpašība -> harmo-

nisks (2), šīs īpašības konkrēta izpausme.

Skaņdarbah.

harmonists, -a, v.; harmoniste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Mūziķis, kas spēlē harmonikas; har-

moniku spēlētājs.
harmonizācija, -as, s.; muz. 1. Darbība —

harmonizēt. O Harmonizācijas principi
J. Vītolam ir dažādi. Viņš nebalstās uz stin-

gru diatonismu . . , bet dažās apdarēs izmanto

arī hromatismu, harmonisko minoru . . Vītoliņš,

Krasinska 1, 267.

2. Rezuliāts arī harmo-

nizē jums. O Jāņa Cimzes latviešu tautas

dziesmu apdares ir ļoti vienkāršas, . . daudzas

no tām ļoti gaumīgas, poētiskas harmonizāci-

jas. . Lit M 56, 43, 3.
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harmonizējums, -a, v.; mūz. Paveikta darbība,

rezultāts arī harmonizā-

cija (2). □ .. tautas dziesmu apdares kļuva
individuālākas, gleznainākas nekā J. Cimzes

vienveidīgie harmonizējumi. Lit M 56, 40, 3.

harmonizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.;

mūz. Pievienot (melodijai) vienu vai vairākas

harmoniskās balsis. H. tautas dziesmu.

harpūna, -as, s. Metamais ierocis lielu jūras

dzīvnieku medīšanai. □. . [indiāņi] nodarbo-

jas ar medniecību un zvejniecību, lieliski rī-

kojas ar šķēpu un harpūnu. Pad J 64, 124, 4.

. . [jūrā] ķers lidojošās zivis un ar harpūnu
medīs haizivis. Lācis 13, 30.

harpunēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Medīt

(lielus jūras dzīvniekus) ar harpūnu. H. hai-

zivis. □ . . vaļu medniekiem izdevies harpu-
nēt apmēram 7000 zilo jūras milzeņu . . Pad J

70, 211, 4.

harta, -as, s. 1. Dokuments ar lielu sabied-

risku un politisku nozīmi. □ 1842. gada 15.

februārī liberāļu un čartistu kopsapulcē Man-

čestrā sastādīja petīcijas projektu ar prasību
atcelt labības likumus, kā arī pieņemt hartu . .
Markss, Engelss 2, 217. Konferences priekšva-
karā galvenais diskusijas jautājums bija Āfri-

kas vienības hartas projekts. Cīņa 63, 118, 3.

. .prasīja pieņemt «Vienkāršā cilvēka hartu»,

kas paredzēja valsts [Ugandas] attīstību. . Pad

J 70, 63, 4.

2. vēst. Papirusa, pergamenta vai papīra lapa

(senajā Romā). // Dokuments (viduslaikos).

hašišs, -a, v. Narkotiska viela, ko iegūst no

Indijas kaņepēm. □ Indijas kaņepēm . . stum-

brā un lapās [attīstās] narkotiska sveķviela,
ko lieto hašiša pagatavošanai. Hašišu lieto

gan dzēriena veidā, gan smēķēšanai kā aprei-
bināšanās līdzekli. Galenieks 2, 321. Hašišs dar-

bojas reibinoši: cilvēks pārmērīgi daudz kus-

tas, kļūst pārlieku runīgs, viņam parādās ha-

lucinācijas, rodas mākslots bezrūpības un

jautrības stāvoklis. Ves 64, 4, 27. Pēc hašiša lie-

tošanas narkomāns zaudē telpas un laika iz-

jūtu. Zv 64, 13, 7.

haubice, -es, dsk. ģen. -ču, s. Artilērijas iero-

cis, kam ir samērā īss stobrs, apšaudei ar

stāvuguni. Haubiču uguns. □ Haubiču pulks . .
atradās netālu no vietām, kur vēlāk izvērsās

vissīvākās tanku kaujas. Rīgas B 70, 107, 2. Un

smagās haubices grauj — tās it kā milzīgus
suņus dzird rejam. Šāviņi aizkauc un atkauc.

Lukss la, 199. sal. Kad kastaņi pūkšķēdami
krīt no kokiem

.. , dārzos un gatvēs šauj kā

mazas lauku haubices. Sudrabkalns 4, 142.

havajieši, -šu, v.; havajietis, -ša, v.; hava-

jiete, -es, dsk. ģen. -šu, s. Havaju salu arhipe-
lāga pamatiedzīvotāji.

havajisks, -ais; s. -a, -ā; apst. havajiski. Rak-

sturīgs havajiešiem vai Havaju salām. O Tad

viņa. . papurināja galvu, lai mati kreisajā
pusē apsegtu pat pusi vaiga, kā tas piedien
havajiskajai frizūrai. Birze 4, 109.

hazāri, -v, v ; hazārs, -a, v.; hazāriefe, -es,

dsk. ģen. -šu, s.; vēst. 1. dsk., v. Tjurku no-

madu ciltis, kas no 5. līdz 10. gadsimtam dzī-

voja PSRS Eiropas daļas dienvidaustrumu ap-

gabalos.
2. arī vsk. Šo cilšu piederīgais.
he, izsauk. Lieto, lai izteiktu nevērību, iz-

smieklu, nicinājumu. O «Nāc šurp, es tev

saku!» Biezumnieks brēca, no dusmām nosar-

cis, «ko tāda niķošanās lai nozīmē? He!» Blau-

manis 6, 11. «Tad jau pašam vajadzēja tādas

lietas zināt,» mans sarunas biedrs noteica un

nolika klausuli. .. He, kas man. Zvanīšu ci-

tiem. Sports 68, 1, 3. Resns, uzpūtīgi uzmestām

lūpām . . viņš ar savu kabatas laternu apgais-
mo manu seju. «He-e! . . Šitais kundziņš labi

pazīstams.» Sēlis 4a, 177.

hebraistika [hebra-istika], -as, s.; parasti vsk.

Zinātne par senebreju valodu un rakstiem.

Hebraistikas speciālists.
heders, -a, v. 1. lerīču sistēma pļaušanai

(labības kombainā). □ No rīta kombainieri

mainīsies, pieliks hederiem noņemtās tītavas,
un kombaini sāks pļaut kviešus. Cīņa 62, 218, 4.

. . agregāts devās kviešu druvā. Vienmērīgā
rakstā griezās garie spārni, pasniegdami zo-

bainajai izkaptij labības stiebrus, ko hedera

mute aprija kā izsalcis zvērs. Talcis 4, 74.

2. Mašīna īsstiebru labības pļaušanai.

hedonisms, -a, v.; parasti vsk. Ētikas mācība,

kas baudu uzskata par dzīves augstāko mērķi.

hedonisfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hedonistiski;

arī hedonisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hedoniski.

Saistīts ar hedonismu, hedonistiem, raksturīgs

hedonismam, hedonistiem. H. uzskats. H. dzī-

ves veids. □ Dažreiz šim smaidam klāt smel-

dze, citreiz visa sapratēja ironija, filozofisks

pavīpsnājums. Hedoniska vitalitāte uzdzirkst

tikai pāris vietās . . Lit M 67, 52, 5.

hedonisfs, -a, v.; hedoniste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Hedonisma piekritējs. Renesanses he-

donisti. Hedonisti mākslā.

hēgelietis, -ša, v.; hēgeliete, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Hēgelisma piekritējs. Vācu hēgelieši.
Hēgeliešu filozofijas principi.

hēgelisms, -a, v.; parasti vsk.; filoz. Hēgeļa
lilozohja un uz tās pamata radušies iilozoiijas

virzieni. Hēgelisma racionālais kodols. Hēge-
lisma ideālistiskā sistēma. Hēgelisma kritiķi.

hegemonija, -as, s.; parasti vsk. Vadošā

(valsts, šķiras) loma (attiecībā pret citām val-

stīm, šķirām). Proletariāta h. // Vadošā no-

zīme; pārākums, pārsvars. O . . gandrīz visos

sporta veidos [spartakiādē] vecajiem čempio-
niem nācās atdot savus titulus jaunatnei. Pel-

dēšanā, piemēram, bija gandrīz pilnīga jau-

natnes hegemonija. . Lit M 56, 34, 1. Ainavas

hegemoniju pēdējā akvareļu izstādē ļoti uz-

skatāmi pierāda skaitļi: no 180 izstādītajiem
darbiem vairāk nekā 130 ir ainavas. Māksla

59, 4, 11.

hegemonisfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hege-
monistiski. Saistīts ar hegemoniju, tai rakstu-

rīgs.
hegemons, -a, v.; hegemone, -es, dsk. ģen.

-ņu, s. Tas, kam piedēj hegemonija; tas, kas

realizē hegemoniju,- vadītājs, ietekmētājs.

O Krievijas strādnieku šķira pierādīja, ka
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tai ir tiesības būt par buržuāziski demokrātis-

kās revolūcijas vadītāju, hegemonu. PL Kom

54, 12, 23.

hei, izsauk. Lieto, lai sasauktu kādu, lai pa-

nāktu, ka kāds ātri reaģē uz ko, lai pievērstu

kāda uzmanību. .□ .. Harijs ir mani jau pa-

manījis, viņš māj ar roku: «Hei, Inese! Ko

tu brīnies pie vārtiem
.. . nāc iekšā!» Brodele

17, 177. «Hei!» ciema galā sauca smalka, spie-

dzīga balss. «Paskaties, ko šodien dzen!» Līvs

2, 64. Vecais Stepans pēkšņi uzkliedza: «Hei,

sieva, bēdz — tūliņ atkal sprāgs!» Fimbers

1, 248.

heijā, izsauk. Lielo, uzsakot strauju kustību

(piemēram, braucienu) vai aicinot traukties

kam līdzi, tu Tā [vētra] neteic nekā, Tik sa-

grābj aiz krūtīm tevi un purina: Heijā! Aspa-

zija 3, 196.

heirisfika, -as, s.; parasti vsk. 1. Loģisku pa-

ņēmienu un metodisku likumu sistēma (patie-

sības atklāšanai), kuri parasti nav pilnīgi iz-

pētīti un pierādīti.
2. Mācīšanas metode, kas veicina aktivitāti,

atjautību.

heiristisks, -ais; s. -a, -ā; apst. heiristiski.

1. Saistīts ar heiristisku (1), tai raksturīgs.
H. algoritms. 1.0 Pirms konstruējam stingru

pierādījumu, nepieciešama heiristiska sprie-
šana, tāpat kā nepieciešamas sastatnes mājas
būvei. Sk Av 70, 37, 3. Kas attiecas uz heiris-

tiskajām kārtulām, iepriekš uzminēt, cik labi

tās strādās, ir ļoti grūti. Zin T 75, 1, 11.

2. Saistīts ar heiristiku (2), tai raksturīgs.
heisā, izsauk. Lieto, uzsākot strauju kustību

(piemēram, braucienu) vai aicinot traukties

kam līdzi. O.. Vai mājā palikt un gaidīt
vien, Līdz vējš sāk purināt smilti? Nē! —

lekšā briesmās un skaistumā: Heisā! Aspazija
3, 122. Hei-sā! Ragavas traucās, ragavas lidoja.
Vāczemnieks 4, 93.

heks, -a, v. Mencu dzimtas zivs, kurai ir

divas muguras spuras un nav taustekļu pie
apakšžokļa. Sudrabotais heks — merlūza.

. . ēdienu kartē ir tikai cepta menca un

vārīta merlūza jeb heks. Rīgas B 69, 28, 3. Liela

grupa kuģu beidz savu zvejas sezonu tālu

rietumos, pie Kanādas krastiem, un sūta šurp
savu devumu — siļķes, kā arī sudrabotos he-

kus — šīs garšīgās un barības ziņā augstvēr-
tīgās zivis. Cīņa 63, 244, 1.

heksaedrs, -a, v.; mat. Sešskaldnis.

heksagonāls, -ais; s. -a, -ā; apst. heksago-
nāls; mat. Sešstūrains. □ .. bites savas šūnas

veido pēc heksagonālā («sešstūru» ..) prin-

cipa. Zin T 71, 5, 25.

heksahlorāns, -a, v.; parasti vsk. Insekticīds
—

gaiša, kristāliska viela. □ Heksahlorāns ir

balta, kristāliska viela ar nedaudz taukainu

spīdumu un asu, izteiktu smaku. Kronītis 1, 172.

Latvijas PSR no 1966. gada aizliegta DDT pre-

parāta un stipri ierobežota heksahlorāna lieto-

šana lauksaimniecībā. Lauku Dzīve 71, 3, 30.

heksahords, -a, v.; mūz. Sešu pakāpju ska-

ņurinda (sekstas apjomā).
heksametrs, -a, v.; literat. Sešpēdu daktila

vārsma. □ Pēdu skaits un veids antīkajā vār-

smā varēja būt dažāds. Plaši izplatīta bija

sešpēdu vārsma — heksametrs. . Valeinis 1,

241. Mūsu dzejas dzīvajā klasikā. . ienākuši

un palikuši Sudrabkalna himniskie heksametri

par Lāčplēsi . . Kar 59, 11, 108.

hektārs, -a, v. 10 000 kvadrātmetru. □ Pir-

mā brigāde . . uzarusi 4700 hektāru. Kroma 3,

15. 1087 hektārus lielajā ezerā ir ap piecdes-
mit salu . . PL Siev 59, 9, 20.

hektografēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

vairot (piemēram, tekstu, zīmējumu) ar hek-

togrāfu. H. uzsaukumus, n Krievijā «Interna-

cionāle» izplatījās nelegālos krājumos un hek-

tografētās lapiņās pēc 1902. gada . . Zv 63, 9, 17.

hektogrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hektogrā-
fiski. Tāds, kas ir raksturīgs, piemērots hekto-

grāfam,- tāds, kas iegūts, pavairojot ar hekto-

grāfu. Hektogrāfisks raksts. Hektogrāfiskas
shēmas. O Tos [nelegālos plakātus] grieza
linolejā, zīmēja uz vaskota papīra, lai pavai-
rotu ar rotatoru, vai arī zīmēja ar hektogrā-
fisko tinti.. Māksla 61, 1, 9. Taču strādniecībā

Laicena lugas, kaut konfiscētas un aizliegtas,
joprojām dzīvoja gan rokrakstos, gan hekto-

grāfiski pavairotas . . Māksla 63, 3, 28.

hektogrāfs, -a, v. lerīce teksta, zīmējuma pa-

vairošanai (no speciālas masas vai vaska pa-

pīra, uz kura pārnests oriģināls). legūt ar

hektogrāfu teksta novilkumus. □ «So vaska

papīru paņemsi līdzi uz spiestuvi.» — «.. Tur

«Žanis» palīdzēs novilkt to uz spiestuves

hektogrāfa.» Imermanis 2, 20.

hektolitrs, -a, v. 100 litru. 10 hektolitru

vīna. 2 hektolitri benzīna.

helebarde, -es, dsk. ģen. -žu, s.; vēst. lero-

cj's — pusmēness veida cirvis garā kātā.

helēnisms, -a, v. 1. parasti vsk.; vēst. Grieķu

kultūras attīstības periods spēcīgā Tuvo Aus-

trumu tautu kultūras ietekmē (no 4. līdz

1. gadsimtam pirms mūsu ēras). Helēnisma

literatūra, n Naturālistiskas tendences vai

saskatīt jau vēlīnajā helēnisma un vēlīnajā
viduslaiku mākslā. Māksla 63, 2, 11. Hatoras

templis ir viena celtne veselā ansamblī. De-

taļās stipri jūtamas helēnisma un romiešu

laika mākslas iezīmes. Zv 72, 5, 17.

2. vai. Aizguvums no sengrieķu valodas.

helēnistisks, -ais; s. -a, -ā; apst. heiēnistiski;
arī helēnisks, -ais; s. -a, -ā; apst. helēniski;

vēst. Saistīts ar helēnismu (1) vai helēņiem,

raksturīgs helēnismam (1) vai helēņiem.
helēnists, -a, v.; heiēniste, -es, dsk. ģen. -stu,

s. Sengrieķu valodas un literatūras speciālists.
helēņi, -v, v.; helēnis, -ņa, v ; helēniete,

-es, dsk. ģen. -šu, s.; vēst. Sengrieķi. Helēņu
arhitektūra. □ Ifits, gribēdams samierināt he-

lēņus (tā sevi dēvēja senie grieķi), piedāvāja
leģendārajam Spartas valdniekam Likurgam
noslēgt draudzības līgumu. . Liesma 64, 10, 28.

. . Homērs nemaz nav šaubījies, ka helēņu ar-

miju, kas aplenca Troju, vienīgi mūzika iz-

glābusi no mēra. Pad J 70, 52, 6.

hēlijs, -a, v.; parasti vsk. Ķīmiskais ele-

ments — cēlgāze. □ Par hēlija esamību

cilvēce uzzināja 1868. gadā — to atklāja Sau-

les spektrā. Tikai pēc 27 gadiem to atklāja
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arī uz Zemes. Sk Av 70, 9, 4. . . [kodolreakcijās]

zvaigznes sākotnējais ūdeņradis pārvēršas vis-

pirms hēlijā, bet pēc tam arvien komplicētā-
kos elementos. Zin T 73, 8, 11.

helikopters, -a, v. Par gaisu smagāks lid-

aparāts, kam propelleris novietots horizontāli

virs lidķermeņa un kas var pacelties un no-

laisties vertikāli. Reaktīvais h. Kombinētais h.

□ . . uz [viesnīcas].. jumta izbūvēts nosēša-

nās laukums helikopteriem, kas atvedīs pasa-

žierus no pilsētas lidlauka. Pad J 59, 104, 1.

Virs maģistrālēm, pa kurām jo sevišķi liela

transporta kustība, kursēs helikopters ar

Valsts autoinspekcijas pārstāvjiem. Cīņa 73,

275, 2.

heliobiologs, -a, v.; heliobioloģe, -es, dsk.

ģen. -ģu, s. Heliobioloģijas speciālists.

heliobioloģija, -as, s.; parasti vsk. Zinātne

par Saules starojuma ietekmi uz dzīvības pro-

cesiem. □ . . heliobioloģijas divi fundamen-

tālie atklājumi, ka dabas procesiem piemīt
ciklisks raksturs un ka Zemes dzīvība ir sais-

tīta un atkarīga no Saules aktivitātes, radu-

šies jau krietni sen. Cīņa 71, 5, 2. Heliobiolo-

ģijas attīstībā savu artavu devuši arī mūsu

republikas astronomi un medicīnas darbinieki.

Jaun Gr 67, 7, 43.

heliobioloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. helio-

bioloģiski. Saistīts ar heliobioloģiju, tai rak-

sturīgs.

heliocentrisks, -ais; s. -a, -ā; astr. 1. Tāds,

kura centrā ir Saule. 1.0 Automātiskā sta-

cija .. tika ievadīta heliocentriskā lidojuma

trajektorijā . . Pad J 69, 8, 1.

2. Saistīts ar heliocentrismu, tam raksturīgs.

Kopernika sludinātais heliocentriskais pa-

saules uzskats iekaroja arvien vairāk gaišu
prātu. Zv 65, 3, 2. Heliocentriskās teorijas pir-
mais uzmetums attiecināms uz laiku no 1503.

gada līdz 1510. gadam, kad Koperniks dzīvoja
Lidzbarkā . . Pad J 73, 35, 6.

heliocentrisms, -a, v.; parasti vsk.; astr. Mā-

cība par to, ka Zeme un pārējās planētas kus-

tas ap Sauli. .□ Kopernika mācības jeb helio-

centrisma izplatīšanās gaita ir visai pamācoša.
Katrā zemē tā bija citāda — atkarībā no

tautas . . attīstības līmeņa . . Pad J 70, 196. 2.

heliofizika, -as, s.; parasti vsk. Astrofizikas

nozare, kas pētī Saules fizikālās parādības.
heliofizikāls, -ais; s. -a, -ā; apst. heliotizi-

kāli. 1. Saistīts ar helioiiziku, tai raksturīgs.

O Abu šo metožu racionāla kombinācija no-

drošina vispusīgu informāciju par atmosfēras

augšējo slāņu uzbūvi un tur notiekošajiem
procesiem, kā arī ļauj iegūt datus citos ģeofi-

zikālajos un heliofizikālajos aspektos.. Pad J

70, 234, 4.

2. Saistīts ar Saules fizikālajām parādībām,
tām raksturīgs.

helioterapija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Ār-

stēšana ar Saules stariem.

heliotehnika, -as, s.; parasti vsk. Tehnikas

nozare, kas risina Saules enerģijas izmanto-

šanas tehniskos jautājumus. □ Par helioteh-

niku sāka nopietni interesēties tikai mūsu die-

nās. Zin T 62, 12, 19. . . institūta heliotehnikas

laboratorijā notiek eksperimenti Saules staru

enerģijas izmantošanai tautas saimniecībā.

Cīņa 70, 265, 2. Par vienu no vadošajiem helio-

tehnikas centriem mūsu valstī kļuvusi Taš-

kenta. Tas ir likumsakarīgi: Uzbekija taču ir

viena no vissaulainākajām padomju republi-
kām. Zin T 74, 1, 19.

heliotehniķis, -a, v.; heliotehniķe, -es, dsk.

ģen. -ķu, s. Heliotehnikas speciālists. ,□ Uz-

beku heliotehniķi savu izstrādājumu nodevuši

arhitektiem. . . pamatojoties uz zinātnieku

priekšlikumiem, radīts mazbērnu novietnes un

bērnudārza projekts, kur telpu apsildīšana un

apgāde ar karsto ūdeni sadzīves vajadzībām
būs uzticēta saulei. Pad J 72, 168, 6.

heliotrops, -a, v.; min. Halcedona paveids —

zaļgans minerāls ar sarkaniem lāsumiem (pus-

dārgakmens).
hellers, -a, v. Naudas vienība (Čehoslova-

kijā, Ungārijā, agrāk arī Vācijā, Austroungā-
rijā); attiecīgā naudas zīme, monēta.

helminti, -v, vsk. helmints, -a, v.; zool. Para-

zītiskie tārpi. Cilvēka helminti. Dzīvnieku hel-

minti. Augu helminti. Helmintu apkarošana.
helmintologs, -a, v.; helmintoloģe, -es, dsk.

ģen. -ģu, s. Helmintoloģijas speciālists.
helmintoloģija, -as, s.; parasti vsk. Zooloģijas

nozare, kas pētī parazītiskos tārpus. □ Pa-

domju helmintoloģija uzņēmās nepieredzētu
uzdevumu: atrast visefektīvākās metodes cī-

ņai ar cilvēka, dzīvnieku un augu helminto-

zēm. . Ves 63, 2, 4. Mums radīts plašs zināt-

niski pētniecisko helmintoloģijas iestāžu tīkls

ar bioloģijas, veterināro, medicīnas un agro-

nomijas profilu. Ves 63, 2, 4.

helmintoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. helmin-

toloģiski. Saistīts ar helmintoloģiju, tai rak-

sturīgs. Helmintoloģiska izmeklēšana. Helmin-

toloģiski pētījumi.
helminfoze, -es, dsk. ģen. -žu, s.;_med. Hel-

mintu izraisīta slimība. Zarnu h. Ārpuszarnu
h. Helmintozes pazīmes. Helmintožu profi-
lakse.

helofīti, -v, vsk. helofīts, -a, v.; bot. Ar ūdeni

klātu vietu augi, kas sakņojas augsnē, bet kam

virszemes daļas izaug cauri ūdenim un paceļas
virs tā.

hematogēns, -a, v. Ārstniecības preparāts —

hemoglobīna šķīdinājums glicerīnā un vīnā.

hematologs, -a, v.; hematoloģe, -es, dsk. ģen.

-ģu, s. Hematoloģijas speciālists.
hematoloģija, -as, s.; parasti vsk. Zinātnes

nozare, kas pētī asins sastāvu, īpašības un

asins slimības.

hematoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hemato-

loģiski. Saistīts ar hematoloģiju, tai rakstu-

rīgs. Hematoloģiski pētījumi. Hematoloģiskais
kabinets.

hematoma, -as, s.; mcd. Asinsizplūdums or-

ganisma dobumos vai audos. H. pēc sasituma.

Zemādas audu h. □ Ja plīsusi lielāki asins-

vadi, izplūdušās asinis atbīda audus un vei-

dojas asiņu sakopojums, ko sauc par asins-

izplūdumu jeb hematomu. Mcd 11, 355.

hemiceluloze, -es, dsk. ģen. -žu, s. Ogļ-

hidrāts, kas ietilpst augu šūnu apvalkā.
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CJ Augu šūnu apvalki. . sastāv galvenokārt

no celulozes, hemicelulozes un pektīnvie-
lām . .Pavāru gr 42.

hemofiiija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. ledzimta

slimība, kam raksturīga pavājināta asins Te-

cēšana.

hemoglobīns, -a, v.; parasti vsk.; fiziol. Asins

krāsviela, ko satur sarkanie asinsķermenīši.
O Galvenā eritrocītu sastāvdaļa ir ļoti kom-

plicēta viela — hemoglobīns. . . Hemoglobīns
spēj viegli savienoties ar skābekli un tikpat

viegli to atdot. Anat 69. . . dzelzs ir asins sar-

kanā pigmenta — hemoglobīna — nepiecie-
šama sastāvdaļa. Liesma 59, 8, 24.

bemolīze, -es, s.; parasti vsk.; mcd. Sarkano

asinsķermenīšu sabrukšana un hemoglobīna
izdalīšanās no tiem.

hemorāģija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Asins

izplūšana no asinsvadiem,- asiņošana; asinsiz-

plūdums. Gļotāduh.

hemoroīdi, -v, vsk. hemoroīds, -a, v.; mcd.

Vēnu mezglveida paplašinājumi taisnās zar-

nas apakšējā daļā. Hemoroīdu ārstēšana.

hemosfēra, -as, s.; parasti vsk. Atmosfēras

slānis 30 —80 kilometru augstumā.

hemoferapija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Ār-

stēšana ar asinīm.

hemotropisms, -a, v.; parasti vsk.; bot. Augu
orgānu spēja ķīmisku vielu ietekmē mainīt

augšanas virzienu.

henna, -as, s. 1. Sarkanbrūna dabiskā krās-

viela. Krāsot matus ar hennu.

2. Augs, no kura lapām iegūst šo krāsvielu.

O Svarīgs augs šinī dzimtā ir henna .., liels

krūms ar. . lieliem, dzelteniem ziedu ķeka-
riem. Galenieks 2, 281.

henomeie, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Rožu dzimtas

dekoratīvs krūms. Japānas h.

Henrijs, -a, v. Induktivitātes mērvienība

(starptautiskajā mērvienību sistēmā).
hepatīts, -a, v.; parasti vsk.; mcd. Aknu

iekaisums. Hronisks h. □ Medicīniskajā lite-

ratūrā aprakstīti infekciozā hepatīta epidēmis-
kie uzliesmojumi, kuru cēloņi ir inficēts ūdens

un uzturs. Ves 69, 2, 10.

hepenings, -a, v. Skaņdarbs, skatuves māk-

slas darbs, ko veido, parasti vairāki, improvi-
zētāji.

heptahords, -a, v.; mūz. Septiņu pakāpju
skaņurinda (septimas apjomā).

heraldika, -as, s.; parasti vsk. 1. Mācība par

ģerboņiem, arī par dažām citām simboliskām

zīmēm; vēstures zinātnes palīgnozare, kas

pētī ģerboņu izveidošanos.

2. Ģerboņu, arī citu simbolisku zīmju ko-

pums. □ Senās Krievzemes heraldika
— tā

var nosaukt nozīmīšu sēriju, kuras šogad iz-

gatavo .. Šajās miniatūrās .. attēloti krievu

pilsētu senie ģerboņi. Rīgas B 69, 43, 2. . . viņš
darina latviešu strēlnieku bataljoniem karo-

gus . . Protams, te nevarēja iztikt bez oficiālās
cariskas

_

heraldikas, laikmeta griežos stingri
plucināta plēsoņas — divgalvainā ērgļa —

attēlā. Tēl M 57, 201.

heraldisks, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar ģerbo-
ņiem, arī ar dažām citām simboliskām zīmēm,

raksturīgs ģerboņiem, arī dažām citām simbo-

liskām zīmēm. Heraldiska figūra. Heraldiski

zīmējumi. □ Tie [dižciltīgie] savās grāmatās

parasti vēlējās redzēt cilts ģerboni kopā ar

vārdu vai monogrammām. Šāda veida grā-
matzīmes mēdz saukt par heraldiskām. Tēl M

58, 308. . . visneparastākais atradums bija kalnu

āža heraldiskais attēls. Rīgas B 69, 42, 6. Par

slavenajām lappusēm, kuras attiecīgās pilsētas

iedzīvotāji ierakstījuši savas tēvijas vēsturē,
stāsta arī heraldiskie simboli: jātnieks ar pīķi,
šķēps, sargtornis.. . Dažu ģerboņu simbolus

tagad ir grūti atšifrēt bez vēsturnieka palī-
dzības. Rīgas B 69, 43, 2.

herbārijs, -a, v. Noteiktam nolūkam vāktu,
izžāvētu un presētu augu kolekcija. Mācību

h. Tehnisko augu h. ļjd. Augi herbārijam jā-
izrok no zemes ar visām saknēm. .. Žāvēja-
mos papīrus mainot vismaz reizi diennaktī,

paraugs jānospiež tā, lai būtu labi saskatā-

mas visas tā sastāvdaļas. D kal 66, 187. Jaunie

naturālisti rīko arī ekskursijas pa.. mežiem

un ziedošām pļavām, lai savāktu augus . . her-

bārijiem. Bērn 46, 7, 15. .. sakopots unikāls

herbārijs, kurā ietilpst vairāk nekā sešdesmit

tūkstoši ziedaugu un paparžaugu, kā ari sēņu,
sūnu unķērpju. Pad J 73, 231, 1.

herbarizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Vākt, žāvēt un presēt (augus) herbārijam. H.

lopbarības augus. H. purvu un pļavu zāles.

Herbarizēti ziedi.

herbicīdi, -v, vsk. herbicīds, -a, v. Ķīmiski

līdzekļi nevēlamu augu apkarošanai. O Her-

bicīdi kaitē augiem un tos nonāvē dažādi: at-

ņem šūniņām ūdeni, iedarbojas ķīmiski un sa-

ārda augu audus. Apsītis 1, 129. Nezāļu iznīci-

nāšana ar herbicīdiem ir simtiem reižu ražī-

gāka par parasto ravēšanu. Zv 62, 3, 3. Vara

vitriols ir pirmais nezāļu apkarošanā lietotais

herbicīds. Apsitis 1, 131.

hercogiene, -es, dsk. ģen. -ņu, s.; vēst. I.A-e-

-------lielas valsts vai provinces valdniece (parasti

feodālismā). Kurzemes h.

2. Viens no augstākajiem muižniecības titu-

liem Rietumeiropā; persona, kam ir šāds

tituls. □ Pagājušajā rudenī hercogienei drau-

dēja jauna tiesas prāva, jo viņa bija uzrakstī-

jusi un izdevusi • Parīzē grāmatu «Streiks».

Pad J 69, 48, 8.

3. Hercoga sieva.

hercogiste, -es, dsk. ģen. -stu, s.; vēst. Her-

coga (1) valsts; atsevišķa feodālās valsts daļa.

□ . . Livonijas kara rezultātā Polija ieguva

Livonijas teritorijā koloniālu provinci —

Vidzemi (ar Dienvidigaunijas daļu) un Latgali.
Kara laikā šo Livonijas daļu no Lietuvas un

Polijas karalis Sigismunds II Augusts īpašā

konstitūcijas aktā nosauca par Aizdaugavas

hercogisti.. V Kalniņš l, 104. Ar šo vienošanās

aktu [1561. gadā] bijušās Livonijas teritorijas

daļa uz dienvidiem un rietumiem no Dauga-
vas tika noformēta kā Kurzemes un Zemgales

hercogiste . . jeb, kā parasti saka, — Kurze-

mes hercogiste. V Kalniņš 1. 122. 17. gadsimtā
zināmu nozīmi mūzikas dzīvē Latvijā ieguva
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Jelgava, Kurzemes hercogistes rezidence. .
Vītoliņš, Krasinska 1, 103.

hercogs, -a, v.; vēst. 1. Nelielas valsts vai

provinces valdnieks (parasti feodālismā).

O . . Kurzemes hercoga varu ierobežoja ne

tikai Polijas virskundzība, bet arī vietējāmuiž-

niecība .. V Kalniņš 1, 131. .. būvmeistars Preiss

jaunceļamajai hercoga pilij Jelgavā uzbū-

vēja . . itāliešu zelmini. Māksla 73, 3, 20. Kā

zināms, 1775. gadā ģeniālais vācu dzejnieks
un domātājs Gēte pārcēlās uz Veimāru un

kļuva hercoga Kārļa Augusta galmā par mi-

nistru. Pad J 69, 31, 2.

2. Viens no augstākajiem muižniecības titu-

liem Rietumeiropā; persona, kam ir šāds

tituls. O .. šķīvis [ar augļiem] varēja ieprie-
cināt pat Devonširas hercogu, kura devīze

bija: «Est, sagremot un mirt!» Ādamsons 2, 113.

hercogvalsts, -valsts, dsk. ģen. -valstu, s.; reti.

Hercogiste. □ Teodors Grothuss cēlies no

senas Baltijas muižnieku dzimtas, kuras loma

Kurzemes hercogvalsts likteņos bijusi visai

ietekmīga. Stradiņš 1, 101.

hercs, -a, v. Svārstību frekvences mērvie-

nība (starptautiskajā mērvienību sistēmā).

>□ No kā atkarīgs skaņas raksturs? Vispirms,
no svārstību biežuma — frekvences, kuru

mēra hercos (Fiz). Ja. . ķermenis vienā se-

kundē rada vienu sablīvēto un vienu reti-

nāto vides slāni, tad tā frekvence līdzinās

vienam hercam. Zin T 63, l, 22.

heress, -a, v. Salds gaišais vīns; attiecīgā
vīnu šķirne. Krimas h.

herēze, -es, dsk. ģen. -žu, s.; rel. Ķece-
rība (1).

henna, -as, s.; arhit. Apakšgalā sašaurināts

četršķautņu stabs, uz kura novietots sengrieķu
dieva Hermesa galvas skulpturāls attēls.

hermafrodītisms, -a, v.; parasti vsk.; biol. Vī-

rišķā un sievišķā dzimuma pazīmju apvieno-

jums vienā organismā. O Abinieki ir šķirt-
dzimuma dzīvnieki (hermafrodītisms atzīmē-

jamstikai kā ārkārtīgi rets gadījums). Sloka 1, 16.

hermafrodīts, -a, v.; biol. Īpatnis, kam ir abu

dzimumu sistēmas. .□ Hermafrodītiem, piemē-
ram, pašapputes augiem, kādu laiku var sa-

glabāties tāds stāvoklis, ka pēcnācēju geno-

tips ir identisks vecāku genotipam. Zin T 66,

10, 6. Neparasti garas rokas ir einuhiem un

hermafrodītiem . .X Rudzītis 2, 96.

hermētisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hermētiski.

Tāds, kas nelaiž cauri gāzi, šķidrumu; cieši

noslēgts (tā, ka neieplūst vai neizplūst gāze,

šķidrums) — par telpu, ierīci. Hermētiska

telpa. .□ Hermētiskie logi un durvis nelaidīs

cauri aukstumu. Lit M 62, 2, 2. . . kosmiskie

lidojumi iespējami vienīgi hermētiski noslēgtā
kabīnē, kur mākslīgi tiek uzturēts normāls

spiediens, temperatūra. . Kar 60, 2, 131. Kap-
teinis no bikšu kabatiņas izvilka pulksteni.
. . «Nav samircis?» — «Hermētiskais,» kap-
teinis lepni atbildēja, «ūdens tam nekait.»

Grīva 7, 26.

hermētiskums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Lidmašīnas kabīnes h.

£□ .. [automātiskās stacijas] korpusa hermē-

tiskums nolaižoties nav traucēts .. Cīņa 66, 32, 3.

hermefizācija, -as, s.; parasti vsk. Process,
darbība he rmetiz ēt. n

. . pietiekama
termostabilitāte un plastiskums dod iespēju

plastmasas izlietot iekārtu hermetizācijai.
Alksnis 1, 12.

hermetizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Cieši noslēgt (tā, ka neieplūst vai neizplūst

gāze, šķidrums). H. raķetes kabīni. Visur,
kur vien, ieejot cehā, raugās acis, redzamas

ampulas. Šeit tās rūpīgi izmazgā un tūlīt pat

piepilda ar zālēm. Pēc tam ampulas vakuumā

hermetizē. Pion 63, 84, 2. . . īpašās apaļās kār-

bās . . glabājas hermetizētie tērpi lidojumiem
lielā augstumā. Pad J 73, 91, 3.

hernhūfietis, -ša, v.; hernhūtiete, -es, dsk.

ģen. -šu, s.; vēst. Brāļu draudzes loceklis.

hernhūtisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hernhūtiski;
vēst. Saistīts ar hernhūtismu, tam raksturīgs.

n Poruka darbos ļoti liela vieta ierādīta mo-

rāles, ētikas problēmām. Daudzkārt rakstnieks

tās atrisina tolstojiski reliģiskā, hernhūtiskā

garā. Sk Av 71, 41, 4. No nākamā komponista
apziņas pamazām izzuda bērnībā mantotā

hernhūtiskās audzināšanas reliģiozā ietekme.

Māksla 74, 4, 28.

hernhūtisms, -a, v.; parasti vsk.; vēst. Kris-

tiešu reliģiski sektantiska kustība, kura 18. un

19. gadsimtā (Latvijā, Igaunijā) izvērtās par
zemnieku kustību ar sabiedriski politisku
ievirzi; arī brāļu draudze.

heroika [hero-ika], -as, s.; parasti vsk. Varo-

nība; heroisms. Darba h. Cīņas h. □ Toreiz

[pēckara gados] vēl visur strāvoja Lielā Tē-

vijas kara heroika. Mājās nāca demobilizētie

karavīri, atcerējās nesenās pagātnes skarbos

notikumus, skaudrās cīņas ar viltīgo ienaid-

nieku, līksmās uzvaras dienas .. Pad J 62, 159, 2.

Gan audeklos, gan skulptūrā un grafikā at-

spoguļojas pilsoņu kara heroika, pirmo piec-

gadu darba sasniegumi. . Māksla 59, 3, 46. Aiz

pasaku un teiku raibās fantastikas.. atplaik-
snās latviešu tautas vēstures gaitas, tā ir cil-

denas cīņas heroikas piesātināta. J Kalniņš

1, 275.

heroīns, -a, v.; parasti vsk. Narkotiska vie-

la — ķīmiski pārveidots morfīns. D . . ASV

un Kanādā sastop galvenokārt divus narko-

tisma veidus: 1) heroīna un 2) Indijas kaņepes
lietošanu. Zin T 69, 3, 29.

heroisks [hero-isks], -ais; s. -a, -ā; apst. he-

roiski. Tāds, kurā izpaužas varonība. Heroiska

rīcība. O Augustam Zaķim gar acīm slīdēja
neskaitāmi heroiski tēli, par kuriem.. runāja
frontē. Lācis Vil, 607. Mākslinieks visvairāk

pievērsies vienai no šo slaveno cīņu lappu-
sēm — tai, ko ar saviem nemirstīgajiem va-

roņdarbiem, savu heroisko cīņu par padomju
varu ierakstījuši leģendārie latviešu sarkanie

strēlnieki. Jaun Gr 68, 5, 26. Tajos [parkos] drū-

mas vai heroiskas noskaņas radīšanai uzbūvē-

tas mākslīgas pilsdrupas. Māksla 73, 4, 32.

// Tāds, kurā ar īpašiem izteiksmes līdzekļiem
attēlota varonība (par mākslas darbu). H. ro-

māns. Heroiska drāma. O Dziesma «Nost
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kungus!» . . uzglabājusies divējādās muzikālās

redakcijās: heroiskā un liriskā. . . Heroiskā,

maršveidīgā varianta galvenais saturs — aici-

nājums uz cīņu.. Māksla 60, 1, 23.

heroisrns [hero-isms], -a, v.; parasti vsk. Va-

ronība,- heroika. .□ Pirmie pēckara mēneši.

. . Tas bija bargs un tajā pašā laikā liela

heroisma . . pilns laiks. Lit M 58, 1, 2. // Varo-

nības attēlojums ar īpašiem izteiksmes līdzek-

ļiem (mākslas darbā). □ Viņas daiļradei rak-

sturīgs heroisrns, romantisms, humānisms . .
Jaun Gr 67, 12, 36.

heroiskums [hero-iskums], -a, v.; parasti vsk.

Vispārināta īpašība šīs īpašī-
bas konkrēta izpausme. H. dzīvē. Daiļdarba h.

heroizācija [hero-izācija], -as, s. Process, re-

zultāts-*-heroizēt. rj Savos pēdējos dar-

bos [mākslinieksļ . .cenšas panākt tēla hero-

izāciju. Cīņa 63, 296, 2.

heroizēt- [hero-izēt], -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju;
trans. Idealizēti parādīt kā varonīgu (parasti

mākslas darbā). □ Episkā poēzija vēstīja par

tautas cīņām ar apspiedējiem, par cīņu varo-

ņiem, heroizēja viņus . . Zv 63, 7, 3. . . neap-

mierinātībā ar sava laika seklumu Flobērs

rada savus pagātnes tēlus, zināmā mērā var-

būt pat heroizējot pagātni.. J Kalniņš 1, 137.

Gleznas mākslinieciskās iedarbības kāpināša-
nai . . autors mūsdienīgo tēmu heroizē . . LitM

73. 41, s.

herolds, -a, v.; vēst. Viduslaikos — lielo

feodāļu, arī pilsētu vai valstu vēstnesis vai

sūtnis; kārtības uzturētājs ceremonijās; pa-

vēļu, rīkojumu izsaucējs. HJ Jātnieki senlai-

cīgos heroldu tērpos . . parādās Jūrmalas ielās,

aicinādami viesus uz svinībām Dzintaros. Pad J

70, 130, 3.

herpefoioģija, -as, s.; parasti vsk. Zooloģijas

nozare, kas pētī rāpuļus.

hetera, -as, s. 1. Senajā Grieķijā — pērkama
sieviete. □ . . heteras bija verdzenes vai brīv-

laistās. Saprotams, ka izglītotais grieķis bla-

kus savai likumīgajai laulībai baudīja šo daiļo
un izglītībā vīriem līdzvērtīgo meiteņu sa-

biedrību. Ves 71, 3, 27.

2. sar. Valdzinoša sieviete ar izlaidīgu dzī-

ves veidu.

heterodīns, -a, v.; tehn. Nerimstošu sinusoi-

dālu svārstību ģenerators frekvenču pārveido-
šanai.

heterogēns, -ais; s. -a, -ā. Neviendabīgs.
Heterogēna rūda. Heterogēna sistēma.

heterosillabisks, -ais; s. -a, -ā; vai. Tāds,
kas ir cita zilbē (parasti par skaņu).

heterotrofs, -ais; s. -a, -ā; biol. Tāds, kas

barojas ar organiskām vielām. H. dzīvnieks.

Heterotrofas sēnes.

heteroze, -es, s.; parasti vsk.; biol. Spēcīgāka
attīstība, lielāka dzīvotspēja un produktivitāte
(augu un dzīvnieku hibrīdiem salīdzinājumā
ar īpatņiem, no kuriem tie cēlušies). Vienas

paaudzes h. □ Tā kā izcilie koki parasti ir

auguši teritoriālā ziņā attālu cits no cita, tiem

krustojoties rodas tā saucamā heteroze —

dzīves spēju palielināšanās nākamajā pa-

audzē, kas izaug no šādas krustošanas ceļā
iegūtām sēklām. Zin T 62, l, 15. Heterozes iz-

mantošana gurķu selekcijā ir viens no efektī-

vākajiem paņēmieniem, kā palielināt gurķu iz-

turību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem . .
DD 70, 11, 17.

heterozs, -ais; s. -a, -ā; apst. heterozi; biol.

Saistīts ar heterozi, tai raksturīgs, n Pūres

dārzkopības izmēģinājumu stacijā ir atrastas

dažas heterozās kombinācijas ..
DD 66, 12, 10.

hetmanis, -ņa, v.; vēst. 1. Taborītu karaspēka
vadonis (Čehijā 15. gadsimtā).

2. Vēlēts kazaku karaspēka vadonis (no 16.

līdz 17. gadsimtam Ukrainā); Ukrainas paval-
donis (no 17. līdz 18. gadsimtam).

3. Karaspēka virspavēlnieks vai viņa viet-

nieks (Polijas-Lietuvas valstī no 16. līdz

18. gadsimtam).
4. Moldāvijas karaspēka komandieris

(17. gadsimtā).
5. Kontrrevolucionārā Ukrainas karaspēka

komandieris (1918. gadā).
heveja, -as, s. Koks, no kura piensulas

iegūst kaučuku.

hi, izsauk. Lieto, lai atdarinātu smieklus.

O «Ha, ha, ha, hi, hi, hi!» noskanēja smieklu

šalts. Talcis 4, 69. «Hi, hi, hi. . .» smējās Eve-

līte, «tāds kā joks ...» A Grigulis 12, 8. «Hi, hi!

Mežsargs gan,» cilvēks ādas jakā iesmējās.
A Grigulis 13, 466.

hiacinte, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. Liliju dzim-

tas krāšņumaugs ar smaržīgiem ziediem. Hia-

cintes sīpols. Hiacinšu uzziedināšana ziemā.

!□ Hiacintes. . pieskaitāmas pie skaistāka-

jiem sīpolaugiem, kas zied agri pavasarī..
Dindonis 1, 127.

2. Šī auga zieds, n Dobē zem loga plauka
bāli zila hiacinte. Meldere 1, 122.

hiacints, -a, v.; min. Cirkona paveids — sar-

kanbrūns vai sarkanzeltains caurspīdīgs mine-

rāls (dārgakmens). Hiacinta gredzens.
hibridizācija, -as, s. 1. biol. Divu (dažādu

augu vai dzīvnieku šķirņu, sugu vai ģinšu),
īpatņu krustošana. Hibridizācijas metodes.

. . Mičurins izstrādāja īsti zinātnisku hib-

ridizācijas teoriju, kas dod iespēju iepriekš
paredzēt krustošanas rezultātus un plānvei-

dīgi vadīt jaunas šķirnes radīšanu. Darvinisma

pam 90. Kokaugu pārveidošanā iespējams iz-

mantot arī hibridizāciju, krustojot savā starpā

vērtīgas . . formas vai sugas . . Zin T 62, 1, 16.

2, Divu vai vairāku dažādu ierīču, iekārtu,

ietaišu apvienošana noteiktā sistēmā. Skaitļo-
tājuh.

hibridizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. biol. Krustot (dažādu augu vai dzīvnieku

šķirņu, sugu vai ģinšu īpatņus). H. ābeles.

2. Apvienot noteiktā sistēmā (divas vai vai-

rākas dažādas ierīces, iekārtas, ietaises).

'O Elektromodelēšanas laboratorijas pamat-

grupa izstrādā hibridizētas skaitļojamās mašī-

nas . . Zin T 70, 5, 16.

hibrīds', -a, v. 1. biol. Tas (augs, dzīvnieks),

kas ir iegūts ar hibridizāciju (1). O ..insti-

tūta kviešu un vārpatas hibrīdu laboratorijā
iegūti jauni ziemas kviešu hibrīdi

..

Zv 63,
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24, 25. Padomju ihtiologiem. . izdevies iegūt
vislielākās saldūdens zivs — belugas — un

skaistā sterleta hibrīdu. Rīgas B 70, 234, 5. Kur

vilku maz, vientuļas vilku mātītes sapārojas
ar lieliem, galvenokārt vilku sugas, suņiem.
Tā, piemēram, Voroņežas apgabalā nošauti

šādi hibrīdi ar visai dažādu spalvas krāsu . .

Kronītis 1, 263.

2. Tas, kas ir iegūts ar hibridizāciju (2).

Automātu h.

hibrīds
2, -ais; s. -a, -ā. 1. biol. Tāds (augs,

dzīvnieks), kas iegūts ar hibridizāciju (1).

Hibrīdais āboliņš. □ No hibrīdām sēklām, kas

iegūtas krustošanā, audzina jaunas augļaugu

šķirnes. Sudrabs 1, 195. Šiem tālajiem priekš-
tečiem varēja būt formas ar dažādām biolo-

ģiskajām īpašībām, tāpēc ka katra kultūršķir-

nes ābele ir nesadalīts hibrīds organisms..
DD 66, 10, 5.

2. Tāds, kas iegūts ar hibridizāciju (2). Hib-

rīda ierīce. Hibrīda shēma.

hidra, -as, s. 1. Mazs zarndobumaiņu tipa

saldūdens dzīvnieks ar stobrveida ķermeni,

taustekļu vainagu un dzeļšūnām ārējā audu

slānī. O Zemākajiem daudzšūnu organis-
miem, piemēram, hidrai un medūzai, jau ir

primitīva nervu sistēma .. Zin T 64, 11, 9. Zarn-

dobumaiņi mūsu saldūdeņos un līdz ar to eze-

ros atrodami maz — tikai 2—3 hidru sugas.

Spuris 1, 47. Vasarā un rudenī dīķos, ezeros

un rāmos upju līčos var atrast hidras . . Tās

izskatās kā nelieli, apmēram 1,5 centimetrus

gari, brūngani vai zaļgani stiebriņi ar smalku,

zirnekļa tīklam līdzīgu taustekļu vainadziņu.
Zool 14.

2. Sengrieķu mitoloģijā — daudzgalvains
nezvērs, kuram katras nocirstās galvas vietā

izaug divas jaunas.
hidrants, -a, v. Ūdens ņemšanas ierīce, kas

pievienojama ūdensvada caurulei. Ugunsdzēsī-
bas h.

hidrāfs, -a, v.; ķīm. Ķīmisks savienojums, kas

satur ūdens molekulas.

hidraulika, -as, s.; parasti vsk. Zinātnes no-

zare, kas pētī šķidruma līdzsvara un kustības

likumus un to praktisko izmantošanu.

hidraulisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidrauliski.
1. Saistīts ar hidrauliku, tai raksturīgs. Hid-

rauliski pētījumi.
2. Saistīts ar šķidruma spiedienu, kustību.

H. dzinējs. H. celtnis. Hidrauliskā spiede.
Hidrauliskā bremze. Hidrauliskā java — saist-

viela, ko lieto mūrēšanai vai betonēšanai tur,

kur ir palielināts mitrums, stipra ūdens iedar-

bība, n Lapu novācēja galvenās daļas ir

lapu griezējs, trīs transportieri un hidrauliskā

vadīšanas iekārta. Zin T 66, 8, 23. Čehoslova-

kijā ir konstruētas hidrauliskās stelles, kas

strādā bez atspoles. Diedziņus padod un re-

gulē ūdens strūkla, kas ar lielu spēku izplūst
no īpašas sprauslas. Pad J 59, 147, 3. 1865. ga-
dā. . , pētot Daugavas krastos dolomītmerģe-
ļus, atrada, ka no tiem var iegūt hidraulisku

javu. Zv 63, 21, 14.

hidrīds, -a,, v.; ķīm. Ūdeņraža un metāla sa-

vienojums. Kalcija h. IjO Ūdeņradis reaģē ar

tādiem aktīviem metāliem kā litijs, nātrijs un

kalcijs un veido hidrīdus —■bezkrāsainas, kris-

tāliskas vielas . . G Rudzītis 1, 45.

hidro-, salikteņu pirmā daļa; savienojumā ar

lietv. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais ir saistīts ar ūdeni, tā izmantošanu; no-

rāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauktais ir

saistīts ar ūdensbaseiniem, to izmantošanu.

Hidroagregāts. Hidroakustika. Hidrobaseins.

Hidrobionika. Hidroceltnis. Hidromehanizā-

cija. Hidrosistēma.

hidroakustika, -as, s.; parasti vsk. Akustikas

nozare, kas pētī skaņas rašanos, izplatīšanos

un absorbciju ūdensbaseinos.

hidroakustiķis, -ķa, v.; hidroakustiķe, -es,

dsk. ģen. -ķu, s. Hidro akustikas speciālists.
□ Reizē ar gaisa izlūkiem tās [zemūdenes]
sāka meklēt hidroakustiķi . . Cīņa 70, 98, 1.

hidroakustisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidro-

akusfiski. 1. Saistīts ar hidroakustiku, tai rak-

sturīgs.
2, Saistīts ar skaņu rašanos, izplatīšanos un

absorbciju ūdensbaseinos, tām raksturīgs.
□ Par galveno zemūdeņu meklēšanas līdzekli

visās ārzemju flotēs kļuvušas hidroakustiskās

stacijas. Zin T 69, 9, 23. «Atklāt hidroakustisko

sardzi!» Akustisko staru neredzamie taustekļi
iztausta ūdens masas. Rīgas B 71, 173, 2.

hidroarheoloģija, -as, s.; parasti vsk. Arheo-

loģijas nozare, kas pētī arheoloģijas piemi-

nekļus, kuri atrodas zem ūdens. O Pēckara

gados reizē ar zemūdens sportu un akvalangu
tehniku strauji attīstījās arī arheoloģijas zi-

nātnes nozare hidroarheoloģija. Cīņa 64, 156, 2.

hidroarheoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidro-

arheoloģiski. Saistīts ar hidroarheoloģiju, tai

raksturīgs. Hidroarheoloģiska ekspedīcija.
Hidroarheoloģiskie pieminekļi.

hidrobiologs, -a, v.; hidrobioloģe, -es, dsk.

ģen. -ģu, s. Hidrobioloģijas speciālists. O Kopš
tā laika hidrobiologi simtiem reižu peldējuši
zem ledus ūdenī, kas apskalo sesto kontinentu.

Viņi savākuši datus par dzīvām būtnēm da-

žādā dziļumā.. Pad J 71, 114, 6. Zinātniskās

pētniecības kuģa . . reisā pa Baltijas jūru pie-
dalījās apmēram 80 dažādu nozaru speciālisti:
ģeogrāfi, ģeologi,. . hidrobiologi un citi. Cīņa

73, 274, 2.

hidrobioloģija, -as, s.; parasti vsk. Bioloģijas
nozare, kas pētī ūdens organismus. Jūras h.

Saldūdens h.

hidrobioloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidro-

bioloģiski. Saistīts ar hidrobioloģija, tai rak-

sturīgs.

hidrodinamika, -as, s.; parasti vsk. 1. Hidro-

mehānikas nozare, kas pētī šķidrumu un gāzu
kustību un mijiedarbībuar tajos iegremdētiem

ķermeņiem vai ar cauruļvadu sienām. O Hid-

rodinamikas laboratorijas darbinieku ieteik-

tais modelis dos iespēju palielināt milzīgo ag-

regātu lietderības koeficientu. . Rīgas B 70,

21, 6. . . Fizikas institūtā interese neaprobežo-
jas tikai ar magnētiskās hidrodinamikas dau-

dzajiem aspektiem. Zv 72, 24, 5.

2. Šķidrumu un gāzu kustība un mijiedar-
bība ar tajos iegremdētiem ķermeņiem vai ar
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cauruļvadu sienām. ĪD Mehāniskais delfīns

palīdzēs arī pārbaudīt.. peldēšanas hidrodi-

namikas hipotēzes. Rīgas B 70, 112, 4.

hidrodinamisks, -ais; s. -a, -a; apst. hidro-

dinamiski. 1. Saistīts ar hidrodinamiku (1), tai

raksturīgs. H. pētījums.
2. Saistīts ar hidrodinamiku (2), tai rakstu-

rīgs. □ Izšķir. . glisēšanu, kurā izmanto

hidrodinamiskos cēlējspēkus, kas laivas kor-

pusu paceļ tiktāl, ka tā slīd pa ūdens vir-

smu . .Pad J 70, 46, 4.

hidroelektrostacija, -as, s. Elektrostacija,

kurā ūdens kustības enerģiju pārvērš elektro-

enerģijā. Automatizēta h. Hidroelektrostacijas

jauda. Hidroelektrostaciju kaskāde.

hidroenerģētika, -as, s.; parasti vsk. Enerģē-

tikas nozare, kas aptver ūdens kustības ener-

ģijas izmantošanu (parasti elektroenerģijas

iegūšanai hidroelektrostacijās).
hidroenerģētisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidro-

enerģētiski. 1. Saistīts ar hidroenerģētiku, tai

raksturīgs. H. pētījums.
2. Saistīts ar ūdens kustības enerģijas iz-

mantošanu, tai raksturīgs. Hidroenerģētiska
būve. Hidroenerģētiska kanālu sistēma.

hidroenerģija, -as, s.; parasti vsk. Ūdens kus-

tības enerģija. □ Sibīrija ar tās milzīgajām
lētās hidroenerģijas un kurināmā bagātībām
kalpo par lielisku laboratoriju mūsu enerģē-
tiķiem. Pad J 70, 2, 4.

hidrofilija, -as, s.; parasti vsk. 1. bot. Augu
apputeksnēšanās ar ūdens palīdzību. O . . [au-

giem] novērojama ļoti īpatnēja hidrofilijas pa-

rādība. Sievišķie ziedi paceļas garos kātos

virs ūdens līmeņa, bet vīrišķie ziedi, kas at-

tīstās uz īsākiem kātiem, zem ūdens notrūkst,

uzpeld augšā un apputeksnē sievišķos ziedus.

Galenieks 2, 385.

2. fiziol. Organisma audu tieksme aizturēt

ūdeni.

hidrofils, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir inten-

sīva savstarpēja iedarbība ar ūdeni, tāds, ko

ūdens slapina (par vielām).
hidrofīts, -a, v.; bot. Augs, kas pielāgojies

dzīvei ūdenī. .□ Hidrofīti aug tādās vietās,
kur ir pārmērīgs mitruma daudzums visā ve-

ģetācijasperiodā. Tērauds 1, 31.

hidrofizika, -as, s.; parasti vsk. Ģeofizikas
nozare, kas pētī ūdens fizikālās īpašības un

procesus, kuri noris hidrosfērā.

hidrofizikāls, -ais; s. -a, -ā; apst. hidrofizi-
kāli. 1. Saistīts ar hidrofiziku, tai raksturīgs.
Hidrofizikālā analīze.

2. Saistīts ar ūdens fizikālajām īpašībām un

procesiem, kas noris hidrosfērā, tiem rakstu-

Hidrofizikālāparādība.
hidrofobija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Bailes

no ūdens.

hidrofobizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.
Padarīt nesaslapināmu ūdenī (materiālu, vir-

smu v. tml). Hidrofobizēts audums. Hidrofo-

bizetas smiltis. ,E3 Ja uz šādas [papīra] lok-

snes raksta ar tinti, tā izplūst. Lai novērstu
šo trūkumu, papīru hidrofobizē. . Zin T 64,

7, 24. Tauki hidrofobizē aitādas vilnu. . Cīņa
66, 5, 4. Dažos gadījumos silikonus izdevīgāk

pievienot krāsai, bet citos — hidrofobizēt jau
nokrāsotu virsmu. Pad J 62, 53, 3.

hidrofobsl
, -a, v. Augs, kas necieš lieku

mitrumu.

hidrofobs2
, -ais; s. -a, -ā. Tāds, ko ūdens

neslapina (par vielām, arī materiāliem).

IO Hidrofobās fasādes krāsas ir 3—4 reizes

izturīgākas par parastajām kaļķu krāsām. Tās

neuzsāc ūdeni, nenoskalojas . . Pad J 62, 53, 3.

hidrofons, -a, v. lekārta, ar kuru uztver zem-

ūdens skaņas.

hidrogrāfija, -as, s.; parasti vsk. Sauszemes

hidroloģijas nozare, kas pētī un apraksta upes,

ezerus, purvus.

hidrogrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidrogrā-
fiski. 1. Saistīts ar hidrogrāliju, tai raksturīgs.
Hidrogrāfiskais dienests. Hidrogrāfiskās kar-

tes. Meteoroloģisku un hidrogrāfisku uz-

devumu veikšanai nepieciešams: pulkstenis ar

sekunžu rādītāju vai hronometrs, . . lote

(upes vai ezera dziļuma konstatēšanai) . . D kal

66, 188.

2. Saistīts ar sauszemes ūdeņiem, tiem rak-

sturīgs. Hidrogrāfiskais tīkls — upju, nepa-

stāvīgu ūdens teču, ar upju sistēmu sais-

tītu ezeru un purvu kopums (kādā apvidū).

hidroģenerators, -a, v. Ģenerators, kas no

hidrauliskās turbīnas saņemto mehānisko ener-

ģiju pārvērš elektroenerģijā. □ Jaunais

hidroģenerators ir sinhronizēta triju fāzu strā-

vas mašīna ar vertikāli novietotu vārpstu . .
Pad J 62, 150, 3.

hidroģeologs, -a, v.; hidroģeoloģe, -es,

dsk. ģen. -ģu, s. Hidroģeoloģijas speciālists.
0..ir pamats domāt, ka pārlieku mitro

zemju nosusināšana, purvu likvidēšana un

upju regulēšana zināmā mērā ietekmē paze-

mes ūdeņu režīmu. . Republikas zinātnieku

hidroģeologu un melioratoru tuvāko gadu uz-

devums ir izpētīt šo jautājumu.. Lauku Dzīve

68, 2, 23. .. hidroģeologi pēta dambja pama-

tus, uz kuriem būvēs.. ēku. Pad J 70, 2, 4.

Trīssimt metru dziļumā zem Sevana ezera

hidroģeologi atklājuši milzīgu pazemes ūdens-

krātuvi. Cīņa 63, 22, 2.

hidroģeoloģija, -as, s.; parasti vsk. Ģeoloģi-
jas nozare, kas pētī pazemes ūdeņus. O Pa-

zemes ūdeņiem ir liela tautsaimnieciska no-

zīme, un tie uzskatāmi par derīgiem izrakte-

ņiem. To krājumus noskaidro un pētī zinātne

hidroģeoloģija. Maldavs 1, 150.

hidroģeoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidro-

ģeoloģiski. 1. Saistīts ar hidroģeoloģiju, tai

raksturīgs. Hidroģeoloģiskā karte. Hidroģeolo-

ģiska izmeklēšana. .□ . . hidroģeoloģiskie pē-
tījumi rāda, ka esošās gruntsūdens rezerves

nespēs nodrošināt augošās pilsētas prasības.
Zin T 63, 8, 31.

2. Saistīts ar pazemes ūdeņiem, tiem rak-

sturīgs. Hidroģeoloģiskais rajons. Līvānu

mālu atradnes māli ir nogulsnējušies Dubnas

kreisajā krastā.. Hidroģeoloģiskie apstākļi
labvēlīgi, mālus var iegūt sausumā. Izrakt 205.

hidrohinons, -a, v.; parasti vsk.; ķīm. Orga-

niska viela — divvērtīgais lenols, ko lieto,

piemēram, iotogrāfijā.
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hidroizolācija, -as, s. 1. Celtniecības kon-

strukciju, būvju v. tml. pasargāšana no ūdens

iedarbības. EJ Tikpat svarīgi jau šoruden pa-

veikt hidroizolāciju. Hidroizolācija — kaprīzs

un ļoti atbildīgs pasākums. Cīņa 64, 227, 2. Arī

hidroizolācijas un skaņas izolācijas spēja

plastmasām ir ļoti laba.. Alksnis 1, 12.

2. Izolācijas materiāla kārta, kas pasarga

(celtniecības konstrukcijas, būves v. tml.) no

ūdens iedarbības. Stingrā h. Elastīgā h. O Vi-

sām koka ēkām jāierīko pamatu hidroizolā-

cija . . Zin T 62, 2, 44. . . kad būs uzlikta hidro-

izolācija, varēs sākt sienu mūrēšanu. Rīgas B

66, 193, 3.

hidroksīds, -a, v.; ķīm. Savienojums, kas sa-

tur hidroksiljonus. Dzelzs h. Kālija h. Kal-

cija h.

hidroksilgrupa, -as, s.; ķīm. Skābekļa un

ūdeņraža atomu vienvērtīga grupa, kas

ietilpst, piemēram, spirtu sastāvā.

hidroksiljons, -a, v.; ķīm. Negatīvi lādēts

jons, kas sastāv no skābekļa un ūdeņraža
atoma.

hidroķīmija, -as, s.; parasti vsk. Zinātnes no-

zare, kas pētī dabisko ūdeņu ķīmisko sastāvu

un īpašības.
hidroķīmiķis, -ķa, v.; hidroķīmiķe, -es, dsk.

ģen. -ķu, s. Hidroķīmijas speciālists. EJ Zināt-

niskās pētniecības kuģa. . reisā pa Baltijas

jūru piedalījās apmēram 80 dažādu nozaru

speciālisti: ģeogrāfi, ģeologi,. . hidroķīmiķi,

hidrobiologiun citi. Cīņa 73, 274, 2. Hidroķīmiķi

konstatējuši, ka dažādos okeāna dziļumos ir

ļoti daudz biogēno vielu.. Zv 59, 11, 8.

hidroķīmisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidroķī-
miski. Saistīts ar hidroķīmiju, tai raksturīgs.

EJ .. tika izveidotas apmēram tūkstoš īslai-

cīgās okeanogrāfiskās stacijas ar pilnu hidro-

tehnisko un hidroķīmisko novērojumu kom-

pleksu. . Pad J 71, 9, 4. ..Bioloģijas institūts

Bārtā, Liepājas ezerā. . veica kompleksus
hidroķīmiskus, mikrobioloģiskus un bioloģis-
kus pētījumus. . Cīņa 71, 165, 4. Centrālā hidro-

ķīmiskā laboratorija pērn izdarīja.. notek-

ūdeņu un. . upju un ezeru ūdens analīzes.

Cīņa 71, 170, 2.

hidrolīze, -es, dsk. ģen. -žu, s.; ķīm. 1. Sa-

liktas vielas sadalīšanās divās vai vairākās

citās vielās, tai reaģējot ar ūdeni. EJ Koksnes

hidrolīze — tas ir viens no vecākajiem labo-

ratorijās pazīstamajiem ķīmiskajiem proce-
siem. Zv 66, 23, 6. Mazsadalījusies kūdra: tā dod

pakaišus un celtniecības izolācijas materiālus,

pēc hidrolīzes ar sērskābi — lopbarības rau-

gu . .Cīņa 73, 179, 4.

2. Sāļu jonu reakcija ar ūdeni, kuras re-

zultātā parasti mainās vides reakcija (skāba,

bāziska).
hidrolizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; ķīm.

Sadalīt (vielu), izmantojot hidrolīzi (1). H. cieti.

EJ Hidrolizējot koksni, var iegūt līdz 700 ki-

logramu cukura no vienas tonnas zāģskaidu.
Zv 64, 2, 3. Kūdru ar dažādām metodēm ekstra-

hējot, hidrolizējot un oksidējot,.. var iegūt
daudz vērtīgu ķīmisku produktu. Zin T 70,

7, 26.

hidrolizēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējas;
refl. Hidrolīzē (1) sadalīties sastāvdaļās. Tauki

hidrolizējas.
hidrologs, -a, v.; hidroloģe, -es, dsk. ģen.

-ģu, s. Hidroloģijas speciālists. EJ Tagad
hidrologs dažu minūšu laikā var radiometris-

kajam centram pārraidīt.. jūras rajona ledus

karti. Rīgas B 67, 41, 6.

hidroloģija, -as, s.; parasti vsk. Zinātne, kas

pētī hidrosfēras ūdeņus, to režīmu, fizikālos

un bioloģiskos procesus, ķīmisko sastāvu.

Melioratīvāh.

hidroloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidrolo-

ģiski. 1. Saistīts ar hidroloģiju, tai raksturīgs.
Hidroloģiskais dienests. □ Mašīna izskaitļo
siltuma daudzumu dažādos [ūdens] slāņos, ska-

ņas ātrumu ūdenī, ūdens blīvumu, īpatnējo

tilpumu un daudz citu lielumu. Tas palīdz
iegūt ūdens horizontu sīku hidroloģisku rak-

sturojumu. Cīņa 66, 98, 4. . . radīts fizikāls Dau-

gavas deltas rajona hidroloģiskais modelis ..
Zin T 65, 12, l. . . orbitālās stacijas paver

plašas iespējas atklāto un norobežoto ūdens-

krājumu hidroloģisko problēmu risināšanā . .
Sk Av 71, 19, 4.

2. Saistīts ar Zemes virsas ūdeņiem, tiem

raksturīgs. EJ Mākslīgi izveidotās mežu aiz-

sargjoslas uzlabo klimatiskos un hidroloģiskos
apstākļus Padomju Savienības sausajos apvi-
dos . . Saudz dabu 6.

hidrolokācija, -as, s.; parasti vsk. Paņēmieni,
ar kuriem nosaka ķermeņa atrašanās vietu

ūdenī, izmantojot no ķermeņa atstarotos ska-

ņas signālus. Kuģa hidrolokācijas iekārta.

•EJ Pētot delfīnu hidrolokācijas ierīces, zināt-

nieki konstatējuši, ka šie jūras dzīvnieki spēj
3 kilometru attālumā ne tikai atklāt zivis, bet

arī noteikt to sugu. Lauku Dzīve 71, 5, 32.

hidromehānika, -as, s.; parasti vsk. Mehāni-

kas nozare, kas pētī šķidrumu un gāzu kus-

tību, līdzsvaru un mijiedarbībuar cietiem ķer-

meņiem.

hidromehānisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidro-

mehāniski. Saistīts ar hidromehāniku, tai rak-

sturīgs.
hidrometeorologs, -a, v.; hidrometeoroloģe,

-es, dsk. ģen. -ģu, s. Hidrometeoroloģijas spe-

ciālists.

hidrometeoroloģija, -as, s.; parasti vsk. Zi-

nātne par procesiem, kas attiecas gan uz hidro-

loģiskajām., gan meteoroloģiskajām parādī-
bām.

hidrometeoroloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst.

hidromefeoroEoģiski. Saistīts ar hidrometeoro-

loģiju, tai raksturīgs. EJ PSRS hidrometeoro-

loģiskā centra sinoptiķi domā, ka šogad feb-

ruāris Latvijā tiklab nokrišņu daudzuma, kā

temperatūras ziņā daudz neatšķirsies no pa-

rastā, normālā februāra. Rīgas B 68, 22, 8.

hidromezgls, -a, v. Hidrotehnisku iekārtu

sakopojums vienā vietā.

hidroplāns, -a, v. Lidmašīna, kas var pacel-
ties no ūdens virsmas un nolaisties uz tās.

Hidroplāna celtspēja. O Tā ir partizānu vai

Padomju Armijas izlūku laiviņa. No hidro-

plāna . . laiva izlaista naktī jūrā. Talcis 7, 172.



Karu sāku kā. . jūras hidroplānu eskadriļas
borttehniķis. Sports 66, 137, 2.

hidroponika, -as, s.; parasti vsk.; lauks. Augu

audzēšana barības šķīdumos vai augsnes aiz-

stājējos.
hidropults, -a, v. Šķidrumu izsmidzināšanas

ierīce, kas sastāv no tvertnes, sūkņa un smi-

dzinātāja. .□. . .hidropults izšļāc baltu strūklu,

un . . liesmas jau noslāpētas. Zv 52, 9, 28. Sa-

skaņā ar noteikumiem tām [ugunsdzēsēju ko-

mandām] vajadzēja rādīt savu prasmi. . dar-

bībā ar hidropultu . . Rīgas B 68, 141, 4.

hidrosfēra, -as, s.; parasti vsk. Ar ūdeni

klātā zemeslodes virsma; zemeslodes ūdeņu

kopums, kurā ietilpst, piemēram, okeāni, jū-

ras, ezeri, upes, pazemes ūdeņi. Hidrosfēras

pētījumi. .□ Sauszemes virsma, atmosfēras

apakšējie slāņi un hidrosfēra ir dzīvības iz-

platības joma. Rīgas B 71, 179, 4.

hidrostacija, -as, s. Hidroelektrostacija.

O Vairums padomju hidrostaciju ir automa-

tizētas. Pion 53, 50, 2. Mums upju krāces šalko

skaudras, Ir hidrostacijas pie tām. . Bērn

50, 5, 14.

hidrotehnika, -as, s.; parasti vsk. Zinātne par

būvju projektēšanu, celtniecību un ekspluatā-

ciju, kuras paredzētas ūdeņu resursu izmanto-

šanai vai cīņai pret ūdeņu kaitīgo iedarbību.

!0 Daudzi sarežģīti inženiertehnikas un hidro-

tehnikas uzdevumi Asuānas jaunceltnē tika

atrisināti pirmo reizi.. Cīņa 71, 12, 1.

hidrotehniķis, -ķa, v ; hidrotehniķe, -es, dsk.

ģen. -ķu, s. Hidrotehnikas speciālists.
hidrotehnisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hidroteh-

niski. Saistīts ar hidrotehniku, tai raksturīgs;

saistīts ar ūdeņu resursu izmantošanu. H. pa-

sākums. Hidrotehniskās celtnes. □ . . uzbūvēs

plašu hidrotehnisko būvju sistēmu: ūdenskrā-

tuves, kanālus, dambjus, betona aizsprostus,

sūkņu stacijas. Zin T 73, 8, 22. Hidrotehniskās

būves atšķiras no citām inženierbūvēm ar to,
ka uz tām nepārtraukti vai periodiski iedar-

bojas ūdens. Jaun Gr 67, 7, 41. . . apūdeņošanas
tīkls pārveidots pašos pamatos, apgādāts ar

visjaunākajām hidrotehniskajām
0

ierīcēm. Bērn

47, 8, 16.

hidroterapija, -as, s, parasti vsk.; mcd.

Ūdensdziedniecība.

hidrotropisms, -a, v.; parasti vsk.; bot. Spēja

(augu orgāniem) augt mitruma virzienā.

hidrozoji, -v, vsk. hidrozojs, -a, v.; zool.

Zarndobumaiņu klase, pie kuras pieder, pie-

mēram, hidras; šīs klases dzīvnieki.

hiēna, -as, s. Plēsēju kārtas zīdītājs, kas pār-
tiek no maitām (dzīvo Āfrikā, Āzijā). Svīt-

raina h. Plankumainā h. Brūnā h. Hiēnas kau-

ciens. Hiēnas smiekli. .□ Nakts tumsā [tuks-
nesi] griezīgi atskanēja hiēnu riešana. Rīgas B

62, 88, 6.

hierarhija [hi-erarhija], -as, s. 1. Secība no

zemāka (amata, dienesta, sabiedriskā) stāvokļa
līdz augstākajam; secība, kādā zemākie resori

ir pakļauti augstākajiem padotības un pārval-
des kartība. Personu h. Amatu h. lestāžu h.

Baznīcas hierarhija rel. — secība no zemākā

līdz augstākajam garīdzniecības amatam,- cen-

tralizēta baznīcas vadība; garīdznieku kopums.
□ Viņš [ierēdnis buržuāziskajā Latvijā] ir

pasaulē, lai izpildītu pavēles, saņemtu savu

mazo algu un cerētu uz paaugstinājumu.
. . lerēdņu hierarhija ir krauta no monolītiem

bluķiem, īsti droši tur kaut ko izkustināt var

vienīgi atlaišana vai nāve . . Zigmonte 1, 23.

Neveiksmes un gribas trūkums ved viņu lejup
pa sociālās hierarhijas kāpnēm pretim sūrai

bezdarbnieka un streiklauža eksistencei . .

Jaun Gr 67, 8, 19. . . Latvijas teritorijā izveido-

jās agrīnā feodālisma hierarhijas attiecības —

lielie zemes īpašnieki ekonomiski un juridiski
pakļāva mazākos zemes valdītājus. V Kalniņš

l, 23.

2. Secīga (jēdzienu, arī parādību) pakļau-

tība (kādā sistēmā). Valodas līmeņu h. □ Vēl

spēcīgāki kontrasti un kompozicionālie ak-

centi var rasties tad, kad lielas sabiedriskās

celtnes saskaņojas ar ierindas apbūvi fonā,

veidojot ansambli ar noteiktu māksliniecisko

elementu hierarhiju. Māksla 73, 2, 22. . . cilvēka

organisms ir ļoti sarežģīta sistēma, kas vei-

dota pēc hierarhijas principa. Zin T 73, 8, 16.

hierarhisks [hi-erarhisks], -ais; s. -a, -ā; apst.

hierarhiski. 1. Saistīts ar hierarhiju (1), tai

raksturīgs. Hierarhiska sabiedriskā iekārta.

2. Saistīts ar hierarhiju (2), tai raksturīgs.

O . . [kibernētiskām] vadības sistēmām jābūt
uzbūvētām pēc hierarhiskā (pakāpjveida) prin-

cipa. Zin T 65, 6, 4. Lielās sistēmas atšķiras no

parastajām sistēmām ne vien kvantitatīvi, bet

arī kvalitatīvi — ar funkcionēšanas un vadī-

bas principiem. Vadības procesiem tajās ir

sarežģīts hierarhisks raksturs, un tajos pieda-
lās intensīvas informācijas plūsmas. Strazdiņš

1, 303.

hierarhiskums [hi-erarhiskums], -a, v.; parasti

vsk. 1. Vispārināta īpašība -*- hierar his k s

(1), šīs īpašības konkrēta izpausme. lestāžu h.

2. Vispārināta īpašība (2),

šīs īpašības konkrēta izpausme. .O Vadīša-

nas līmeņu hierarhiskums ir relatīvs; katrā

līmenī var izšķirt trīs parametru grupas. .
Zin T 73, 8, 16.

hieroglifs [hi-eroglifs], -a, v. Grafisks sim-

bols, kas apzīmē jēdzienu, vārdu vai skaņu

grupu, retāk atsevišķu skaņu. Ēģiptiešu hiero-

glifi. Ķīniešu hieroglifi. Korejiešu hieroglifi.
Japāņu hieroglifi. // pārn.; sar. Neskaidri uz-

rakstīta, grūti salasāma rakstu zīme. □Un

burtliči. . katru dienu sūrojās, ka ar zīmuli

uzrakstītais neesot salasāms, un varēja te

vienu, te otru no viņiem redzēt ar manu-

skriptu dusmīgi skrējām uz telteni vai zem-

nīcu pie vainīgā autora, lai tas pats atšifrē

savus hieroglifus. Bērce 5, 32.

higiēna, -as, s.; parasti vsk. 1. Medicīnas no-

zare, kas pētī ārējo dzīves apstākļu ietekmi

uz cilvēka organismu un veselību, izstrādā

pasākumus un normas veselības aizsardzībai

pret nelabvēlīgu ārējo faktoru iedarbību.

Darba h. Bērnu un pusaudžu h.

2. Pasākumu kopums, kas nodrošina cilvēka

organisma normālu funkcionēšanu un veselī-

bas saglabāšanu. .□ Tuvredzību veicinošie

hidroponika
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faktori visbiežāk iedarbojas uz bērnu 9—

11 gadu vecumā, tāpēc it īpaši šajā laikā

jāievēro redzes higiēna, lai saglabātu normālu

redzi. Ves 69, 1, 24..

higiēnisks, -ais; s. -a, -ā; apst. higiēniski.

Tāds, kas atbilst higiēnas (1) prasībām. H. is-

tabas iekārtojums. □ Labi sanitāri higiēnis-
kie apstākļi skolā un mājās, personiskās higiē-

nas noteikumu ievērošana, pareizs dienas re-

žīms . . — . . tas viss stiprina skolēnu vese-

lību, pasargā no slimībām. Ves 69, 1, 22. Orga-
nisma nostiprināšanā izcila nozīme ir fizkul-

tūras nodarbībām, sevišķi higiēniskajai rīta

vingrošanai. Zv 62, 2, 18. Pilsētu un citu apdzī-
votu vietu zaļajās zonās meža kopšanas ciršu

galvenais uzdevums ir izveidot audzes ar la-

bām sanitāri higiēniskām un dekoratīvām īpa-

šībām. Kronītis 1, 200.

higiēnists, -a, v.; higiēniste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Higiēnas (1) speciālists. □ ..higiē-
nistu pētījumi ir parādījuši, ka troksnis iedar-

bojas uz darba gaitu. Ves 62, 11, 3. Higiēnisti

speciāli pētīja dažāda vecuma skolēnu darba

spēju izmaiņas. Ves 63, 5, 15.

higrofīts, -a, v.; bot. Augs, kas pielāgojies
dzīvei mitrā vidē.

higrometrs, -a, v. Aparāts gaisa mitruma

mērīšanai. Mata higrometrs — higrometrs,
kura darbības pamatā ir cilvēka attaukota

mata īpašība mainīt savu garumu atkarībā no

gaisa mitruma.

higroskopisks, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas uz-

sūc mitrumu. Higroskopiskas vielas. Higro-

skopiskā vate — attaukotā vate. □ Sausais

[piena] pulveris ir ļoti higroskopisks, tāpēc

to iepilda skārda kārbās, . . koka mucās vai

arī ar polietilēnu izklātās kartona kārbās.

Zin T 62, 2, 23. Tomēr kokam ir arī negatīvas

īpašības — tas pakļauts trupēšanai, ir uguns-

nedrošs un higroskopisks . . Sterns 2, 57.

higroskopiskums, -a, v.; parasti vsk. Spēja
uzsūkt mitrumu. Hlorkaļķu h. Augsnes h. Lig-
nīna h. O Galvenie dabiskā māla trūkumi. .

ir higroskopiskums. . un sala neizturība. Iz-

rakt 215. Higroskopiskums ir koksnes spēja
uzsūkt no gaisa ūdens vai citu šķidrumu tvai-

kus . .Sterns 2, 58.

himera, -as, s. Sengrieķu mitoloģijā —

uguns spļāvējs nezvērs ar lauvas rīkli, čūskas

asti un kazas vidukli. □ Un, ietinušās zaigo-

jošā sarmā, Kā sargi himeras pie torņiem stāv,
Bet iekšā Itālijas baltais marmors Zem tumsas

pielietajām velvēm blāv. Elksne 1, 123.

himna, -as, s. 1. Svinīga dziesma, kas sim-

bolizē, piemēram, valsti, organizāciju. Valsts

h. O Orķestris atskaņo partijas himnu —

Internacionāli. Zv 52, 15, 2. Skolēnu orķestris

spēlēja himnu. Pionieri sastinga mierā un pa-

cēla rokas salūtam. Vāczemnieks 4, 83.

2. Mākslas darbs, kas ar īpašiem izteiksmes

līdzekļiem pauž slavinājumu, pacilātību.
O Dažkārt dzejoļus ar odas raksturu paši
autori sauc par himnām (M. Ķempes «Himna

pavasarim», B. Saulīša «Himna» v. c). Valeinis

l, 57. ..darba dziesmas saskanīgi saplūst kopā
vienā lielā, pacilājošā himnā, kas slavina ru-

dens dāsnību un cilvēka vienas vasaras sūro

pūliņu saldos augļus. Pad J 59, 213, 1. sal. Jā-

zepa cīņas ar brāļiem, viņa meklējumi, šaubas,

atziņas izskan kā varena himna patiesam hu-

mānismam
..

J Kalniņš 1, 269. pārn. Glezno-

tāja darbi . . ir atklāta, jūsmīga un drosmīga
himna cilvēka priekam un laimei, jūtu un mo-

rāles tīrībai, viņa neidealizētajam skaistumam.

Lit M 56, 29, 2. pārn. Ik sīkākais asns, ik jaunā,
maigā lapiņa, ko šūpo noliecies zars, ik putna
dziesma, kas atskan zilganā rīta dzidrumā, ir

himna visuvarenajai dzīvībai. PL Siev 54, 2, 1.

himnisks, -ais; s. -a, -ā; apst. himniski. Tāds

(parasti mākslas darbs), kurā ar īpašiem iz-

teiksmes līdzekļiem pausts slavinājums, paci-
lātība. □ Latviešu padomju literatūras sāku-

mā sevišķi attīstījās sabiedriski himniskā

lirika, kas pauda prieku par atgūto brīvību

un cildināja uzvarētāju tautu.. Valeinis 1, 57.

Mūsu dzejas dzīvajā klasikā, skolu mācību

grāmatās un hrestomātijās ienākuši un pali-
kuši Sudrabkalna himniskie heksametri par

Lāčplēsi.. Kar 59, 11, 108. ..viņa [dzejnieka]
darbos atradīsim gan himniskus varonības cil-

dinājumus, gan mīlas liriku. . Kar 55, 6, 90.

himniskums, -a, v.; parasti vsk. Svinīgums,
pacilātība, varenība. Dziesmas h. Mūzikas h.

hindi, nelok., v. Indoeiropiešuvaloda — Indi-

jas republikas valsts valoda.

hinduisms [hindu-isms], -a, v.; parasti vsk.

Nacionāla politeistiska reliģija (Indijā), kas

radusies, pārveidojoties brahmanismam.

hinīns, -a, v.; parasti vsk. Balts, kristālisks

pulveris ar ļoti rūgtu garšu (parasti lieto par

pretmalārijas līdzekli). Hinīna sulfāts.

hiperbola, -as, s. 1. Pārmērīgs tēla vai do-

mas pārspīlējums (mākslas darbā). O Romānā

. . rakstniece buržuāzijas atmaskojumam ne-

reti izmanto dzēlīgu satīru, hiperbolu. . Beh-

mane 1, 122. ..lielās un spēcīgās sieviešu figū-
ras [gleznā] uztveram kā plastisku hiperbolu,
kas netieši atklāj skatītājam šo cilvēku ga-

rīgo spēku, skaistumu un varbūt pat maigu-
mu. Māksla 73, 2, 8.

2, mat. Tādu punktu ģeometriska vieta,
kuru attālumu starpība līdz diviem dotiem

punktiem ir konstants lielums.

hiperbolisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hiperbo-
liski. Ļoti pārspīlēts. H. salīdzinājums. H. tēls.

□ . . viņa iedomās apgaroja katru savu līdz-

cīnītāju un it kā caur palielināmo stiklu ska-

tīja ikvienu viņu sperto soli — tādā kārtā

viss darāmais viņas apziņā ieguva hiperbo-
lisku nozīmi. Lācis VIII, 63. Nemaz tik hiper-
bolisks neizliekas norādījums, ka Atēnas pār-
tiek no drupām: tūristus var redzēt ik uz

soļa, un katrs no viņiem cenšas paņemt līdzi

kādu akmeni. Lit M 56, 38, 4. . . asprātīgās,

hiperboliski veidotās mizanscēnas un raitā

ritmā izkārtotā darbība [izrādē] novirzīja uz-

manību no literārā materiāla trūkumiem. .

LPTV I. 87.

hiperbolizācija, -as, s. Process, rezultāts

hiperbolizēt. Notikumu h. Tēlu h.

hiperbolizēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Ļoti pārspīlēt (tēlu, domu), lai padarītu
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emocionālāku, ietekmīgāku. H. tēla negatīvās

īpašības. Hiperbolizēta karikatūra. Q Pikčur-

niene [romānā] nenoliedzami ir tīšām saasi-

nāts, sabiezinātām krāsām
_

zīmēts, pat hiper-

bolizēts tēls. Kar 63, 1, 148. īpaši groteskie kos-

tīmi [operā] ietekmēja to valkātājus, hiperbo-
lizētie rekvizīti — tos, kas ar tiem darbojās.
Māksla 59, 2, 16.

hiperboloīds, -a, v.; mat. Viena no vienkār-

šākajām liektajām virsmām. Viendobuma h.

Divdobumu h. Rotācijas hiperboloīds — vir-

sma, kas rodas, hiperbolai rotējot ap vienu

no savām asīm.

hiperoni, -v, vsk. hiperons, -a, v.; fiz. Ne-

stabilas elementārdaļiņas, kuru masa ir lie-

lāka par nuklonu masu. O .. pētījumiem se-

koja jaunu elementārdaļiņu — mezonu un hi-

peronu —
atklāšana. Zin T 71, 7, 12.

hipertonija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. 1. Pa-

augstināts asinsspiediens.

2. Palielināts (orgānu, audu) sasprindzinā-

jums. Acs ābola h. Skeleta muskulatūras h.

hipertoniķis, -ķa, v.; hipertoniķe, -es, dsk.

ģen. -ķu, s. Cilvēks, kam ir paaugstināts asins-

spiediens. .□ «Un lai katru dienu tu man

ziņotu par savu asinsspiedienu. Neaizmirsti,

ka hipertoniķus tropos neielaiž.» Grīva 8, 131.

hipertonisks, -ais; s. -a, -ā; mcd. 1. Saistīts

ar hipertoniju (1), tai raksturīgs, □ Par hi-

pertonisko slimību sauc slimību, kuras rakstu-

rīgākais simptoms ir arteriālā spiediena pa-

augstināšanās (hipertonija). Mcd 11, 163. .. hi-

pertoniskai (augsta asinsspiediena) slimībai un

aterosklerozei agrāk vai vēlāk seko slimīgas

pārmaiņas sirdī. Skulme 3, 77.

2. Saistīts ar hipertoniju (2), tai raksturīgs.
hipertrofēties, parasti 3. pers., -ējas, pag.

-ējās; refl.; mcd. Pārmērīgi palielināties ap-

jomā (par muskuļiem, orgāniem). .□ Sirds

muskulis pastiprināta darba rezultātā hipertro-

fējas, tas ir, palielinās tā masa, muskuļu šķied-
rām augot lielākām un pavairojoties skaitā.

Mcd 11, 160.

hipertrofija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Ap-

joma pārmērīga palielināšanās (muskuļiem, or-

gāniem). Ādas h. .O Fizioloģiska lokāla mus-

kuļu hipertrofija var rasties pēc attiecīgo
muskuļu treniņa vai fiziska darba .. X Rudzī-

tis 2, 53.

hipijs, -a, v.; hipija, -as, s. Jaunietis (kapi-
tālistiskajās valstīs), kas pauž protestu pret
sabiedrisko iekārtu ar pasivitāti, ekstravagantu
apģērbu un izturēšanos. £□ Ja runā par hi-

piju politisko būtību, tad jāsaka: kaut gan

viņu dumpošanās ir dramatiska, viņi tomēr

uzskata par labāku.. slēpties no īstenības, ne-

vis cīnīties par tās pārveidošanu. Pad J 69,

137, 4. Visi.. uztraucas par savu izskatu, par

to, kādi viņi ir citu acīs. Hipijam tas vien-

alga. Pad J 69, 150, 2.

hipnopēdija, -as, s.; parasti vsk. Informācijas
ievadīšana un nostiprināšanaaizmiguša cilvēka

atmiņā. .□ Hipnopēdija radās jau sirmā se-

natnē, bet tikai pēdējā laikā kā pie mums, tā

arī ārzemēs zinātnieki sākuši izstrādāt tās me-

todiku un izprast tas fizioloģiskos mehānis-

mus. Liesma 66, 1, 28.

hipnopēdisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hipnopē-
diski. Saistīts ar hipnopēdiju, tai raksturīgs.
H. apmācības veids. Hipnopēdiska metode.

Hipnopēdiski mācīties angļu valodu.

hipnoterapija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Ār-
stēšana ar hipnozi.

hipnotisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hipnotiski.
Saistīts ar hipnozi, tai raksturīgs. H. stāvoklis.

Hipnotiska ārstēšana. letekmēt hipnotiski.
i.O Hipnotiskā miega cēlonis ir hipnotizētāja
iedvestā nepārvaramā vajadzība gulēt. Mcd I.

329.

hipnotisms, -a, v.; parasti vsk. Ar hipnozi
saistīto parādību kopums.

hipnotizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, ka (kāds) nonāk hipnozes stāvoklī, ietek-

mēt (kādu), izraisot hipnozi. H. slimnieku.

H. dzīvnieku. sal. Lielais vīrs kā hipnoti-
zēts paklausīgi atļauj, lai atver viņa spēcīgo

ķepu. . Kalndruva 5, 185. pārn. Autora [kom-
ponista] neikdienišķais talants hipnotizē, liek

sagaidīt arvien jaunas atklāsmes, neparastu
tēlainību .. Māksla 73, 3, 23.

hipnotizētājs, -a, v.; hipnotizētāja, -as, s.

Cilvēks, kas hipnotizē. .O Cilvēkam radīja
dziļas hipnozes stāvokli. Hipnotizētājs pavē-
lēja, lai hipnotizējamais pēc pamošanās izpil-
dītu kādu darbību . . Pad J 69, 188, 4.

hipnoze, -es, dsk. ģen. -žu, s. Daļējs miegs,
kas izraisīts cilvēkam (piemēram,ar attiecīgiem
vārdiem, cita cilvēka ietekmi) vai dzīvnie-

kam. Hipnozes seanss. Ārstēt ar hipnozi.
□ I. Pavlovs pierādīja, ka hipnoze ir daļējs
miegs, kura laikā vārdam kā kairinātājam ir

liels spēks. Mcd 111, 74. Hipnoze nostiprina un

līdzsvaro nervu procesus, nomierina nervu

sistēmu . . Ves 65, 10, 11.

hipocentrs, -a, v.; ģeol. Zemestrīces centrs

Zemes garozā. Dziļš h.

hipodroms, -a, v. Zirgu sporta sacensību

vieta._ .□ _Aiz pilsētas stepē iekārtotajā hipo-
dromā kūp putekļu mākoņi, dip pakavi..
Zirgi sacenšas ātrumā un izturībā.. Zv 64, 3, 7.

hipofīze, -es, dsk. ģen. -žu, s.; anat. Apak-
šējais galvas smadzeņu piedēklis. Hipofīzes
hormoni. .O Galvaskausa dziļumā pie galvas
smadzeņu pamata atrodas pēc sava darbības

rakstura visdaudzpusīgākais iekšējās sekrēci-

jas dziedzeris — hipofīze. Ves 64, 4, 25.
.. ja

bērnam normāli nedarbojas hipofīze, viņš pa-
liek par punduri vai arī izaug par milzi. Zin T

62, 2, 7. Ja jaunam dzīvniekam ekstrahē hipo-
fīzi,_ dzīvnieks vairs neaug.. Rīgas B 71, 13, 4.

hipohondrija, -as, s.; parasti vsk.; mcd._ Pār-

mērīgas bažas, rūpes par savu veselību. Ārstēt

hipohondriju.
hipohondriķis, -a, v.; hipohondriķe, -es, dsk.

ģen. -ķu, s. Cilvēks, ko pārņēmusi hipohon-
drija.

hipohondrisks, -ais; s. -a, -ā; mcd. Saistīts

ar hipohondriju, tai raksturīgs.

hipokinēzija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Kus-

tību trūkums (organismam); mazkustība.

.□ Mazkustība jeb hipokinēzija ir viena no
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mūsu laikmeta problēmām. Rīgas B 70, 250, 5.

Infarkts, insults, ateroskleroze. . — lūk, tās

vēl nepavisam nav visas sekas, kas izriet no

hipokinēzijas — mazkustīga dzīves veida. Cīņa

70, 272, 4.

hipoksija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Skābekļa

daudzuma samazināšanās organisma audos;

skābekļa bads. Hipoksijas formas. Hipoksijas
ārstēšana.

hipoloģija, -as, s.; parasti vsk. Mācība par

zirgiem.
hipopotams, -a, v. Masīvs pārnadžu kārtas

zīdītājs, augēdājs (Āfrikā); behemots, nīlzirgs.

n Pasaules tāles atsedzas manā priekšā.. un

neredzēti dzīvnieki
— degunradži, hipopotami,

ķenguri. . Lāms 1, 15.

hipotēka, -as, s.; neakt. Aizdevums, ko iz-

sniedz, ņemot par ķīlu nekustamu īpašumu

(kapitālistiskajās valstīs). Dzēst hipotēku. Hi-

potēku banka. [□ . . sīkie un vidējie zemnieki,

kas visvairāk apkrauti hipotēku parādiem, bez

žēlastības tiek dzīti postā . . F Deglavs I, 78.

hipotenūza, -as, s.; ģeom. Taisnleņķa trīs-

stūra mala, kas atrodas pretī šī trīsstūra tais-

najam leņķim. O ..vajadzēja pēc rasējuma
noteikt to taisnleņķa trīsstūru katetes, kuru

hipotenūza ir konusa veidotāja līnija. PL Skola

62, 4, 19. Zili, balti, dzelteni un sarkani karo-

dziņi peld vējā un virs kuģa veido hipotenū-
zas. Baltais masts — abu trīsstūru kopējā ka-

tete. PL Siev 69, 2, 15.

hipotermija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Ķer-

meņa temperatūras pazemināšanās zemāk par

normālo temperatūru. H. pēc noasiņošanas.

Mākslīgā h. □ Izstrādāta arī metodika sirds

operācijām ar hipotermijas palīdzību, tas ir,

organismu atdzesējot. Pad J 59, 50, 3. Nodaļā
iekārtota hipotermijas istaba, kurā iespējams

pazemināt ķermeņa temperatūru slimniekiem

ar smagām galvas smadzeņu traumām. Pad J

71, 14, 4. ..mākslīgās asinsrites laboratorijā iz-

strādāta eksperimentāla dziļas hipotermijas
metode (atdzesēšana līdz +20 un vairāk grā-

diem) iedzimtu sirds traucējumu ķirurģiskai
ārstēšanai bērniem. Cīņa 71, 202, 4.

hipotētisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hipotētiski.
Balstīts uz hipotēzi, pieņēmumu. H. apgalvo-

jums. Hipotētisks spriedums — spriedums,
kurā apgalvojums ir atkarīgs no noteiktiem

nosacījumiem. □ Saskaņā ar hipotētiskiem
datiem desmit gados piedzims 43 miljoni cil-

vēku. Pad J 70, 40, 4. Kāpēc gan neizmantot

tādu kritikas žanru kā polemizējošs dialogs
jeb hipotētiska saruna ar iedomātu preti-
nieku . . Kar 59, 4, 125.

hipotēze, -es, dsk. ģen. -žu, s. Zinātnisks pie-
ņēmums kādas parādības izskaidrošanai. H. par
Zemes izcelšanos. !□ 17. un 18. gadsimtā..
uzkrājās daudzi fakti, kas dod iespēju zināt-

niekiem izvirzīt jau dažādas ģeoloģiskas hipo-
tēzes un teorijas. Maldavs l, 8. Jebkura zināt-

niska hipotēze un teorija tiek atmesta, ja to

neapstiprina pieredze, prakse.. Zin T 63, 4, 10.

Šī vispārējā hipotēze vēl nav izaugusi kaut

cik konsekventā teorijā. Cīņa 70, 35, 4.

hipofonija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Paze-

mināts asinsspiediens.
hipofonisks, -ais; s. -a, -ā; mcd. Saistīts ar

hipotoniju, tai raksturīgs.
hipotrofija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Apjoma

pārmērīga samazināšanās (muskuļiem, orgā-

niem).

hipovitaminoze, -es, dsk. ģen. -žu, s.; mcd.

Saslimšana, ko izraisa kāda vitamīna daudzu-

ma samazināšanās organismā. i.O Ja organisms
nesaņem vajadzīgo vitamīnu pietiekamā dau-

dzumā, rodas attiecīgā hipovitaminoze. Skulme

2, 15. Tauki ir arī vienīgie taukos šķīstošo vit-

amīnu piegādātāji organismam.. Ja uzturs ne-

satur pietiekami daudz tauku, tad var rasties

hipovitaminoze. Pavāru gr 7.
. .grūtniecēm

bieži izveidojas hipovitaminozes. Visasāk vit-

amīnu deficīts izpaužas grūtniecības beigās ..
Skulme 3, 59.

hiromantija, -as, s.; parasti vsk. Zīlēšana pēc

rokas līnijām. .O Gan Savienotajās Valstīs,

gan Zviedrijā, gan Rietumvācijā, gan Francijā
kibernētika gluži labi sadzīvo ar astroloģiju,
elektronika ar hiromantiju. Rīgas B 69, 31, 6.

hiromants, -a, v.; hiromants, -es, dsk. ģen.

šu, s. Cilvēks, kas nodarbojas ar hiromantiju.

hirurgs, -a, v.; hirurģe, -es, dsk. ģen. -ģu, s.

Ķirurgs. <C3Sešu stundu ilgajā operācijā hirur-

giem izdevās savienot kaulus, sašūt asinsva-

dus un sarautos miesas audus. Zv 63, 13, 16.

Savienotajās Valstīs uzturas padomju hirurgu

grupa. Cīņa 73, 98, 1.

hirurģija, -as, s.; parasti vsk. Ķirurģija.
tl Radzenes pārstādīšana no miruša cilvēka

acs, ko izdarīja Filatovs, bija viens no lielā-

kajiem atklājumiem acu hirurģijā. Cīņa 69,

44, 4.

hirurģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hirurģiski.

Ķirurģisks. O Mūsdienu oftalmoloģija sāk ri-

sināt problēmu par tuvredzības hirurģisku ār-

stēšanu. Cīņa 69, 44, 4.

histērija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Psihopāti-

jas vai neirozes forma, kurai raksturīgas, pie-

mēram, lēkmes, ko pavada raudāšana, ciešanu,

šausmu izjūtas. O Histērijas slimnieku nervu

sistēmas īpatnības izpaužas vispirms garastā-
vokļa maiņā no visdziļākā izmisuma līdz jaut-

rībai, un otrādi — pārāk lielā juteklībā. Šie

ļaudis pārāk jūtīgi, emocionāli, ļoti kaprīzi . .,

viņu uzvedība ir pārspīlēti teatrāla. Ves 62, 3, 11.

Ar histēriju saistīta arī ādas nejutība lielākā

vai mazākā laukumā. Ves 64, 6, 23. sal. . . viņa

raudāja raustīdamās un pa vidām smējās kā

histērijā. Sakse 7, 365. pārn. Velti kratās kara

histērijā vampīri, kas pusi cilvēces tur savos

Žņaugos . . Vilks 1, 232.

histēriķis, -ķa, v.; histēriķe, -es, dsk. ģen. -ķu,

s. Cilvēks, kas slimo ar histēriju; arī kaprīzs,

nenosvērts, untumains cilvēks.

histērisks, -ais; s. -a, -ā; apst. histēriski. Sais-

tīts ar histēriju, tai raksturīgs. Histēriski

smiekli. Histēriski kliegt. Dažreiz novēro

histēriskas lēkmes. .. Pēc nepatīkama pārdzī-
vojuma slimniece var īslaicīgi sastingt,.. skaļi
smieties, raudāt, klepot, plēst matus, bojāt
dzīvokļa iekārtu. Slimniece var nokrist, un
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viss viņas ķermenis var raustīties krampjos.

Ves 62, 9, 10. Histēriskas raudas sāka plosīt
viņas krūtis. Upīts 11, 153. Es jau parasti visu

uzņemu histēriski, . . kad kas atgadās, aizvien

lecu vai gaisā. Brodele 17, 163. // Tāds (cilvēks),
kas slimo ar histēriju; arī kaprīzs, nenosvērts,

untumains. 'O «. . es nevarēju ar viņu sadzī-

vot, jo viņa bija histēriska un pārāk eksal-

tēta.» Zālīte 5, 289.

histologs, -a, v.; histoloģe, -es, dsk. ģen. -ģu,
s. Histoloģijas speciālists.

histoloģija, -as, s.; parasti vsk. Zinātne par

cilvēka un daudzšūnu dzīvnieku audu mikro-

skopisko uzbūvi. Vispārīgā h. Speciālā h. Pa-

toloģiskā h.

histoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. histoloģiski.
Saistīts ar histoloģiju, tai raksturīgs, [□ . . vē-

nu sieniņu histoloģiskie pētījumi parādīja, ka

grūti uztvert momentu, kad fizioloģiskās iz-

maiņas pāriet slimīgajās, neatgriezeniskajās.
Ves 71, 7, 11.

historiogrāfija, -as, s.; parasti vsk. 1. Zinātne,

kas pētī vēstures zinātnes attīstību.

2. Publicētie vēstures pētījumi. '□ . . mūsu

etnogrāfijas historiogrāfijā sniegts tautas kul-

tūras, dzīves veida un tradīciju apskats arī

pilsētās. Lit M 69, 15, 4.

historiogrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. historio-

grāfiski. Saistīts ar historiogrāfiju (1), tai rak-

sturīgs.

historiogrāfs, -a, v.; vēst. Vēstures darbu

autors. Galma h.

historisms, -a, v. 1. parasti vsk. Uzskats, ka

dabas un sabiedriskās dzīves parādības ir vēs-

turiski procesi: vēsturiska pieeja.
2. vai. Vārds, kura apzīmētā reālija vairs

nepastāv, a Daudzi historismi ir kļuvuši par

vēstures terminiem,piemēram, dzimtbūšana . . ,
cunfte . . Lava 1, 182.

hitīns, -a, v.; parasti vsk.; biol. Organiska
viela, no kuras sastāv posmkāju cietais ārējais
apvalks, ļo Darba bites vēderiņa galā atro-

das ievelkams dzelonis, kas sastāv no ļoti
cietām, atskabargainām hitīna adatiņām. Zool 63.

hitlerietis, -ša, v., hitleriete, -es, dsk. ģen.
-šu, s.; vēst. Hitlerisma piekritējs; fašistiskās

Vācijas karavīrs. [□. Pēkšņi es ievēroju, ka

viss mežs pilns ar zili pelēkiem bruņotiem
hitleriešiem. Pa lielceļu pretim jāja vairāki

bruņoti vācu virsnieki. Grīva 8, 92. . . Padomju
Bruņotie Spēki pie Maskavas, Staļingradas un

Kurskas guva lieliskas uzvaras pār hitlerie-

šiem . . Jaun Gr 67, 3, 4. . . tēvu bija nošāvuši

hitlerieši, atkāpjoties gar līča piekrasti . . Lācis

15, 409.

hitlerisks, -ais; s. -a, -ā; vēst. Saistīts ar hit-

lerismu, hitleriešiem, raksturīgs hitlerismam,
hitleriešiem. Hitleriskā rasu politika. !.□ 1945.

gada 8. maijā, pēc Berlīnes ieņemšanas un

hitleriska midzeņa iznīcināšanas, fašistiskā Vā-

cija kapitulēja. A Grigulis 13, 285. Lai gan po-
litiskos un juridiskos jautājumos [tribunāla]
pārstāvju uzskati atšķīrās, viņi tomēr strādāja
saskaņoti, kopīgiem spēkiem cenzdamies . . iz-
dibināt patiesību, rekonstruēt hitlerisko nozie-

gumu pilnīgu un patiesu ainu, taisnīgi sodīt

vainīgos. Jaun Gr 67, 8, 5. Jau gandrīz gadu

turpinājās otrais pasaules karš, kura sākuma

posmā hitleriskajai Vācijai izdevās gūt ievē-

rojamus panākumus . . Vēstis 73, 6, 47.

hitlerisms, -a, v.; parasti vsk.; vēst. Hitlera

fašistiskās diktatūras režīms, tā atsevišķa iz-

pausme; šīs diktatūras ideoloģija. ļCJ Vācu

fašisma paverdzinātās Eiropas tautas nekad

neaizmirsīs baltkrievu lielos nopelnus hitle-

risma sagrāvē. Zv 59, 2, 3. Pasaule ir pateicīga
padomju karavīram, kas izglābis cilvēci no

hitlerisma brūnā mēra. Pad J 73, 92, 1.
..

es

nupat noskatījos. . filmu par cilvēkiem, kas

pārcietuši neiedomājamas hitlerisma šausmas.

Pad J 63, 62, 4.

hīts, -a, v.; fizk. 1. Jāšanas, rikšošanas sa-

censības ar atkārtotu startu noteiktā distancē.

2. Riteņbraukšanā —
sacensības par labāko

laiku, kad dalībnieki veic distanci pa vienam

(startējot no vietas vai gaitā).
hloramīns, -a, v.; parasti vsk.; ķīm. Savieno-

jums, kurā ar slāpekli ir saistīts hlors (spēcīgs
oksidētājs, antiseptiska viela). No lauka

nāca smaržīga meža vēsma, tikai to pārmāca

hloramīna sausā smarža. Ar hloramīnu bija
mazgātas grīdas . . Birze 5, 83. Istaba, kurā at-

rodas slimnieks, biežāk jāvēdina . . Telpa jā-

uzkopj ar mitru lupatu, izmantojot.. 1 %
hloramīna šķīdumu. Ves 69, 6, 19. . . ieteicams

bez tam vēl vannu dezinficēt. Šim nolūkam

vannas sienas aplaista ar 5% hlorkaļķu šķī-
dumu vai 2% hloramīna šķīdumu. Ves 64, 8, 30.

hlorapskābe, -es, s.; parasti vsk.; ķīm. Skābe,

kas rodas, hloram iedarbojoties uz ūdeni.

hlorāts, -a, v.; ķīm. Hlorskābes sāls. Kālija
h. Nātrija h. O No daudziem izmēģinātiem
kodinātājiem labākos panākumus devuši. . hlo-

rāti. Apsitis 1, 125.

hlorciāns, -a, v.; parasti vsk. Vispārindīga
kaujas viela — bezkrāsaina gāze ar asu, īpat-

nēju smaku.

hlorella, -as, s.; bot. Vienšūnas zaļaļģe, kas

satur daudz olbaltumvielu un tauku. '□ Vien-

šūnas ūdensaugam hlorellai piemīt brīnišķīga
spēja sintezēt olbaltumvielas, ogļhidrātus, tau-

kus, vitamīnus un citas dzīvnieku barībai ne-

pieciešamas vielas no ogļskābās gāzes un mi-

nerālvielām, izmantojot saules enerģiju. Zin T

63, 10, 26. Hlorella vairojas ..
un aug ļoti ātri:

diennakts laikā šī auga zaļā masa palielinās
piecas līdz desmit reizes. Zv 62, 18, 4. Sakarā

ar kosmisko pētījumu attīstību slavena kļuvusi
vienšūnas aļģe hlorella.. Sk Av 69, 31, 4.

hlorēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Dezin-

ficēt (parasti ūdeni) ar hlorkaļķiem, hlora

gāzi.
2. Apstrādāt (vielu) ar hloru vai hlora sa-

vienojumiem, lai iegūtu attiecīgus (šīs vielas)

atvasinājumus. O Aromātiskajos un hlorēta-

jos savienojumos . . viniplasts uzbriest, nemai-

not krāsu. Alksnis 1, 26.

hlorīds, -a, v.; ķīm. Sālsskābes sāls. Kālijah.

Nātrija h. ļO Rudenī [augsnei] dots hlorāts

līdz pavasara sējas laikam pārstrādājas hlo-

rīdos un no augsnes izskalojas. Apsītis 1, 126.

Lai izšķīdinātu metāla oksīdus kušņos, lieto arī
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vielas ar lielu šķīdināšanas spēju izkausētā

stāvoklī: hlorīdus, fluorīdus un fosfātus. Zin T

63, 4, 35.

hlorkaļķi, -ķu, v.; tikai dsk. Balts pulveris
ar asu hlora smaku (parasti dezinfekcijas

līdzeklis). Dezinficēt ūdeni ar hlorkaļķiem.

hlorofils, -a, v.; bot. Augu zaļais pigments,
kas absorbē saules enerģiju un dod iespēju

augiem asimilēt no gaisa ogļskābo gāzi. Hlo-

rofila graudiņi. Hlorofilā molekulas. 'O Gais-

ma ir dzīvā auga spēka avots hlorofila dari-

nāšanai, oglekļa organiskās vie-

las sintēzei. Apsītis 1, 66. Ūdensaugi uzņem

ūdenī izšķīdušo ogļskābo gāzi un ar hlorofila . .
un saules enerģijas palīdzību to sadala ogleklī
un skābekli. Ves 63, 5, 8. Zaļās skujas vēl satur

vērtīgo augu krāsvielu hlorofilu un provit-
amīnu A, tāpēc no skujām gatavo arī karo-

tīna hlorofila pastu, kurai ir ārstnieciska iedar-

bība . . Zv 62, 1, 6.

hloroformēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.;

mcd. Ar hloroformu izraisīt (kādam) narkozes

stāvokli. Četrreiz viņš jau bija hloro-

formēts un piektoreiz vairs nevēlējās nogrimt
nāvei līdzīgā miegā. Paegle 4, 128.

hloroforms, -a, v.; parasti vsk. Bezkrāsains,

smags, gaistošs šķidrums ar īpatnēju saldenu

smaku (narkozes līdzeklis). Narkozes h. Hlo-

roforma narkoze.

hlorofoss, -a, v.; parasti vsk. Insekticīds, kas

satur hloru un fosforu. i.O Ir zināms, ka hlo-

rofoss ir kontaktveida iedarbības inde. Lai

insekts nobeigtos, obligāti nepieciešama tā sa-

skare ar indes daļiņām. Sk Av 66, 31, 3. Hloro-

foss . . ir bezkrāsains vai iedzeltens šķidrums
ar vieglu smaržu. Kronītis 1, 174.

hloroplasti, -v, vsk. hloroplasts, -a, v.; bot.

leapaļi vai ovāli augu šūnu veidojumi, kas

satur hlorofilu. Lapu hloroplasti. !.□ Hloro-

plasti ir lapu zaļuma jeb hlorofila nesēji. Ga-

lenieks l, 52. Hlorofils sintezējas un funkcionē

hloroplastos, īpašos augu šūnu veidojumos.
Zin T 67, 5, 12.

hloroze, -es, s.; parasti vsk. 1. mcd. Viens

no mazasinības veidiem, kuram raksturīga

hemoglobīna daudzuma samazināšanās. !.□ Hlo-

rozei raksturīga krasa hemoglobīna samazinā-

šanās, sarkano asinsķermenīšu skaits pamazi-
nās nedaudz. Mcd 11, 210. Hloroze jeb bālum-

kaite . . ir īpaša mazasinības forma . . Feldš 36.

2. bot. Augu slimība, kam raksturīga lapu
dzeltēšana. 1.0 Ja augsnes reakcija ir sār-

maina, tad šie augļaugi var saslimt ar hlo-

rozi . . Sudrabs 1, 103.

hlors, -a, v.; parasti vsk. Ķīmiskais ele-

ments ■— dzelteni zaļgana, indīga, ķīmiski ļoti
aktīva gāze. Hlora savienojumi. Hlora ap-
skābe — hlorapskābe. !.□ Hlors pieder pie
smacējošām gāzēm. G Rudzītis 1, 165.

hlorskābe, -es, s.; parasti vsk.; ķīm. Hloru

saturoša skābe.

hlorūdens, -ūdens, v.; parasti vsk.; ķīm. Hlora

šķīdums ūdenī.

hlorūdeņradis, -ža, v.; parasti vsk.; ķīm. Bez-

krāsaina, smacējoša gāze ar asu smaku.

hm, izsauk. Lieto, lai izteiktu, piemēram, iz-

brīnu, šaubas, pieļāvumu. [□ Dažos lēcienos

Vilis Zvingevičs pie šķūņa. . . Hm, brīnums.

Pa vecam šķūnis melns un kluss. Ne mazākās

sprakstoņas, ne mazākās liesmiņas .. . Sale-

nieks 5, 152. «Jums viss tā gludi iznāk,» Uldis

saka šaubīdamies.
— «Bet tu nešaubies. Tad

iznāks arī tev. .» —. . «Hm,» Uldis pagroza

galvu. Zigmonte 2, 249.

ho, izsauk. Lieto, lai atdarinātu smieklus.

O «Ho, ho!» mēs smējāmies, jo mums tiešām

bija kļuvis siltāk. A Grigulis 12, 16. «Ho, ho,

ho,» dokeri smējās . . Talcis 7, 83.

hobijs, -a, v. Tas, ar ko nodarbojas, aizrau-

jas (brīvajā laikā); vaļasprieks. !.□ Labi jūr-
niekiem uz šī kuģa. . . Katram te savs hobijs.
Ir metālkalēji, kokgriezēji. Daži kolekcionē

ierakstus magnetofona lentēs, citi fotografē,

filmē, vēl citi mācās svešvalodas. Zv 73, 15, 18.

Kultūras nama vadība uzskata, ka galvenais
ir panākt, . . lai viņiem būtu iespēja aktīvi

atpūsties, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku,

ziedojot to arī savam vaļaspriekam jeb hobi-

jam. Cīņa 73, 98, 3.

hokejists, -a, v. Sportists, kas specializējies
hokejā. O Agrā rīta stundā . . uz ledus izkāpj

hokejisti ar savām nūjām un kaučuka ripām.
Saulītis 12, 106. Labam hokeja spēlētājam nepie-

ciešama pareiza ķermeņa, nūjas, ripas vešanas

un mešanas tehnika. Spēlētājs, kas nepārvalda
kaut vienu no šiem tehnikas veidiem, nevar

būt labs hokejists . . A Pētersons 1, 23.

hokejs, -a, v.; parasti vsk. Komandu sporta

spēle uz ledus — ripas vai bumbiņas raidī-

šana ar speciālu nūju pretinieka vārtos. Ho-

keja laukums. Hokeja nūja. Hokeja slidas.

Sacensības hokejā. H. ar bumbiņu. 1.0 . . daudz

bija to rīdzinieku, kas vēlējās redzēt pirmo
spēli jaunajā hokeja sezonā Rīgā. Pad J 62,

183, 4. Hokejs ar ripu ir ziemas sporta spēle
uz ledus, kur katrā pusē (komandā) spēlē

vienlaicīgi piedalās seši spēlētāji. . A Pēter-

sons 1, 7.

holandieši, -v, v.; holandietis, -ša, v.;
ho-

landiete, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Ģer-

māņu tauta, Holandes pamatiedzīvotāji. Ho-

landiešu valoda. Holandiešu māksla. Holan-

diešu literatūra. Holandiešu krāsns — podiņu
krāsns (parasti ar gleznojumiem). . . sevišķi
slaveni papīra ražotāji kļuva holandieši. Zv

58, 16, 1. ..pirmie Rīgas nocietinājumu vaļņi,

kurus, sākot ar 1535. gadu, modernizēja, ierī-

kojot bastionus pēc holandiešu parauga, bija
sākumā celti pēc itāliešu parauga . . Māksla 73,

3, 20. Ritums ieveda levu lielā istabā. Stūrī

kurējās augsta holandiešu krāsns no dažādās

krāsās mirdzošiem podiņiem. Meldere 1, 150.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais. '.O Fidži

[salas] atklāja holandietis Tasmans. . Pad J

69, 28, 4.

holera, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Bīstama zar-

nu infekcijas slimība ar stipru caureju, vem-

šanu, krampjiem, ķermeņa temperatūras pa-

zemināšanos un šķidruma zudumu organismā.

Holeras slimnieks. Holeras inkubācijas periods.

. . 1830. gads. Holeras epidēmija Maskavā
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prasa tūkstošiem dzīvību, bet medicīna ir bez-

spēcīga. Zv 63, 21, 17.

holēriķis, -ķa, v.; holeriķe, -es, dsk. ģen. -ķu,

s. Holerisks cilvēks,- cilvēks, kam ir holerisks

temperaments. .□ Sangviniķa darbīgums un

atsaucība, flegmātiķa mierīgums un nosvērtība,

holēriķa enerģija, melanholiķa jutu dziļums

un stabilitāte — ir dažādu temperamentu vēr-

tīgās īpašības. Psihol 422.

holerisks, -ais; s. -a, -a. Nelīdzsvarots, ar

spēcīgu ierosu un mazāk spēcīgu aizturi (pa-

rasti par cilvēku). Holerisks temperaments —

temperaments, kam raksturīga ātra jūtu raša-

nās un spēcīga izpausme. Nervu darbības

stiprais nelīdzsvarotais tips atbilst holeriska-

jam . . temperamentam. Psihol 421.

holesterīns, -a, v.; parasti vsk.; ķīm. Orga-
nisks savienojums (sterinu grupas viela) cil-

vēka vai dzīvnieku audos. ļO Holesterīns ir

organismam ļoti nepieciešams. Tas vajadzīgs
hormonu un ari D vitamīna sintēzei. Holeste-

rīns veidojas mūsu organismā, bet daļu no ta

uzņemam ar uzturu. PL Siev 63, 4, 23. Holeste-

rīns spēj saistīt indīgās vielas, kas nokļūst
vai rodas organismā, un. . spēj padarīt tas

nekaitīgas. Zv 64, 22, 4. Aterosklerotiskās pār-

maiņas asinsvados raksturo holesterīna . . iz-

gulsnēšanās . . artēriju iekšpusē. Skulme 3, 80.

holīns, -a, v.; parasti vsk. Viela, kas pieder
pie B grupas vitamīniem. ļO Daudz holīna ir

olas dzeltenumā. To [holīnu] satur.. rieksti,

īpaši arahiss . . Skulme 3, 81.

holocēns, -a, v.; parasti vsk.; ģeol. Kvartāra

perioda visjaunākais laika posms (no ledus

laikmeta beigām līdz mūsu dienām). <C 3 Šie

rezervāta purvi intensīvi sāka attīstīties pēc-

ledus laikmeta jeb holocēna vidū vai arī ho-

locēna beigās. Saudz dabu 23. . . Latvijas fauna

izveidojusies pēcledus laikmetā jeb holocēnā,

kas sākās pirms 10—12 tūkstošiem gadu. Latv

dzīvn 5.

holografēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. legūt
(kā) attēlu ar hologrāiijas metodi.

hologrāfija, -as, s.; parasti vsk. Metode, ar

kuru gaismas viļņu lauku liksē uz fotoplates,
lai iegūtu, piemēram, priekšmeta telpisku at-

tēlu. Hologrāfijas metode. !.□ Hologrāfija ir
efektīvs informācijas fiksēšanas, uzglabāšanas
un reproducēšanas līdzeklis. Pad J 70, 193, 4.

.. hologrāfiju jau lieto mašīnbūvē, lai pētītu
detaļu deformāciju lielas slodzes apstākļos . .
Pad J 70, 184, 6. . . hologrāfijai ir neparasti pla-
šas praktiskas izmantošanas perspektīvas .. Zin

T 71, 3, 24.

hologrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hologrāfiski.
Saistīts ar hologrāfiju, tai raksturīgs. H. attēls.
□ Hologrāfiskais_ process pārsteidzoši atšķi-
ras no fotogrāfiska. Pad J 70, 184, 6. Hologrā-
fiskas atmiņas iekārtas aizstās lentes, diskus
un citas līdzīgas informācijas glabāšanas ierī-

ces. Rīgas B 70, 249, 6.

hologramma, -as, s. Attēls, kas iegūts ar

hologrāfijas metodi. Trīsdimensiju h. □ . . ho-

logramma ir fiksēts nevis priekšmeta attēls,
bet gan priekšmeta atstaroto gaismas viļņu
struktūra. Zin T 71, 3, 22. ..hologrammas, ko

iegūst ar impulsu lāzeru palīdzību, dod vēr-

tīgu informāciju par strauji noritošiem proce-
siem. Rīgas B 70, 249, 6.

homeopātija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Ārstē-

šanas metode, pēc kuras slimniekam mazās

devās dod tādu līdzekli, kas lielās devās ve-

selam cilvēkam izraisa attiecīgai slimībai rak-

sturīgās pazīmes.
homeopātisks, -ais; s. -a, -ā; apst. homeopā-

tiski; mcd. Saistīts ar homeopātiju, tai rakstu-

rīgs. Homeopātiskā aptieka. Homeopātiskās
zāles. Ārstēt homeopātiski.

homeopāts, -a, v., homeopāte, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Homeopātijas speciālists. Ārstēties pie
homeopāta.

homērisks, -ais; s. -a, -ā; apst. homēriski.

1. Saistīts ar Homēra daiļdarbiem, tiem rakstu-

rīgs. H. pants.
2. Nevaldāms, skaļš (par smiekliem). O Bir-

nim pašam savs pēdējais teikums tā patika,
ka acumirklī, tiklīdz tas bija izteikts, istaba

nodārdēja viņa homēriskajos smieklos. Sakse

6, 359.

homofonija, -as, s.; parasti vsk.; mūz. Daudz-

balsīgas mūzikas veids, kad viena balss do-

minē, bet pārējās to pavada.

homofonsi, -ais; s. -a, -ā; mūz. Saistīts ar

homoloniju,tai raksturīgs.
homofons2, -a, v.; vai. Viens no tādiem vār-

diem, kuru izruna ir vienāda. t~J Latviešu va-

lodā homofoni rodas sakarā ar pozicionālajām
fonēmu pārmaiņām un morfoloģiskā ortogrā-
fijas principa lietošanu. Lava 1, 66.

homoforma, -as, s.; vai. Viena no tādām divu

vai vairāku vārdu lormām, kuru izruna ir vie-

nāda. □ Par homoformām runā tai gadījumā,
kad nejauši sakrīt atsevišķas dažādu vārdu

formas, piemēram, liec — pavēles izteiksme

no verbiem likt un liekt . . Lava 1, 66.

homogēns, -ais; s. -a, -ā. Viendabīgs. Ho-

mogēna viela. Homogēna gaisma. Homogēna
sistēma. □ Minerāli ir zemes garozas homo-

gēnas sastāvdaļas .. Tie ir tādi ķermeņi, kam

visās to daļās ir vienāds ķīmiskais sastāvs un

vienādas fizikālās īpašības, izrakt 12. .. satu-

ram un formai pilnīgi jāsaskan, jāveido ho-

mogēna vienība . .Māksla 59, 2, 53.

homogrāfs, -a, v.; vai. Viens no tādiem vār-

diem, kuru rakstījums ir vienāds. □ Atse-

višķos gadījumos homogrāfi atšķiras ar vārda

uzsvaru, piemēram, «vienādi» ar uzsvaru pir-
majā zilbē — Vienlīdz', bet ar uzsvaru otrajā
zilbē

— 'vienmēr. Lava 1, 67.

homoiogs, -ais; s. -a, -ā. Vienāds, ar vie-

nādu attieksmi (pret ko). Homologie orgāni
biol. — orgāni, kuriem ir vienāda izcelšanās,

uzbūve, līdzīgs stāvoklis ķermenī, bet parasti

dažādas lunkcijas (piemēram, cilvēka roka un

putna spārns).
homonīmija, -as, s.; parasti vsk.; vai. Homo-

nīmu pastāvēšana un to savstarpējās attiek-

smes. □ Homonīmijas problēmu visvairāk sa-

režģī tas, ka daudzos gadījumos homonīmija

robežojas ar polisēmiju. Lava l, 57.

homonīms, -a, v.; vai. Viens no tādiem vār-

diem, kuru izruna un rakstījums ir vienāds*
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bet nozīmes dažādas. O Latviešu valodā ir

diezgan daudz homonīmu, no kuriem viens ir

latviskas cilmes vārds, otrs — aizguvums, pie-

mēram, dumpis, kārts, spāre v. c. Lava 1, 60.

homoseksuālisms, -a, v.; parasti vsk. Dzimum-

tieksme pret sava dzimuma indivīdu.

homoseksuālists, -a, v.; homoseksuāliste, -es,

dsk. ģen. -stu, s. Cilvēks, kam piemīt homo-

seksuālisms.

homoseksuāls, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar ho-

moseksuālismu vai homoseksuālistu, raksturīgs

homoseksuālismam vai homoseksuālistam.

homosfēra, -as, s.; parasti vsk. Apakšējie
atmosfēras slāņi (līdz 100 kilometru augstu-

mam).

homotransplarttācija, -as, s.; mcd. Audu vai

orgāna pārstādīšana no viena cilvēka orga-

nisma cita cilvēka organismā. □ Visgrūtākais

homotransplantācijā ir pārvarēt audu biolo-

ģisko nesavienojamību, tas ir, piespiest donora

audiem saaugt ar recipienta (cilvēka, kuram

tos pārstāda) audiem. Zin T 66, 3, 40.

honorārs, -a, v. Atlīdzība par literāru, māk-

slas, zinātnisku darbu. Autora h. H. par

grāmatas ilustrācijām. Saņemt honorāru.

.□ . . kantorī man izsniedza trīs sarkanus des-

mitrubļu gabalus. Acumirkli nesapratu, kas

tā par naudu, bet tad apķēros, ka stāsts jau
nodrukāts un tas mans pirmais honorārs. Birz-

nieks-Upītis 6, 19. .. par tulkotiem dzejoļiem
prozā viņš saņēma no «Balss» desmit rubļu
honorāra. Austriņš 2, 53.

hop, izsauk. Lieto, uzsākot vai pamudinot
(kādu) uzsākt strauju darbību, parasti augšup.

i.O Palūkojieties, kā svarcēlājs izdara rāvienu.

Pieliecas, uz brīdi sastingst — hop! Un tu ne-

manīsi ātrumu, kādā virs galvas uzlido spo-
žais metāla stienis. Sports 66, 144, 2.

hopā, izsauk.; sar. Lieto, lai pamudinātu
(kādu) uzsākt kustību, parasti augšup. □ «Ļoti

savlaicīgs priekšlikums,» Harijs atsaucās, «pie-
ņemts lielā vienprātībā un sajūsmā. Hopā,
Ines!» Un, augšā celdamies, viņš ir uzrāvis ari

mani sev līdzi. Brodele 17, 32. Vecākie vīri izrī-

koja jaunos kopējam pasākumam: «Veiklāk,

Igor!» . . «Hopā — celies!» Fimbers 1, 242.

horda, -as, s. 1. ģeom. Taisnes nogrieznis,
kas savieno divus riņķa līnijas punktus. □ As-

mens šķautnes izliekumu [cirvim] mērī kā

100 milimetru garas hordas augstumu.. Jo

hordas augstums lielāks, jo asmens šķautne
vairāk izliekta. Indāns 1, 139.

2. zool. Muguras stiegra (hordaiņu tipa dzīv-

niekiem). Embrionālā h.

hordaiņi, -v, vsk. hordainis, -ņa, v.; zool.

Dzīvnieku tips, kura pārstāvjiem attīstās

horda. Zemākie hordaiņi. Augstākie hordaiņi.
[O Hordaiņi — augstākais dzīvnieku tips, kam

embrionālajā stadijā vai visas dzīves laikā

raksturīga . . horda. Zin T 64, 11, 9.

horeja, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Nervu sli-

mība, kurai raksturīga nepatvaļīga, juceklīga
muskuļu saraušanās.

horejs, -a, v.; literat. Trohajs.
horeogrāfija, -as, s. 1. Mākslas veids, kurā

dzīves īstenību emocionāli atspoguļo ar rit-

miskām kustībām un pozām. Skatuviskā h. Sa-

dzīves h. Horeogrāfijas žanri. Horeogrāfijas
izteiksmes līdzekļi, n Mākslas jautājumiem

plašu ievērību veltī ikdienas periodiskie izde-

vumi, bez tam iznāk vairāki speciāli mākslas

žurnāli, km ne mazums rakstu sniegts .. par

horeogrāfiju. Lit M 56, 35, 4. Saskaņā ar [balet-
dejotāju] konkursa noteikumiem pirmajā gā-

jienā bija jādejo tikai klasiskās horeogrāfijas
darbi. . . Otrajā gājienā līdzās fragmentiem no

klasiskajiem baletiem bija jāizpilda arī mūs-

dienu horeogrāfijas darbi. Māksla 73, 3, 24.

2. Kompozicionālā izveide (dejai, deju uz-

vedumam, baletam). .□ .. baletmeistars
..

no

jauna inscenēja «Donu Kihotu», pamatā iz-

mantojot M. Petipā un A. Gorska horeogrā-
fiju. Māksla 61, 1, 43. ..izdarīti daži grozījumi
[baleta] sižeta risinājumā, atsvaidzinot tradi-

cionālās dejas un dažām ainām radot jaunu
horeogrāfiju. Lit M 60, 51, 3.

3. Dejas pieraksts ar speciālām zīmēm.

horeogrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. horeogrā-
fiski. 1. Saistīts ar horeogrāfiju (1), tai rak-

sturīgs. □ .. visos laikmetos starp horeogrā-
fiskās mākslas darbiniekiem izvirzījušies lieli

un spēcīgi gari, kas savos jaunrades meklēju-
mos mēģinājuši baletu izraut no sastinguma
žņaugiem un tuvināt to dzīvei. Lit M 56, 26, 3.

Lielā teātra balva un zelta medaļa vienbalsīgi
tika piešķirta Permas horeogrāfiskās skolas

septītās klases audzēknei.. Māksla 73, 3, 25.

Lomas horeogrāfiskā valoda ir sarežģīta. Taču

šī sarežģītība nav pašmērķis, bet līdzeklis, ar

ko vispusīgi atklāt daudzveidīgo varoņa rak-

sturu. Pad J 69, 6, 4.

2. Saistīts ar horeogrāfiju(2), tai raksturīgs.
3. Saistīts ar horeogrāfiju(3), tai raksturīgs.

horeogrāfs, -a, v.; horeogrāfe, -es, dsk. ģen.

-fu, s. Horeogrāfijas speciālists,- horeogrāfiskas
kompozīcijas autors. □ Tai [mūzikai]. . jādod
neizsmeļama bagātība horeogrāfa daiļradei. Lit

M 63, 2, 3.

horijambs, -a, v.; literat. Četrzilbju pēda, ko

veido trohaja un jamba pēdu savienojums.
horizontāle, -es, dsk. ģen. -ļu, s. 1. Taisne,

kas ir paralēla horizonta plaknei.
2. Līnija, kas kartē savieno vietas, kuras

atrodas vienādā augstumā virs jūras līmeņa.

horizontāls, -ais; s. -a, -ā; apst. horizontāli.
1. Tāds, kas ir paralēls horizonta plaknei. Ho-

rizontāla taisne. Horizontāla plakne.
2. Paralēls Zemes virsmai; līmenisks. H. vir-

ziens. Horizontāla ieplaka. Ēkas horizontālais

pārsegums. Horizontāla plāksne. H. lidojums.
'□ Namdaru darbu veikšana ir saistīta ar ho-

rizontālo un vertikālo transportu būvlaukumā.

Sterns 2, 51. Ēkas eksterjera arhitektūra vien-

kārša, lakoniska, kopfcrma ir horizontāla ..
Māksla 61, 2, 44.

horizonts, -a, v. 1. Zemes virsmas un debess

šķietamas saskares līnija; apvārsnis (1). Pie

horizonta redzams kuģis. Matemātiskais hori-

zonts astr. — debess sfēras lielais riņķis, kas

ir perpendikulārs vertikālai līnijai un kas iet

caur debess sfēras centru. Horizonta plakne —
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plakne, kas ir perpendikulāra vertikālai līni-

jai. O Pavisam rets mākonītis dažreiz parā-

dās pie horizonta, bet tai pašā mirklī izgaist . .
Bērn 46, 4, 17. Debesis —

dūmakaini pelēkas no

horizonta līdz horizontam. Jauno v 58, 270. Es

eju. Šķiet, horizonts klāt jau būs, Bet, tikko es

tuvāk,' viņš tālāk . . Heislers 2, 123.

2. Zemes virsmas daļa, ko var redzēt novē-

rotājs; redzes loks; apvārsnis (2). Plašs h.

3. ģeol. ležu stratigrāiiskā iedalījuma vie-

nība. Valdajah.

4. ģeol. ležu slānis vai slāņu kopums ar

līdzīgām pazīmēm. O Izlūkojot Markovas at-

radni, atklāja četrus gāzes un naftas horizon-

tus. Zin T 67, l, 10. Galvenais naftu saturošais

horizonts Baltijā . . saistīts ar ļoti seniem lejas

paleozoja iežiem (kembriju). Zin T 66, 9, 40.

// Kārta, slānis augsnē. !.□ . . [augļaugu] sakņu

sistēma, kuras skeleta viena daļa izvietojas

augšējā horizontā, bet otra daļa —
sastrādā-

tos, labi ielabotos dziļākos horizontos, visās

augļkopības zonās ir vispiemērotākā. . Sud-

rabs 1, 33. Izšķir vairākus augsnes ģenētiskos
horizontus, kas veido augsnes profilu. Kronī-

tis 1, 26.

5. Slānis ūdenī (upēs, ezeros, jūrās v. tml).

Jūras apakšējie horizonti.

6. Apvārsnis (3). □ . . šķiriskuma princips

mākslā, it īpaši literatūrā — tas ir plašu dzī-

ves horizontu skatījuma princips. Kar 60, 1, 131.

7. Apvārsnis (4). .□ Patiešām bezgalīgi ho-

rizonti . . paveras arhitektoniski māksliniecis-

kās jaunrades praksei . . Māksla 73, 2, 23.

hormonāls, -ais; s -a, -ā; apst. hormonāli;

fiziol. Saistīts ar hormoniem, tiem raksturīgs.

Viela ar hormonālu aktivitāti. Hormonālā te-

rapija. Hormonāls preparāts — preparāts, kas

satur (dabiskus vai sintētiski iegūtus) hormo-

nus.

hormoni, -v, vsk. hormons, -a, v.; fiziol. Bio-

loģiski aktīvas vielas, ko asinīs vai audu šķid-

rumā (limlā) izdala iekšējās sekrēcijas dzie-

dzeri. □ Vai bērns izaugs par gigantu, vai

arī būs tikai pundurītis, kāds viņam būs tem-

peraments un kādas attīstīsies spējas —■ tas

lielā mērā atkarīgs no hormoniem. Ves 63, 4, 6.

Sirds un asinsvadu darbību ietekmē gan im-

pulsi, kurus asinsrites orgāni pa nervu šķied-
rām saņem no centrālās . . nervu sistēmas, gan

ari . . hormoni, kas cirkulē asinīs. Ves 69, 6, 9.

Hormonus izdala asinīs iekšējās sekrēcijas
dziedzeri .. Skulme 3, 5.

horoskops, -a, v. Shēma, kurā astrologi at-

zīmē debess spīdekļu stāvokļus cilvēka dzim-

šanas brīdim vai citam notikumam un pēc šīs

shēmas pareģo viņa nākotni.

hortenzija, -as, s. Akmeņlauzīšu dzimtas

krašņumkrūms ar plašām ziedkopām. Kok-

veida h. Skarainā h. Liellapu h. Hortenzijas
zieds.

horvāti, -v, v.; horvāts, -a, v ; horvātiete,

-es, dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Slāvu tauta,

Horvātijas Sociālistiskās Republikas pamat-
iedzīvotāji (Dienvidslāvijas Federatīvajā So-

ciālistiskajā Republikā).
2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais.

hospitālis, -ļa, v. Slimnīca (parasti karavī-

riem). Lauku h. Frontes h. Aizmugures h.

Hospitāļa ārsts. .□ Simtiem latviešu gvardes

divīzijas karavīru ārstējās Ivanovas hospitāļos.
Rīgas B 58, 241, l. Par medicīnas zinātnes re-

dzamu veidotāju pirmsrevolūcijas periodā

kļuva 1710. gadā nodibinātais Rīgas kara hos-

pitālis. Vēstis 73, 8, 26. Attēlā redzam hospi-

tāļa galveno korpusu. Jaunā ārstniecības

iestāde atrodas . . Džakartā. Zv 64, 3, 24.

hospitalizācija, -as, s. Darbība hosp i t a-

-liz ē t. O Viens no vissvarīgākajiem uzde-

vumiem cīņā ar infekciozo hepatītu ir agrīna

diagnozes noteikšana, līdz ar to agrīna slim-

nieka hospitalizācija infekcijas slimību stacio-

nārā. Ves 69, 2, 11.

hospitalizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

levietot (slimnieku) stacionārā ārstniecības

iestādē. H. slimniekus. O «Šarlaks,» . . pa-

skaidroja ātrās palīdzības ārsts. «Vajag stei-

dzīgi hospitalizēt ..» Rīgas B 65, ĪSO, 3.

hospitēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. No-

vērot (parasti nodarbībā mācību iestādē) kon-

troles vai pieredzes apmaiņas nolūkā. H. lek-

cijā. H. ārpusklases nodarbībās.

hostija, -as, s.; rel. Dievmaize.

hotelis, -ļa, v. Viesnīca. .□. Līziņa . . pie-
nāca pie Cēra hoteļa no otras puses. Brigadere

2, 658. lebraucis Marseļā, iekārtojos kādā

jaunā, modernā hotelī. . Grīva 9, 109. . . jaunā
viesnīca «Rossija» Maskavā jau paspējusi uz-

ņemt vairāk nekā 1700 tūkstoš cilvēku, Šis

Eiropā lielākais hotelis patiesi atgādina pil-
sētu. Cīņa 73, 110, 4.

hotentoti, -v, v.; hotentots, -a, v., hotentote,

-es, dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tautība Namibijā

(Dienvidrietumā!rikā). Hotentotu valoda. Ho-

tentotu paražas. □ Eiropieši ar uguni un zo-

benu pārstaigāja Dienvidāfrikas nēģeru zemes.

Ilgi iebrucējiem pretojās hotentoti . . un citas

ciltis. Pad J 59, 59, 4.

2. arī vsk. Šīs tautības piederīgais. Hoten-

tota darba rīki.

hrestomātija, -as, s. Daiļdarbu vai to frag-

mentu, arī zinātnisku darbu paraugu krājums
(skolas vajadzībām). Latviešu literatūras h.

Vēstures h. □ Hrestomātijai vajadzētu būt

palīglīdzeklim, nevis vienīgajam avotam, uz

kura balstās mūsu . . sacerējumi. Pad J 70, 54, 4.

hrizoberils, -a, v.; parasti vsk.; min. Parasti

dzeltenīgi zaļš oksīdu grupas minerāls, kas

satur beriliju un alumīniju (dārgakmens).
hrizantēma, -as, s. Krizantēma. '.□ Pie pī-

peņu ģints pieder arī hrizantēmas . . , no ku-

rām izaudzētas ļoti daudzas šķirnes, dažreiz

ar milzīgiem ziediem. Galenieks 2, 378.

hrizolīts, -a, v.; parasti vsk.; min. Olivīna

paveids -— dzeltenīgi zaļš, caurspīdīgs mine-

rāls (dārgakmens).
hromāda, -as, s. Mīksta, plāna āda, kas mie-

cēta ar hroma sāļiem. Hromādas apavi. □ Viņi
[apavu meistari] strādājuši gan ar hromādu,

gan zamšādu, gan lakādu . . Rīgas B 67, 249, 3.

. . Žuburs nosaldēja kreisās kājas lielo pirk-
stu. Iznēsātās hromādas kurpes nebija arī ne-

kādi piemērotie apavi šoziem. Lācis VI, 337.
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hromatika, -as, s.; parasti vsk.; mūz. Muzikālu

skaņu sistēma, kurā izmanto hromatismu.

O Vērojama [A. Kalniņa poēmās] visai iz-

smalcināta harmoniskā valoda, kur liela no-

zīme arī hromatikai .. Vītoliņš 1, 95.

hromatisks, -ais; s. -a, -ā. 1. Krāsains, krā-

sots. Hromatiskā aberācija fiz. — aberācija,

kas rodas, ja gaismā, kas plūst caur optisko
sistēmu, ir dažāda garuma viļņi.

2. mūz. Saistīts ar hromatismu, tam rakstu-

rīgs. Hromatiskā gamma
— melodiska kustība

pa pustoņiem (mažora vai minora gammas

ietvaros); skaņurinda, kur starp diatoniskās

skaņkārtas veselajiem toņiem ir starpskaņas

(pustoņi).
hromatisms, -a, v.; parasti vsk.; mūz. Skaņ-

kārtas diatoniskās pakāpes paaugstinājums vai

pazeminājums ar diēzu vai bemolu par pus-

toni.

hromatogrāfija, -as, s.: parasti vsk.; ķīm. Me-

tode vielu identificēšanai, maisījumu sadalīša-

nai, izmantojot vielu dažādo adsorbciju.

□ No visām mūsdienu vielu analīzes meto-

dēm gāzes hromatogrāfija vislabāk atbilst rūp-
niecības un zinātnes prasībām. Cīņa 70, 6, 4.

Tagad dokumentu ekspertīzē sekmīgi iz-

manto . . hromatogrāfijas paņēmienus. . Rīgas

B 70, 66, 3.

hromēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pār-

klāt ar hroma kārtu. H. mašīnu detaļas. Hro-

mēti trauki. .□ Cilindrs izliets no alumīnija,
un iekšpusē spoguļa virsa tam hromēta. In-

dāns 1, 223. Pa paplašinātajām autostrādēm.,

trauc jauni automobiļi, hromētās daļas mir-

dzinot. Pad J 70, 28, 4.

hromosfēra, -as, s.; parasti vsk. Saules

atmosfēras slānis. □ Grandiozie hromosfēras

uzliesmojumi izstaro daļiņu straumes, kurām

ir liela enerģija. Cīņa 68, 25, 4. Saules atmo-

sfēra sastāv no trim daļām: fotosfēras — tas

ir pats [redzamais] saules disks, hromosfēras

un vainaga . . Pad J 65, 190,6.

hromosoma, -as, s.; biol. ledzimtības nesēja
struktūra šūnas kodolā. □ Pieauguša cilvēka

ķermeni veido desmitiem triljonu šūnu, bet

visas tās attīstās no vienas dīgļšūnas, kuras

kodols satur iedzimtības nesējas ■—
hromoso-

mas. Zv 62, 5, 7. Visticamāk, ka novecošanās

noslēpuma atminējums meklējams gēnos un

hromosomās. Zv 73, 16, 18.

hroms, -a, v.; parasti vsk. 1. Ķīmiskais ele-

ments — zilgani balts, spožs, ļoti ciets metāls.

Hroma, tērauds. [□ Hroma oksīda piemaisījumi
minerālos rada intensīvu sarkanu

.. , zaļu. .
un violetu krāsu.. Upīte l, 82. Lai tērauds

nerūsētu, pievieno niķeli un hromu. . Zv 72,

21, 15.

2. Hromāda. □ Dažas fabrikas apavus ga-
tavo tikai no lētā cūkādas hroma. Zv 58, 19, 2.

Bet zābaki — gluži jauni hroma zābaki! Lācis

15, 79.

hronika, -as, s. 1. Viduslaikos — vēstures

apcerējumu veids, kur vēsturiskie notikumi

aprakstīti hronoloģiskā secībā; šāds vēstures

apcerējums. Livonijas h. Pilsētu hronikas. Vi-

duslaiku hronikas. .□ Senajās hronikās Kok-

nese pirmo reizi pieminēta 1200. gadā. Zv 57,

12, 20. . . hronikas liecina, ka Baltijas novadu

iekarotājiem no dižciltības nav bijis ne vēsts,

tie komplektējas no dažādiem Vācijas dēkai-

ņiem, grēciniekiem, noziedzniekiem. V Kalniņš

1, 222. Savās hronikās Ņestors sakopojis visus

tai laikā pieejamos materiālus par Krievijas
vēsturi. Lit M 56, 3, 3. // Notikumu, faktu

v. tml. reģistrējums hronoloģiskā secībā; pa-

sākuma, darbības v. tml. secīgs apraksts. Sko-

las h. Ģimenes h. □ Kā rāda meteoroloģisko,
datu hronika, pēc aukstas ziemas visbiežāk . .
seko auksts pavasaris. Rīgas B 69, 62, 8.

2. Literārs darbs, kurā dokumentāli attēloti

vēsturiski notikumi. O Hronikā galvenais ne-

vis raksturi, bet notikumi. Valeinis 1, 79.

3. Nodaļa (periodiskajos izdevumos), kurā

ievieto ziņojumus, parasti par ikdienas dzīves

notikumiem. ![ZI Dienas notikumu hroniku Gra-

sis [avīzē] pārlasīja vēl atsevišķi. Niedre 2, 151.

4. Dokumentālu kinokadru kopa (par jaunā-

kajiem notikumiem). O Hronikas uzdevums

ir informēt skatītājus par to vai citu noti-

kumu . . Hronika . . kinematogrāfijā salīdzinā-

ma ar informācijas žanru žurnālistikā. Liesma

64, 6, 7.

hronikāls, -ais; s. -a, -ā; apst. hronikali. Tads,

kurā dokumentāli attēloti vēsturiski notikumi

(par literāru darbu, kinoiilmu). H. romāns.

Mākslas un hronikālo filmu kinostudija.
IO . . hronikāla rakstura darbos un liriskos

tēlojumos konflikti parasti neiegūst spilgtāku

izpausmi. Valeinis 1, 115. Pēc okupantu padzī-
šanas Rīgā nekavējoties atjaunoja hronikālo.

filmu uzņemšanu. Māksla 61, 4, 48.

hronisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hroniski. Tāds,

kas turpinās ilgstoši vai periodiski atkār-

tojas,- pretstats: akūts. H. iekaisums. Hroniska

slimība. Hroniska slimības forma. Hroniskas

galvassāpes. Hronisks slimnieks — cilvēks,

kas slimo ar hronisku slimību. Hronisks alko-

holiķis — cilvēks, kas ir fiziski un psihiski

atkarīgs no alkohola. O . . pat īslaicīgs akūts

gastrīts var k]ūt hronisks, nereti turpināties

visu mūžu . . Skulme 3, 83. Lielākā daļa buržuā-

ziskās Latvijas uzņēmumu līdzinājās mazam

darbnīcām. Hronisks bezdarbs. Zv 72, 24, 4. Pā-

rāk aizrāvies ar uzdevumu pārliecinoši atrisi-

nāt Antiņa uzjāšanu stikla kalnā [J. Raiņa lu-

gas «Zelta zirgs» iestudējumā], režisors nebija

pietiekami izstrādājis masu skatu sociālo par-

titūru. Šī kļūda gan ir bijusi hroniska, jo reži-

sori allaž centušies vairāk parādīt fantastisko,

brīnumu un nevis tautas attieksmi pret to.

LPTV I, 30. Hroniskā alkoholiķa ārējam izska-

tam raksturīgas trīcošas rokas, aiztūkušas acis,

truls skatiens, uzblīdusi seja, sarkans deguns,

izkaltušas lūpas un aizsmakusi balss. Rīgas B.

66, 179, 6,

hronists, -a, v.; hroniste, -es, dsk. ģen. -stu,

s. 1. Hronikas (1) autors. □ Spānijā 1506.

gada 21. maijā Valjadolidas pilsētas hronists

neko neatzīmēja savā hronikā. Bet tajā
dienā . . trūkumā un visu aizmirsts mira Kris-

taps Kolumbs. Zv 62, 24, 32. Muižnieki un mā-

cītāji [daiļdarbā] nav notēloti ļaunāki, nekā
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par viņiem raksta tā laika hronisti. A Gulbis

2, 6. pārn. .. Vispirms mēs savām dvēselēm

Un tikai tad laikmetam — hronisti. Čaklais

1, 115.

2. Hronikas (2) autors.

hronogrāfs, -a, v. lerīce īsu laika intervālu

mērīšanai un automātiskai pierakstīšanai.

O Tautas saimniecībā izmanto sekunžu mērī-

tājus un hronogrāfu ar kvarca ģeneratoru..
Rīgas B 68, 299, 7.

hronoloģija, -as, s.; parasti vsk. 1. Laika se-

cība; notikumu uzskaitījums, attēlojums laika

secībā. Kara kauju h. Latviešu teātra h.

2. Zinātne par laika mēriem.

hronoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. hronolo-

ģiski. 1. Tāds, kas ir veidots, sakārtots laika

secībā; tāds, kas attiecas uz laika secību. H.

romāna sižets. O Pārskatot [mākslinieka]. .

gleznas hronoloģiskā secībā, redzam, ka viņa

tuvināšanās dabai kļūst ar gadiem jo ciešāka.

Tēl M 58, 223. sal. Latviešu Mākslas un litera-

tūras dekāde [1955. gadā] it kā hronoloģiski
noslēdza pirmās pēckara desmitgades sasnie-

gumus. LPTV I, 71.

2. Saistīts ar hronoloģiju (2), tai raksturīgs.

Hronoloģiski pētījumi.
hronometrāža, -as, s. 1. Ilguma mērīšana

(procesam, norisei). Traktoristu darba h. Vin-

grojumu h. □ Vispirms nepieciešams izana-

lizēt darba dienas faktisko izmantošanu. To

var izdarīt ar hronometrāžu. . Cīņa 67, 26, 2.

.. aizvien biežāk atskanēja termins «hrono-

metrāža». Lopkopības darbinieki ar hronomet-

riem rokā fiksēja lopkopju darba dienu. . Cīņa

67, 20, 2. Bet, kad bija jānotiek sarunai par

darba disciplīnu, noorganizēja cehos un no-

daļās darba laika izmantošanas hronometrāžu.

Pad J 69, 69, 2.

2. Ar hronometru noteiktais ilgums. .□ Stu-

dijas .. plānā noteiktā kopējā [skaņuplašu]
ierakstu hronometrāža šogad sasniedz 1100

ierakstu minūtes gadā. Māksla 61, 2, 19. Visādā

ziņā jānoraida vietumis vēl izplatītais uzskats,

ka televīzijai piemērots vienīgi tāds darbs,
kura kopējā hronometrāža nepārsniedz 30 —

40 minūtes. Māksla 61, 4, 26.

hronometrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Mērīt (procesa, norises) ilgumu. H. ierīces

montāžu. H. slaucējas darba dienu. □ Asto-

ņas dienas bērni ar precizitāti līdz desmit mi-

nūtēm hronometrāja savas nodarbības brīvajā
laikā. Pad J 68, 173, 1.

hronometrs, -a, v. Precīzs pārvietojams pulk-
stenis; pulkstenis, kas rāda laiku ar precizi-
tāti līdz 0,001 sekundei. □ Tiesneši pie finiša

līnijas bija sabāzuši kopā galvas, acīm redzot,

viņi salīdzināja hronometrus. Saulītis 12, 244.

huculi, -v, v.; huculs, -a, v.; huculiete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Ukraiņu etnogrāfiskā
grupa Padomju Savienības Austrumkarpatos.
Huculu dialekts.

2. arī vsk. Šīs etnogrāfiskās grupas piederī-
gais.

hugenots, -a, v.; hugenote, -es, dsk. ģen. -šu,

s.; vēst. Kalvinisma piekritējs Dienvidfrancijā
no 16. gadsimta līdz 18. gadsimtam.

huligānisks, -ais; s. -a, -ā; apst. huligāniski.

Raksturīgs huligānam vai huligānismam. H.

nodarījums. Huligāniska rīcība. Izturēties hu-

ligāniski.
huligānisms, -a, v.; parasti vsk. Sabiedriskās

kārtības vai vispārpieņemto uzvedības normu

pārkāpums, kurā izpaužas necieņa pret sabied-

rību vai cilvēka personību. Kvalificētais h.

Ļaunprātīgais h. Sīkais h. No pasākumiem,
kas palīdz cīnīties pret huligānismu, sevišķa
nozīme ir žūpības apkarošanai. Cīņa 62, 216, 3.

huligāns, -a, v.; huligāne, -es, dsk. ģen. -ņu,

s. Sodāmas nelietības izdarītājs. □ Pilnīgi
bez iemesla toreiz kāds huligāns Maksim uz

galvas sasita tukšu pudeli. Skujiņš 3, 146. ..lie-

lākā daļa huligānu noziegumus izdara dzē-

rumā. Rīgas B 66, 23, 5.

humānisms, -a, v.; parasti vsk. Uzskatu un

rīcības sistēma, kam raksturīga cilvēkmīles-

tība, rūpes par cilvēka labklājību un cieņa

pret cilvēku. Humānisma idejas. Humānisma

tēma literatūrā. Abstraktais h. Humānisma

krīze. Sociālistiskais humānisms
_

—
konsek-

vents, aktīvs, proletārisks humānisms, kura

mērķis ir atbrīvot visu rasu un tautību dar-

bajaudis no ekspluatācijas, sociāliem spaidiem,

sociālas nevienlīdzības. Renesanses laikmeta

humānisms vēst. —
sabiedriska kustība, lite-

ratūras virziens, kas atspoguļoja buržuāzijas

antileodālo pasaules uzskatu cīņā pret perso-

nības apspiešanu un pret baznīcas politisko

varu. □ Tautas dziesmu tēlojumā humānisms

izpaužas cīņā pret visādu necilvēcību. . , cīņā

par cilvēka tiesībām, cīņā pret netaisnību un

nebrīvību. J A Jansons 1, 21. Dziļa cilvēcība

nekad nav savienojama ar uzspēli, pozu, dziļš
humānisms parasti savienojas ar emociju go-

dīgumu un atklātību. Kar 59, 12, 138.

humānistisks, -ais; s. -a, -ā; apst. humānis-

tiski. Saistīts ar humānismu, tam raksturīgs.

Humānistiska ideja. O Cilvēkam jābūt lai-

mīgam — saka [rakstniece].. ar savu jauno
romānu. . Šajā domā — romāna dziļi humā-

nistiskais saturs. Kar 59, 5, 103. . . rakstnieki ar

humānistisku līdzjūtību jūgā nospiestai strād-

nieku šķirai sparīgi uzbruka despotiskajam re-

žīmam, koruptajai buržuāzijai.. Upīts 14, 527.

humānists, -a, v.; humāniste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Humānisma piekritējs,- cilvēks, kura

rīcībā izpaužas humānisms. O Izcelt cilvēkā

labo, skaisto vienmēr tiekušies visi lielie māk-

slinieki humānisti, kuri saskatīja sava laik-

meta pozitīvo ideālu. Māksla 61, 1, 11. Vis-

cauri. . [rakstnieka] daiļradē ironija mijas ar

sirsnību un nopietnu dzīves analīzi, aiz kuras

jaušam jūtīgu, atsaucīgu cilvēku — humā-

nistu. . Lit M 56, 11, 2. Pret 18. gadsimta
dzimtbūšanas brēcošajām nejēdzībām Latvijā

kaislīgi uzstājās vācu humānists Garlībs Mer-

ķelis . .Vītoliņš, Krasinska 1, 95.

humanitārs, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar zināt-

nēm, kas pētī kultūru, valodu, vēsturi, eko-

nomiku, šīm zinātnēm raksturīgs. Lekcijas hu-

manitārajos priekšmetos. Humanitārās zināt-

nes — sabiedriskās zinātnes. Humanitārā ģim-
nāzija neakt. — ģimnāzija, kurā lielu vērību
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veltī humanitārajiempriekšmetiem, a Viņš . .

guvis labas humanitārās zināšanas. . Jaun Gr

66, 8, 9. . . 18. gadsimtā dzejnieku vai humani-

tāras nozares pārstāvi. . vērtēja nesalīdzināmi

augstāk nekā eksakto zinātņu pētnieku . . Stra-

diņš 1, 35. Eksaktās zinātnes arvien drošāk

sniedz roku humanitārajām, arvien nozīmī-

gāks kļūst, piemēram, matemātiķu ieguldījums

lingvistikā. Lit M 66, 40, 4.

humanitāte, -es, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība-> humāns, šīs īpašības konkrēta

izpausme,- cilvēciskums; arī cilvēcība. O . . hu-

manitāte nevar būt tur, kur nav cīņas par

cilvēka labklājību, par viņa vispusīgu attīs-

tību. Cīņa 66, 143, 2. Viens no tādiem kardinā-

lajiem [padomju literatūras] jautājumiem ir

jautājums par humanitāti, par cilvēciskumu

un tā pamatiem. Lit M 66, 6, 2.

humanizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

darīt cilvēkam piemērotu, cilvēkam lietojamu.

O Lai cik izteiksmīga un interesanta būtu

arhitekta radītā telpa un ainava, jaunā ap-

būve . . nepatiks, ja pietrūks cilvēka uztverei

atbilstošas mērogu gradācijas. . . ēku un to

elementu ģeometrizētās, sterilās formas var

humanizēt galvenokārt pareizs telpas, apjoma
un ritmu mēroga izkārtojums. Māksla 73, 15.

humāns, -ais; s. -a, -ā; apst. humāni. Tāds,

kura attieksmē pret citiem cilvēkiem izpaužas

atsaucība, sirsnība, cieņa; cilvēcīgs. H. cilvēks.

H. rakstnieks. // Tāds, kurā izpaužas atsaucība,

sirsnība, cieņa pret cilvēkiem. D Jo sevišķi

jāatzīmē Ruso pedagoģijas humānā tendence —

audzināt bērnus nevis ar sodiem, bet respek-

tējot viņu rotaļas un bērnišķīgumu. . Sk Av

62, 25, 4. Padomju literatūra . . izvirza cilvēces

vēsturē viscildenākos, vishumānākos ideālus,

pēc kuriem vadās cilvēki, kas cīnās par visu

tautu nākotni -— komunismu. Valeinis 1, 34.

// Saistīts ar atsaucību, sirsnību, cieņu pret
cilvēkiem. O Cildens mērķis atvedis Mas-

kavā visu kontinentu mediķus — pasaulē vis-

humānākās profesijas pārstāvjus. Pad J 62, 144, 1.

humoreska, -as, s. 1. literat. Neliels humoris-

tisks sacerējums prozā vai dzejā. !.□ Vēl jā-

uzraksta pāris humoreskas, un tad būs gatavs

nenopietns stāstiņu krājums. . Zv 59, 1, 4. Hu-

moresku tematika visai daudzpusīga .. Jaun

Gr 66, 9, 10.

2. mūz. Neliels humoristisks skaņdarbs.

'O Skerco radniecīgs instrumentāls žanrs ir

humoreska. B Briedē 1, 14.

humoristisks, -ais; s. -a, -ā; apst. humoris-
tiski. Tāds, kurā izpaužas humors. H. stāsts.

H. zīmējums. O Avīzē sāka parādīties da-

žāda veida humoristiski un satīriski sacerē-

jumi — feļetoni, pamfleti, parodijas, anekdo-

tes. Kar 66, 9, 139. Jautrus smieklus bērnos iz-

raisīs .. humoristiskās poļu un japāņu pasa-
kas. Jaun Gr 67, 7, 31. Daudzas precību dzies-

mas ir humoristiskas, pauž meitas vai mātes

satraukumu, preciniekiem braucot . . Vītoliņš,
Krasinska 1, 39.

humorists, -a, v.; humoriste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. 1. Mākslinieks, kas attēlo īstenības pa-

rādības humoristiskā veidā. .□ Viņa [aktiera]
humorista asais skatiens atrod visapslēptākās
cilvēka vājības, pamana simtiem to izpaus-

mes veidu un variantu. Zv 65, 20, 8.

2. Humoreskas (1) autors.

humors, -a, v. 1. Labsirdīgi zobgalīga attiek-

sme (pret ko),- spēja saskatīt un atveidot ko-

misko. Labsirdīgs h. Humora dzirksts. Hu-

mora izjūta. Cilvēks ar humoru. □ Bez jaut-
rības uz kuģa nepaiet neviena diena. Zvejas
vīru humoru netraucē ne vētra, ne arī nemī-

līgs laiks. Zv 59, 10, 12. Bērni savu audzinātāju
mīlēja, it sevišķi viņa jaukā humora dēļ.
Ošiņa 1, 32. Zaumanis stāsta dažādus notiku-

mus un anekdotes — grūti atšķirt patiesību
no izdomātā, bet viņš visu prot pateikt ar hu-

moru, un mēs smejamies. Brodele 17, 35. <> Ka-

rātavu humors sar.; iron. — komiskā apvieno-

jums ar traģisko (stāstījumā, tēlojumā); bez-

izejas stāvoklī izsacīti joki, asprātības. O Kaut

dzirdētais izklausījās vairāk pēc tā saucamo

veco jūras vilku karātavu humora, tomēr ne-

lāgas nogulsnes kaut kur ap sirdi palika. Talcis

7, 207.

2. Komiskais (parasti mākslas darbā); ko-

miska situācija, notikums. Tautas pasaku un

sakāmvārdu h.

humuss, -a, v.; lauks. Augsnes trūdvielas.

Humusa sastāva noteikšana. O.. [augsnes]
struktūrai jābūt rupjgraudainai, humusu satu-

rošai . . DD 66, 12, 9.

hunta, -as; s. 1. Sabiedriski politiska orga-

nizācija, sapulce vai apvienība (parasti Spā-
nijā, Latīņamerikas zemēs).

2, Reakcionāru militāru personu grupa, po-

litiska kliķe, kas valstī sagrābusi varu.

O .. Čīles Komunistiskās partijas vadība nā-

kusi klajā ar aicinājumu, kurā atmaskots,

jauns asiņains militārās huntas noziegums.
Pad J 74, 40, 3.

huņņi, -v, v.; hunnis, -ņņa, v.; hunniete, -es,

dsk. ģen. -šu, s.; vēst. 1. dsk., v. Tjurku klejo-

tāju ciltis, kas 4. gadsimtā no Āzijas ielauzās

Eiropā. O Pirms 3000—5000 gadiem keti bija

iekļauti huņņu cilts savienībā. Pad J 70, 44, 4.

2. arī vsk. Šo cj7šu piederīgais. O sal. . . Kad

laika mugurā kā huņņus kaujā Mūs ātri nes-

uz priekšu dzīves reibums ass, Mēs cērtam

piešus, uzsaukdami: «Straujāk!» Sirmbārdis 3, 83.

hurma, -as, s. 1. Tropu un subtropu koks ar

oranžsārtiem, saldiem augļiem; dateļplūme.
n Padomju Savienības teritorijā aug Kaukāza

hurma jeb dateļplūme. . Galenieks 2, 344.

2. Šī koka auglis.
husīti, -v, vsk. husīts, -a, v.; vēst. Čehu re-

formatora, neatkarības cīnītāja Jana Husa pie-

kritēji (15. gadsimtā). Husītu kari.

hūt'e, -es, dsk. ģen. -šu, s.; sar. Platmale.

□ «Uzliec hūti galvā un tev nekaitēs ne lie-

tus, saule, ne vējš.» Saulītis 5, 55. . . vīrs ar

izķēmoto hūti galvā . . ir Artūrs . . Dripe 2, 11.

huzārs, -a, v. Vieglās kavalērijas karavīrs

(pirmsrevolūcijas Krievijas un dažās ārzemju

armijās). Huzāru pulks. Huzāru eskadrons.

:0 Tur bij seši huzāri divās rindās ar šaute-

nēs uzmauktiem durkļiem. Upīts 18, 187.
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I

1 1
, vienojuma saiklis, parasti atkārtojumā: i — i;

sar. Ir1. O Tur bij i ezers, i upe, pat purvs,

kur sakārņus lauzt. Austriņš 2, 21. Un nez kādēļ

man pēkšņi likās, ka viņš tomēr ir redzējis i

plīvuru
0
, i mirtes ap levas galvu. Brodele

17, 170. Man tas ir iespiedies atmiņā, jo toreiz

man bija drausmīgi žēl i mazās Anneles, ir

Robika. Brodele 17, 86.

12
, part.; sar. 1. Ir2

(1). EJ Naudas pilnas
kabatas [saimniekam], un, kad no tās Ansim

un Annai noskaitīja gada algu, i tad just ne-

juta žūksni sarūkam. Purs 2, 29.

2. Ir2 (2). EJ Kad Zepe sakāmo beidza un

uzģērba mēteli, neviens no tiem, kas istabā,
i galvu nepacēla. Pat māsai Olgai, likās, va-

loda aizmetusies. Niedre 6, 264.

ī, izsauk.; pareti. 1. Lieto, lai izteiktu īg-
numu, nepatiku, arī izbrīnu. EJ ī, kā es ienīstu

tevi, tu glūnoši dzeltenais [mēness] . . Caks

4, 109.

2. Lieto, lai atdarinātu (bērna) raudas.

ibēre, -es, dsk. ģen. -ru, s.; arī iberiss, -a, v.

Dekoratīvs krustziežu dzimtas augs ar sī-
kiem dažādas krāsas ziediem. EJ Iberisi. . ir

zemas . . puķes. . . Puķu dobju apmalēm vis-

piemērotākie ir rūgtais vainaga iberiss — . . ar

baltiem ziediem un čemuru iberiss —.. ar

rožaini sārtiem ziediem. Dindonis 1, 65.

ibiss, -a, v. Lie7s vai vidējs stārķveidīgo
kārtas putns ar garu, lokveidā saliektu vai

taisnu knābi. EJ . . gandrīz neviens latvju avī-

zēs nebija rakstījis tik daudz., par Brazīliju
kā skolotājs Plaudis. Tie bija . . jūsmīgi tēlo-

jumi par sarkaniem ibisiem vai mazajiem ko-

librīšiem. Rozītis 3, 83. Bet ibisi pār plašo Nīlu

Ka sapņi zuda zelta rēnā. Stērste 1, 97.

ideālisms, -a, v. 1. filoz. Filozofijas virziens,
kas atzīst ideju, apziņu, garu par primāru, bet

dabu, esamību, matēriju par sekundāru. Ob-

jektīvais ideālisms
— ideālisma paveids, kas

par visa pamatu uzskata ideju, garu, kurš ek-

neatkarīgi no matērijas un atrodas ārpus
cilvēka apziņas. Subjektīvais ideālisms —

ideālisma paveids, kas par visa pamatu uz-

skata cilvēka individuālo apziņu, viņa sajūtas,
priekšstatus un gribu. EJ Aristoteļa uzskats

par to, ka telpa ir galīga, ka tai ir robeža,
noveda ideālismā. Jau pats Aristotelis jautāja,
«kas atrodas aiz telpas robežām», un atbildēja,
ka tur ir dievu miteklis. To pašu sludina arī

reliģija. Karpovics 1, 14. ..izlasīju Ļeņina grā-
matu «Materiālisms un empiriokriticisms». Tā

saka kliedēt ideālisma miglu manu acu priekšā.
Sakse 7, 29. Subjektīvā ideālisma pārstāvji estē-
tika apgalvo, ka visas vērtības mākslas darba

satura ienes ar sabiedrību nesaistīts, objektī-
vas īstenības likumībām nepakļauts radītājs
indivīds, viņa domu, jūtu un ideālu vienrei-

zība. Valeinis 1, 27.

2, Tieksme sekot cildeniem ideāliem, ticība

tiem, cenšanās tos realizēt. EJ . . jurisprudence
viņai likās advokātu — veikalnieku audzētava,

kur cilvēks pamazām zaudē ideālismu un kļūst
par aprēķinātāju, praktiķi, kas gatavs aizstā-

vēt blēžus un zagļus, ja tikai viņam par to

samaksā. Sakse 6, 8. Uzņēmības Kaķītim nebija
trūcis, tāpat kā līdz asarām svētsvinīga ideā-

lisma. Laicens 2, 41. Bareta uz pirmo stundu

atnāk ar naivu ideālismu, dziļu ticību savam

aicinājumam un skolotāja darba svētumam..

Zv 67, 18, 8.

ideālistisks, -ais; s. -a, -ā; apst ideālistiski;

filoz. Saistīts ar ideālismu (1), tam raksturīgs.
Ideālistiska vēstures izpratne. Izskaidrot jau-

tājumu ideālistiski. O Ideālisti vilto relativi-

tātes teoriju, kā arī izmanto mūsdienu zināt-

nes trūkumus, lai izdarītu ideālistiskus secinā-

jumus par pasaules ierobežotību telpāun laikā.

Karpovics 1, 55. Latviešu literatūrā pretrunas

starp rakstnieka subjektīvo un darba objektīvo

ideju visbiežāk sastopamas to reālistu daiļradē,
kas vairāk nekā citi sludinājuši ideālistiskus

ētikas principus (Saulietis, Brigadere . .). Valei-

nis 1, 91.

ideālists, -a, v.; ideāliste, -es, dsk. ģen. -stu, s.

1. Ideālisma (1) piekritējs. EJ Hēgelis bija
objektīvais ideālists. Viņš atzina, ka daba ek-

sistē reāli kā absolūtā gara esamības veids.

Karpovics 1, 33. Pēc ideālistu apgalvojuma, pri-
mārs ir gars, ideja, apziņa. Darvinisma pam 11.

«Mēs jau laikam nekad tā īsti labi neesam

sapratušies. Mums ir dažādas filozofiskās bā-

zes: es esmu ideālists, jūs ■— materiālists.»

Skujiņš 5, 17.

2. Cilvēks, kas tiecas sekot cildeniem ideā-

liem, tic tiem, cenšas tos realizēt; cilvēks, kas

iedomājas, iztēlo ko labāku, nekā ir īstenībā;
arī sapņotājs. EJ Veidenbaums aiziet bojā kā

liels ideālists, kas neprot un negrib piemēro-
ties dzīves praktiskajiem prasījumiem un cil-

vēku remdenai vidišķībai. Veidenbaums 2, 15

(ievadā). Dievs to zin, pa kuru laiku iznīka

ideālista zēna sapņi un nevainīgie prieki un

kā pamazām izauga vīrs ar praktiskas dzīves

gudrību . . Upīts 11, 260.

idealizācija, -as, s.; parasti vsk. 1. filoz. Do-

māšanas akts, kas saistīts ar abstraktu objektu

veidošanu, kuri principiāli nav realizējami

eksperimentā vai īstenībā.

2. Process, arī rezultāts ->- idealizēt (2).
EJ . . H. Vīkas māksla it kā tiecas pēc dzīves

parādību idealizācijas. Māksliniece neakcentē

ikdienišķo, parasto, bet grib visu pacelt skaistā,

poētiskā skanējumā. Māksla 59, 2, 39. . . viņas

[A. Sakses] darbā nav nekādu īstenības izskais-

tinājumu un idealizācijas . . Behmane 1, 68.

idealizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. filoz.

Domāšanas aktā veidot abstraktus objektus,
kuri principiāli nav realizējami eksperimentā

vai īstenībā.

2. ledomāties, iztēloties (ko) labāku, nekā

ir īstenībā,- piedēvēt (kam) ideāla 1 (1) īpa-
šības. I. cilvēku attiecības. I. patriarhālo
lauku sētu. □ Pagātne . . nav attēlojama pa-
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šas pagātnes dēļ, . . lai to idealizētu, roman-

tiski cildinātu un vērstu ļaužu skatus atpakaļ
kā uz kādu pazaudētu paradīzi. Upīts 14, 142.

Esam pieraduši redzēt, ka biogrāfiskās filmas

idealizē cilvēkus, rāda mums tos vienveidīgās

pozitīvās krāsās: gudrus, varonīgus, . . nemal-

dīgus un nekļūdīgus. Zv 67, 11, 18. Vēlākajos

gados Valdis sludina buržuāzisko ideoloģiju

un, nesaskatot šķiru pretrunas, idealizē saim-

nieku un kalpu attiecības. Jaun Gr 68, 7, 19.

ideāls l
, -a, v. 1. Pilnība, nevainojams, arī

cildens paraugs. Sabiedriskais ideāls — zinā-

mas sociālas grupas ekonomiskajām un poli-
tiskajām interesēm atbilstošs priekšstats par

vispilnīgāko sabiedrisko iekārtu. Tikumiskais

ideāls — priekšstats par tikumisku pilnību, par

personību ar tādām morālām īpašībām, kas

var būt par augstāko morāles paraugu. Estē-

tiskais ideāls — sociāli nosacītu priekšstatu ko-

pums par pilnvērtīgu dzīvi un pilnvērtīgu cil-

vēku. □ Personības ideālu Rainis saista ar

nākotnes cilvēku — garīgi bagātu, brīvu un

radošu, vienotu ar tautu un cilvēci. Pad J 62,

179, 2. Augusts tūlīt atminējās, ka tēva vīriš-

ķības ideāls bija Gogoļa Tarass Buļba . . Strāls

2, 20. «Katrā [meitenē] tu mīli kādu jauku īpa-

šību, un no visām tām kopā veidojas kāds

viens ideāls, kuram tu vēl neapjausti, neap-

zināti ej pretī.» Indrāne 6, 344.

2. Centienu augstākais galamērķis. □ Visu

zemju tautām plaši zināmi Padomju Savienī-

bas Komunistiskās partijas Programmā prokla-
mētie dižie komunisma ideāli: Miers, Darbs,

visu tautu Brīvība, Vienlīdzība, Brālība un

Laime. Par šiem ideāliem sapņojuši cilvēces

labākie pārstāvji. Par šo ideālu realizēšanu,

nežēlojot dzīvību, pašaizliedzīgi cīnījušās dau-

dzas revolucionāru paaudzes. Cīņa 62, 98, 1.

Mēs gribam redzēt uz skatuves cilvēku ar

dziļu, skaistu dvēseli, ar cēliem ideāliem. .
Māksla 72, 1, 3. Otrais raksturīgais moments

[stāstā] ir vecā zaldāta nopirktās un uzdāvi-

nātās dzimtsmājas. Gruntniecības pasaulē tās

ir tas augstākais ideāls, visu dzīves sapņu pie-

pildījums, neizmaināms ne pret kādu viņ-

saules pilsētu ar tās pērļu vārtiem. Upīts 13, 58.

ideāls
2, -ais; s. -a, -ā; apst. ideāli. 1. Ideālam 1

(1) atbilstošs; nevainojams, priekšzīmīgs, pil-
nīgs. Ideāla māte. Ideāla saskaņa. Ideāla kār-

tība. Ideāla tīrība. O Tātad tai partijai, pie
kuras piederēja abi dzejnieki, vajadzēja būt

labai partijai — īstai partijai, ideālai parti-
jai . . Laicens 2, 418. Nesmēķē, nedzer, pirmais
darbā un pēdējais mājās, neprecējies, un ne-

dzird arī, ka klaiņotu apkārt. . . šķiet —■ ideāls

cilvēks?! Purs 1, 163. ..intensīva Saules radiā-

cija Antarktīdā izskaidrojama ar to, ka tur at-

mosfēra ir ļoti caurspīdīga, tuva ideāli caur-

spīdīgai atmosfērai. Zin T 67, 5, 22. // Visvēla-

mākais, vislabākais. Ideāli darba apstākļi.
!□ . . Lubānas ezers ir lielākais Latvijā. Ba-

gāts dūņām un dažādu zivju barību, tas ir

ideāla vieta zivīm un pīlēm. Zv 59, 10, 4. Un

notika brīnums —■ Zita izauga vienā vasarā

un sasniedza balerīnas ideālo garumu — 163

centimetrus. Zv 72, 2, 8. Galminiecēm bij japāņu

rases ideālākās īpašības. Līniju asums nebij
manāms, mandeļveidīgo acu griezums tikko

jūtams, žokļu negantais izliekums tikko iezī-

mēts. Sudrabkalns 11, 476.

2, Tāds, kas ir izveidots idealizācijas (1) pro-

cesā. Ideālā gāze fiz. — dabā nesastopama

gāze, kurā neievēro molekulu mijiedarbību.
Ideālā daļa jur. — nesadalīta kopīpašuma iedo-

mājamā daļa. !.□ Materiālie modeļi ir cieši

saistīti ar ideālajiem modeļiem. lekams cilvēks

īsteno kādu ieceri materiālā, vispirms viņš
«uzbūvē» to galvā. Cīņa 71, 234, 2.

ideāltips, -a, v.; pareti. Tas, kas pilnīgi at-

bilst ideālam 1 (1); tas, kas pilnīgi atbilst kā-

dam paraugam. □ Egle nav ideāltips, ideālais

varonis, bet cilvēks ar izteiktu, neremdināmu

tieksmi padarīt reālus visas sabiedrības ideā-

lus. Kar 63, l, 143. . . Biruta bija ideāla sieva, . .
ja vien pasaulē kaut vai teorētiski varētu ek-

sistēt vīra vai sievas ideāltips. Zigmonte 4, 10.

ideja, -as, s. 1. filoz. Jēdziens, priekšstats,
kas cilvēka apziņā atspoguļo īstenību un pauž

viņa attieksmi pret apkārtējo pasauli. □ Vi-

sas idejas ņemtas no pieredzes, tās ir īstenības

atspoguļojumi — vai nu pareizi, vai arī sa-

grozīti. Engelss 4, 378. Atrodam ikkurā tautā ne

mazumu ideju par sadzīves un valsts, par da-

bas un mākslas, par laika un mūžības lietām.

LLK i, 230. . . slimnieks sapņo, ka iet gar ezera

krastu.. Sausuma sajūta mutē sapņos trans-

formējusies idejā par ūdeni (ezers). X Rudzītis

2, 34.

2. Pasaules uzskata būtiskais, galvenais prin-

cips,- pārliecība. O Marksisma-ļeņinisma ide-

jas, kļūdamas par materiālu spēku, uzcēla un

nostiprināja mūsu Padomju valsti. . Māksla 59,

4, 2. Mūsu dienās vistiešāko saistību ar tautu

rod tie rakstnieki, kas savā daiļradē pauž cil-

vēces visprogresīvākos centienus un idejas —■
komunisma idejas. Valeinis 1, 22. Ļeņina idejas

dziļi ietekmējušas un joprojām ietekmē visu

pasaules attīstības gaitu. Jaun Gr 69, l, 2.

3. Doma,- iecere, nodoms, plāns. □ Ideja

par Rūdolfa Blaumaņa pieminekļa celšanu ra-

dās jau 1922. gadā, kad Zaļkalns no Pēterpils

pārbrauca uz Rīgu. Māksla 61, 4, 38. «Tēti, tāda

skola tiešām derētu,» Mirdzai radās ideja.
«Tad daudzi mācītos. Tā, kad vienam pašam

jāņemas, ir grūti piespiesties.» Sakse 7, 311.

Viņi [grafiķi] gandrīz pilnīgi atsacījušies no

tēlojuma trijdimensiju vidē un cenšas savas

idejas reducēt uz plakni, to ārkārtīgi bagāti-
not un komplicējot. Māksla 71, 4, 3.

4. Galvenā doma, galvenā problēma (pie-
mēram, mākslas darbā). □. . ideja mākslā

parasti nav izteikta tieši, un, ja arī ir (dažkārt
lirikā un fabulās), tad tikai kā palīglīdzeklis
un pastiprinājums tam, kas izriet jau no paša

tēlojuma. Valeinis 1, 87. ..stāsta galvenais trū-

kums ir autora idejas neskaidrība. Lit M 58,

7, 3. Lepns, ka jaunais darbs izraisījis draugā

pārdzīvojumu, viņš [tēlnieks] nopietni paskaid-

roja: «Darba ideja ir tāda: bez cīņas. . ar

plašo jēdzienu «liktenis» nav tiesības pado-
ties.» Birze 5, 107. // ģen.: ideju, adj. nozīmē.

Tāds, kam raksturīgs kādu, parasti sabiedriski
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nozīmīgu, domu, problēmu risinājums, atspo-

guļojums. O Rainis ir ideju dzejnieks.. LLK

I, 707. Ideju drāmas raksta arī Ibsens, tādas ir

arī viņa reālistiskās lugas, kur gandrīz ar

katru tēlu Ibsens risina kādu sabiedrisku vai

morāles problēmu. J Kalniņš 1, 117.

5. filoz. Objektīvā ideālisma lilozolijā — pa-

saules vēsturiskās attīstības pirmcēlonis.
idejisks, -ais; s. -a, -ā; apst. idejiski. 1. Tāds,

kas saistīts ar ideju (2); tāds, kurā izpaužas

pasaules uzskata būtiskais, galvenais princips;

tāds, kurā izpaužas pārliecība. □ . . mākslas

darba nozīmība vispirmām kārtām atkarīga no

idejiskā satura. Valeinis 1, 90. Latviešu buržuā-

ziskās etnogrāfijas idejiskā sadrumstalotība

pavēra ceļu dažādām reakcionārām koncepci-
jām un falsifikācijām . . Latv etn 39. . . Hercens

kritiski pārstrādāja visu vērtīgāko no savu

priekšteču idejiskā mantojuma. PL Skola 62,

2. Tāds, kas satur progresīvas idejas; tāds,
kas ir saistīts ar progresīvām idejām. Daiļ-
darba idejiskais un mākslinieciskais līmenis.

Brošūrā risināta vaļsirdīga saruna par ko-

munista idejisko pārliecību un atbildību mūs-

dienās, komunisma plašas celtniecības periodā.
Jaun Gr 66, 12, 5. «Jūs jau strādājāt, kas to no-

liedz, bet par jauniešu idejisko audzināšanu

tu gan varēji vairāk padomāt,»-Ozols pārmeta
meitai. Sakse 7, 398. Liela nozīme darbaļaužu

idejiski politiskajā un estētiskajā audzināšanā

ir izstādēm. . Pad J 73, 15, 4. // Progresīvām
idejām uzticīgs; tāds, kas aktīvi cīnās par pro-

gresīvām idejām. □ Teātru praksē atkal un

atkal sastopamies ar gadījumiem, kad režisors

grib būt revolucionārāks un idejiskāks par
Raini un Upīti, un tas novedis pie pretēja
rezultāta — mazinājusies šo lielo rakstnieku

darbu mākslinieciskā iedarbība. J Kalniņš 1, 199.

Idejiska cilvēka pārliecība [Saleniekā] mijas
ar buržujiskā inteliģenta baltrocīgo atturību.

Rūdījums, rūdījums, lūk, kas vajadzīgs! Sakse

7, 319.

idejiskums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība-*-i d c j i sk s (2), šīs īpašības kon-

krēta izpausme; uzticība progresīvām idejām.
□ Latviešu literatūrā ar padomju varas no-

dibināšanos notikušas tik būtiskas pārmaiņas,
tik ļoti audzis literatūras idejiskums, tik cieši

tā saliedējusies ar tautas cīņām par skaistāku,

bagātāku rītdienu, ka te veltīgi meklēt salī-

dzinājumu ar literatūras izaugsmi kādā citā

latviešu literatūras attīstības posmā. J Kalniņš

l, 41. Jaunatnes vadītāja darbībai ir raksturīgs
augsti attīstīts idejiskums. Pad J 73, 54, 2. Mēs

prasām idejiskumu no literāta, gleznotāja un

mūziķa. . Cīņa 63, 216, 1.

identificējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tātsi d c n t i f i c ē t. Jēdzienu i. Personu i.

identificēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Uzskatīt par identisku. Jaunajiem māksli-

niekiem nereti pārmet noslieci uz intimitāti,

pamatoti identificējot to ar zināmām pasivitā-
tes un inertuma tendencēm īstenības tēlojumā.

72, 2, 5. Cik bieži mēs runājam par
vienkāršību uz skatuves, un cik bieži šo jē-

dzienu pārprot! Vienkāršību nevar identificēt

ar kaut ko pelēku, trūcīgu, garlaicīgu. Lit M

56, 51, 3. Humoru Purapuķe identificē ar joku
taisīšanu, izsmieklu un ņirgāšanos. Upīts 13, 88.

// Pazīt, arī noteikt (pēc kādām pazīmēm).
!□ Lielajam vairumam [fašistu] upuru nav

klat nekādu dokumentu. Tomēr daži upuri ir

identificēti. Cīņa 44, 85, 4. Slimību diagnosti-
cēt .. nozīmē ne vien to pazīt, respektīvi,
identificēt, bet arī izzināt tās cēloņus.. X Ru-

dzītis 2, 5. Par ideālu varam uzskatīt bioloģisko
un ķīmisko metožu kopīgu izmantošanu. Pa-

rasti ķīmiskās metodes lieto, lai vielu identi-

ficētu, bet bioloģiskās, lai noteiktu daudzu-

mus .. Lauku Dzīve 68, 17, 1.

identificēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Būt vienādam ar ko, būt vienam un tam

pašam; tikt uzskatītam par vienu un to pašu.
O Kordziesma aizved pie pašiem mūsu mūzi-

kas attīstības sākumiem. Latviešu mūzika sa-

vos sākumos ar kordziesmu pilnīgi identifi-

cējas, ilgu laiku kordziesma paliek arī gal-
venā tās attīstības virzītāja. Lit M 72, 8, 13.

// Pierādīt savu personas identitāti.

identifikācija, -as, s.; parasti vsk. Darbība, arī

rezultāts Jēdzienu i. Parā-

dību i. Noziedznieka i. □ Precīzākai plast-
masu identifikācijai vajadzīga laboratorija,
kurā tad veic .. plastmasu kvalitatīvo analīzi.

Alksnis 1, 80.

identisks, -ais; s. -a, -ā; apst. identiski. Pil-

nīgi atbilstošs; pilnīgi līdzīgs; pilnīgi vienlī-

dzīgs, vienāds (ar ko). □ Liekas, režisors,

veidojot uzvedumus, vienmēr domā par tādu

skatītāju, kurš uz skatuves vēlas dzīves parā-
dību identisku, pat spoguļveida attēlu. Lit M

72, 8, 12. . . atsevišķas . . indiešu ciltis līdz šim

laikam runā valodā, kas gandrīz identiska vis-

tīrasinīgāko čigānu cilšu valodai. Zv 59, 6, 10.

ledomāsimies, ka jānosaka, vai aizdomās tu-

rētā persona nav identiska kādam no bēguļo-

jošiem noziedzniekiem, kuru fotogrāfijas ir iz-

meklēšanas orgānu rīcībā. Zin T 65, 1, 6.

identiskums, -a, v.; parasti vsk. Pilnīga at-

bilstība; pilnīgs līdzīgums; pilnīga vienlīdzība,

vienādums; identitāte. Vielu i.

identitāte, -es, s.; parasti vsk. Pilnīga atbil-

stība,- pilnīgs līdzīgums; pilnīga vienlīdzība,

vienādums. Jēdzienu i. Parādību i. Personas

identitāte jur. ■—■ personas atbilstība dokumen-

tos vai citos materiālos minētajai personai.
O Pārliecinājies par apsūdzētā identitāti, iz-

meklētājs . . izskaidro celtās apsūdzības bū-

tību .. Krim pr 77.

idents, -ais; s. -a, -ā; apst. identi. Identisks.

Identas parādības.
identums, -a, v.; parasti vsk. Identiskums.

ideogrāfija, -as, s.; parasti vsk.; vai. 1. Rak-

stīšana ar ideogrammām.
2. Ideogrāfiskais raksts.

ideogrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ideogrā-

fiski; vai. Saistīts ar ideogrāfiju, tai raksturīgs.

Ideogrāfiskās zīmes. O Simbolisko rakstu, kas

radās no zīmējumiem, sauc par ideogrāfisko
rakstu. . . šai rakstā katram vārdam vai jē-

dzienam ir savs grafiskais apzīmējums. Jaun Gr
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60, 2, 44. Grafiskajā valodā jēdzieni tiek at-

tēloti ar simboliem neatkarīgi no to nosau-

kuma kādā konkrētā valodā: tās simbolika ir

ideogrāfiska — būtībā tāda pati kā senēģip-
tiešu un ķīniešu hieroglifiskajos rakstos.

Zin T 71, 7, 7.

fdeogramma, -as_, s.; vai. 1. Rakstu zīme, kas

apzīmē jēdzienu. Ēģiptiešu ideogrammas.
2. Teksts, kas uzrakstīts ar šādām zīmēm.

ideologs, -a, v.; ideoloģe, -es, dsk. ģen. -ģu, s.

Kādas ideoloģijas aktīvs paudējs, aizstāvis.

Proletariāta i. Sociālisma i. Buržuāzijas i. Ka-

pitālisma i. Feodālisma i. IO Ne jau velti

imperiālisma ideologi, baņķieri un viņu algo-
tie revizionisti, nikni karodami pret komunis-

tisko ideoloģiju, lielu daļu savas enerģijas un

līdzekļu ziedo «masveida triecienam» pret
reālismu mākslā un it īpaši pret sociālistisko

reālismu. Māksla 60, l, 4. Tagad jau augstskolā
jāpanāk, lai uz darba vietu aizietu ne tikai

profesionālis, bet tiešām arī organizators,
ideologs. Pad J 73, 1, 4.

ideoloģija, -as, s. Politisko, tiesisko, morālo,

estētisko, reliģisko un filozofisko uzskatu un

ideju sistēma. Sociālistiskā i. Marksistiski-ļe-
ņiniskā i. Buržuāziskā i. O Ideoloģija nav

atsevišķu domātāju brīvi veidota konstrukcija,
bet uzskatu un ideālu sistēma, kas atspoguļo
šķiru pamatintereses, to savstarpējās attiecī-

bas un cīņu. Cīņa 63, 110, 2. Strīds starp so-

ciālistiskā reālisma un abstrakcionisma aiz-

stāvjiem . . ir cīņa starp diviem pasaules uz-

skatiem, divām ideoloģijām. Lit M 63, 3, 3.

Uzvarēja sociālistiskā ideoloģija, kas ir Pa-

domju zemes garīgais ierocis. Cīņa 73, 109, 3.

ideoloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ideoloģiski.
Tāds, kas saistīts ar ideoloģiju; tāds, kurā iz-

paužas ideoloģija. Ideoloģiskā cīņa. Ideoloģis-
kais darbs. Ideoloģiskā audzināšana. Ideolo-

ģiskas funkcijas. O Rakstnieks parāda, ka

tautas cīņa pret darbaļaužu ienaidnieku no-

metni atver acis arī tiem, kas nonākuši šīs

bojā ejai nolemtās šķiras ekonomiskos, ideo-

loģiskos .. valgos. Valeinis 1, 122. Divu pasau-
les sabiedrisko sistēmu ideoloģiskajā cīņā se-

višķi asas kļuvušas sadursmes estētikā un

mākslā. Māksla 60, 1, 4.

ideoloģiskums, -a, v.; parasti vsk. Vispāri-
nāta īpašība šīs īpašības
konkrēta izpausme. Mākslas darba i.

īdēt, īdu, īdi, īd, pag. īdēju; intrans. 1.
pa-

rasti 3. pers. Radīt paklusas, stieptas balss ska-

ņas (parasti par govīm); klusu maut. !0 Ar

varu vilka no kūtīm sīkas gotiņas, kuras, žēli

īdēdamas, atspērās un negribēja nekur iet,
neapzinādamās draudošo [ugunsgrēka] bries-

mu. Jokums l, 166. Kad govis vakarā kūtī, vel-

tīgi slaucēju izgaidījušās, sāka neapmierinā-

tas īdēt un maut, vienaldzīgs sameklēju slau-

ceni un devos uz kūti. . J Kalniņš 4, 172.

pārn. īdēdams mājas korē lauzās vējš, slapstī-

jās gar logiem kā klaidonis. Preilis 1, 41.

pārn. Ass vēja pūtiens sacēla gaisā Oskara

matus, purināja svārku stūrus. Mežs smagi
īdēja tuvumā, smiltis šņākdamas lidoja pāri

ceļam. Lācis 4, 288. // Radīt stieptu, vienmuļu,

dūcošu skaņu (piemēram, par šāviņiem, ierī-

cēm), ļo Kāda lode īdēdama pārskrēja pār

galvām un vientulīgi nopakšēja uzsalušajā
zemē. Kareivji atdzīvojās, strāls 2, 365. Par to,
ka mašīna īdēja un krāsnis aprija pārāk daudz

ogļu, viņš neuztraucās: tik un tā viss aizies

dibenā reizē ar kuģi. Lācis 15, 380. Sākas Sema-

nas pāreja. Deviņus kilometrus mašīna piepūlē
īd un lēni pieveic līkumu pēc līkuma. Ziedo-

nis 1, 15.

2. Klusu vaidēt, stenēt. 1.0 Mārtiņš pavērsa

gluži baltas acis. «Kas nu ir? Pirksts nost?»

Andrs tikai īdēja caur degunu. Upīts 4, 111.

.. kā [Pičs] tika pie ābeļdārza sētas, tā pa-

krita uz mutes zālē un sāka rīstīties. .. uzķe-

purojās sēdus un, galvu rokās satvēris, klusu

īdēja. Vāczemnieks 1, 70. // sar. Raudāt (par bēr-

niem); činkstēt (1). ļo ..Kātiņa sāka īdēt,

līdzko māte pirmo reizi laida susekli pāri [ma-

tiem]. Upīts 4, 133.

idille, -es, dsk. ģen. -ļļu, s. 1. Mierīgs, bez-

rūpīgs, laimīgs stāvoklis, mierīgas, bezrūpīgas,

laimīgas cilvēku attiecības. ļO . . optimistis-
kais dzīves fons .. nepavisam nerada kaut kā-

das idilles priekšstatu, te nevar būt runas par

dzīves izskaistināšanu. Lit M 56, 10, 3. Nenomī-

dīta zāle zem ābelēm... vai tā nav mākslīga

idille šobrīd, ja iedomājas, ka citur pasaulē
šai laikā, šādos pašos smaržu pietvīkušos va-

karos iet bojā cilvēki? Zigmonte 2, 255. Mierī-

gās sadzīves idillē rīdzinieki [19. gadsimta
30. gados] ļāvās provinciālai omulībai, kur sī-

kās ikdienas rūpes ar uzviju atsvēra saviesīgi

vakari ar dančiem un jautrām spēlēm .. Zv 63,

10, 13. // Tāda ikdienas parādību aina, kura

izpaužas miers, laime, ļo Spīd saule, peld

pīle — Bet idille šī ir mānīga.. Čaklais 1, 89.

sal. Kā brīnišķīga idille pavīdēja tēva būdiņa

ar puķēm logu priekšā, ar tīro, zaļo pagal-
miņu, ar bērzu un priežu šalkām un pašu

jaukāko un mīļāko — laipno māti.. Sakse 6, 73.

2. literat. Antīkās bukoīiskās dzejas paveids;
dzejolis, kas attēlo mierīgas, bezrūpīgas dzī-

ves ainas, ar dabu cieši saistītu lauku ļaužu

dzīvi.

3. Mākslas darbs, kurā dzīve, cilvēku at-

tiecības attēlotas idealizēti, bez pretrunām un

konfliktiem.

idillisks, -ais; s. -a, -ā; apst. idilliski. Saistīts

ar idilli (1), tai raksturīgs; laimīgs, bezrūpīgs,
bez pretrunām un koniliktiem. ļO Apbrīno-

jami, cik idillisku sajūtu spēj radīt tāds uguns-

kurs pēc airos nosēdētas dienas. Liesma 70, 1,7.

Salums, viņu pamanījis, apstājās un labu laiku

nolūkojās kā gleznā. «Idilliska darba ainava,»

viņš nodomāja, «uzgleznota tā varbūt kļūtu

pliekana, bet, dzīvē skatīta, saviļņo. .. Vis-

maz mani. ..» Purs 4, 37. Kalpus «Pazudušajā
dēlā» Blaumanis ievedis kā pretstatu Roplaiņu

ģimenei. Te daudz idillisku krāsu, kas šodien

jau stipri novecojušās, te ir jūtama tā jūsma

par patriarhālismu, par ko dažkārt nākas kri-

tizēt Blaumaņa darbus. J Kalniņš 1, 349.

idioma, -as, s.; vai. Kādai valodai raksturīgs

nedalāms vārdu savienojums, kura nozīme at-

šķiras no atsevišķo vārdu nozīmes. ļO Par
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idiomām. . sauc tādus vārdu savienojumus,

kas rada jaunu nozīmi, kura neizriet no at-

sevišķiem vārdiem. Tāpēc idiomas nav bur-

tiski pārtulkojamas. Piemēram: «ņemt _kajas
pār pleciem» (bēgt), «mest plinti krūmos»

(zaudēt dūšu) . . Valeinis 1, 178.

idiomātika, -as, s.; parasti vsk.; vai. 1. Kādas

valodas idiomu kopums. 1.0 Frazeoloģija jeb
idiomātika ir ikvienas valodas dārgums, kas

piešķir runai spožumu un tēlainību. Rīgas B

71, 81, 7.

2. Valodniecības nozare, kas pētī idiomas.

idiomātisks, -ais; s. -a, -ā; apst. idiomātiski.

Saistīts ar idiomu, tai raksturīgs,- tāds, kas

satur idiomu. !0 Idiomātisks raksturs ir sa-

kāmvārdu un parunu lielajam vairumam, vie-

nai aforismu un stabilo vārdkopu daļai («likt
lietā», «likt mierā», «ņemt par labu» v. tml.).
Valeinis l, 178. Kolorīta radīšanai rakstniece

nereti izlieto idiomātiskus izteicienus, kas sa-

stopami kā autores tekstā, tā personu runā vi-

ņas romānos. Darbā «Pret kalnu» . . lietotas

šādas idiomas: «slēpt galus ūdenī», «apsviest
kažoku uz otru pusi» . . Behmane 1, 163.

idiotija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Psihiskās

attīstības nepilnīgums vissmagākajā iormā.

idiotips, -a, v. Dzīvo organismu iedzimto īpa-
šību kopums, kas pāriet no paaudzes uz pa-

audzi; genotips.

idiotisks, -ais; s. -a, -ā; apst. idiotiski.

1. Tāds (cilvēks), kam ir psihiskās attīstības

nepilnīgums vissmagākajā iormā.

2. sar. Muļķīgs,- bezjēdzīgs. Tajā dienā

vakara maiņā koridorā stāvēja viens no vis-

idiotiskākajiem Centrālcietuma uzraugiem.
Pats tikko prata parakstīt savu vārdu. Vēstu-

les izdalot, burtoja adresi stundām, sauca

talkā gaitnieku — kriminālistu.. Niedre 2, 116.

Kāda idiotiska krustmāte pirms četrdesmit ga-

diem ieteikusi manai mātei nosaukt puiku lep-
nos vārdos. Saulītis 12, 73. Sēdēs viens pats . .
un paretam izšaus kādu idiotisku asprātību,
kas nemaz neattieksies uz aizsākto strīdu. In-

drāne 6, 231. // Neglīts, bezgaumīgs, nelieto-

jams (par priekšmetiem). 'C3 . . kāpēc man va-

jadzēja vilkt šo idiotisko melno mēteli ar

karakula apkakli, kurā es izskatos pēc pen-
sionēta arhibīskapa! Skujiņš 7, 32.

idiotisms, -a, v.; parasti vsk. 1. Idiotija.
□ Atkarībā no izpausmju smaguma garīgo
atpalicību iedala trīs pakāpēs. Vieglo pakāpi
sauc par debilitāti, vidēji smago pakāpi —

par imbecilitāti, bet smago pakāpi —■ par

idiotismu. Ves 68, 10, 29.

2. sar. Muļķība; bezjēdzība. □ Aizvedīs

[pasažierus] veselu kilometru no tilta līdz Ba-

ložiem un tad izsviedīs laukā! Kulies nu at-

pakaļ! Kas gan par idiotismu arī kādreiz ne-

ienāk prātā. A Grigulis 13, 589. Bet, kad Āfrikas

jauno valstu vadītāji iebrauc Ņujorkā uz Ap-
vienoto Nāciju Organizācijas sēdēm, gandrīz
neviens hotelis viņiem nedod naktsmītni.

Melnie. Zemāka rase . . . Vai tas nav idio-

tisms! Grīva 8, 262.

idiots, -a, v.; idiote, -es, dsk. ģen. -šu, s.

1. Cilvēks, kam ir psihiskās attīstības nepilnī-
gums vissmagākajā iormā.

2. sar. Muļķis; nejēga. □ Bet vēl trakāk

bija, kad viņš ieminējās par iestāšanos aiz-

sargos. Tad Jānis vispirms sabrēca, nosauca

viņu par idiotu un pēc tam divas dienas ne-

runāja ne vārda. Lācis 15, 229. Tad nolēmu vis-

maz dažas stundas pastaigāt pa Rīgas bruģi.
. . Es, protams, biju idiots. Man nevajadzēja
šurp braukt! Skujiņš 5, 14.

idra, -as, s. Viengadīgs krustziežu dzimtas

augs ar sēdošām lapām un bāli dzelteniem

ziediem (parasti nezāle). O Nezāļu sēklu pie-
maisījumi samazina. . ražas tirgus vērtību.

Linu laukā, kur augušas idras (25% no linu

augu skaita), sēklu absolūtais svars samazi-

nājies par 9%
..

Apsitis 1, 107. Audzējam arī

eļļas un šķiedru augu idru. . Cīņa 55, 136, 2.

īdzība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -līdzīgs, šīs īpašības konkrēta izpaus-
me. □ Tēvs ar māti nekad nebija labi sati-

kuši, viņu pastāvīgā īdzība savstarpējā satik-

smē atstāja drūmu iespaidu arī uz pārējiem

ģimenes locekļiem. Lācis 4, 21. Tai [sejai] bija
uzspiests viens no tiem īdzības zīmogiem, ko

dzīve atriebdamās sagatavo ikvienam, kurš

no tās atraujas un, šaurā pašmīlības čaulā

ieslēdzies, pazaudē sirds atsaucību un jūtīgu-
mu. Kalndruva 5, 205.

īdzīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. īdzīgi. Tāds, kam

ir slikts garastāvoklis; nelaipns, sadrūmis.

I. cilvēks. □ Vecais despots reiz ir projām,
īdzīgs un visiem nepanesams tas [barons] te

krekšķināja caurām dienām. Ne ar ko nebija

apmierināts.. Sēlis 1, 210. ..laikam šī neuzņē-

mība vērta Ilmāru Graudumu vēl īdzīgāku.

Viņš dažbrīd sabozās kā ezis
..

Zv 57, 6, 14.

. . vīrs bija diezgan īdzīgs, Bet to jau var sa-

prast — nav viegli Tādu ģimenes nastu vilkt

līdzi. Elksne 4, 30. // Tāds, kurā izpaužas šādas

īpašības. īdzīga seja. □ Pa logu dēlu vēroja

abi vecie Kļavas. Mātei ap acīm un muti sa-

radās īdzīgas rievas. «Ko viņš tur tajā kal-

niņā tik ilgi ņemas? Taisni pretī «Sīļiem».
Iznāk, it kā viņš gaidītu to meitēnu.» Kaln-

druva 5, 211. Vārds «kavalieris» man šķita

briesmīgi banāls, un es īdzīgi atbildēju: «Man

nekāda kavaliera nevajag!» Zālīte 5, 112. leeju

kantorī un runāju meistaram par darbu. Tas

īdzīgi atmet ar roku un noraidoši nokrek-

šķina: «Nav!» Sēlis 4a, 62.

īdzīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -līdzīgs, šīs īpašības konkrēta izpaus-

me,- īdzība.

īdzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, būt par cēloni, ka kļūst īgns. □ Kas

viņu īdzinājis, uztraucis? ME I, 834. Ko tu

bērnu īdzini? ME I, 634. . . ne krūmi, ne smiltis

nevar nevienu apvainot, ne īdzināt. Turpretī

tāds vecs vecis kā es . .Kalndruva 7, 230.

īdzulis, -ļa, v.; īdzule, -es, dsk. ģen. -ļu, s.;

reti. Īgņa. □ «Tu
—

īdzuli! Gatavais lietus

mākonis. Kad tu esi istabā, . . miegs sāk nākt.»

Upīts 111, 596.

ie-, pried. 1. Savienojumā ar verbu norada

uz darbības virzību iekšā (piemēram, telpa,
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teritorijā, vidē). lebraukt. leskriet. lelaisties.

legrūst. lebāzt. lešļākt. // Savienojumā ar

verbu norāda, ka darbība tiek veikta, lai ko

ietvertu, apņemtu. letīt. lesiet. lešūt.

2. Savienojumā ar verbu norāda, ka darbī-

bas rezultātā kas izveidojas, top (piemēram,
kādā priekšmetā, virsmā). legravēt. legriezt.
lecirst.

3. Savienojumā ar verbu norāda, ka darbība

tiek veikta, noris daļēji. ledauzīt. leplēst.

lešķelt. lepelēt. // Savienojumā ar verbu no-

rāda, ka darbības rezultātā rodas (daļējs) bo-

jājums. leplīst. leplaisāt.
4. Savienojumā ar verbu norāda uz darbī-

bas sākumu vai īslaicīgumu. legailēties. lešal-

k:ties. lesāpēties. ledziedēties. // Savienojumā

ar verbu norāda, ka tiek ierosināts kādas

darbības, stāvokļa sākums. lešūpot. ledegt.
ledrošināt. lekārdināt.

5. Savienojumā ar verbu norāda uz darbī-

bas pabeigtību. ledot. legūt. lerasties. ledēstīt.

6. Savienojumā ar verbu norāda, ka dar-

bības rezultātā kas tiek padarīts derīgs kādam

nolūkam. levalkāt. // Savienojumā ar verbu

norāda, ka darbības gaitā tiek iegūta zināma

veiklība, prasme. leadīties. lelasīties.

7. Savienojumā ar adjektīvu norāda uz īpa-

šības pamazinājumu. leskābs. lesirms. lebrūns.

leapaļš.
8. Savienojumā ar lietvārdu norāda, ka kas

atrodas kādā priekšmetā. lerocis. lemute.

ieacot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lepo-

tēt (2). □ leacojām ābelīti. ME pap I, 502.

ieadījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-i c adīt (1). Rūpīgs i. O Viņa parāda
jaciņas elkonī izdegušu caurumu. «Izlabosim,»

saka un meklē piemērotu dzijas toni. «Bet vai

ieadījums neatšķirsies no pārējā?» vaicā

kliente. Rīgas B 66, 157, 4.

ieadīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Adot

ieveidot (adījumā, piemēram, rakstu, joslu).

I. cimdos rakstus. I. pogcaurumus. □ Jostas

vietā ieada ap 4,6 cm platu . . joslu . . Zv 60,

3, 31. . . atloka apakšējo malu, to saada un

aizdares vietā ieada pogcaurumus. Draugs 74,

11, 38.

2. pareti. lesākt adīt, bet nepabeigt. □ Ve-

cīte ar ieadītu zeķi rokā. ME 11, 1. Kā dzija
no ieadīta cimda nācējiem līdzi vilkās sarunu

pavediens. Cīņa 63, 29, 2.

ieadīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. Adot

iemācīties labi adīt; adīt, kamēr adīšana sāk

labi veikties. Meitene ātri ieadījās.
2. parasti 3. pers. Neviļus, negribēti tikt

ieadītam. □ leadījies nepareizs raksts. ME pap

I, 502.

ieaicinājums, -a, v. Paveikta darbībai

i c ai c i nā t; vārdi, rīcība, ar ko ieaicina.

Pateikties par ieaicinājumu.
ieaicināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Aicinot panākt, ka (kāds) ievirzās (kur iekšā).
I. svešinieku istabā. Laipni i. ceļinieku at-

pūsties. □ Pirmdienas rītā Atauga ieaicināja
Žuburu pie sevis kabinetā un palūdza apsēs-
ties. Lācis VI, 302. Domāju nopirkt produktus
on tūlīt aiziet, bet saimniece ieaicināja mani

istabā. Bels 1, 79. // pareti. lelūgt (piemēram,
viesos). I. bērnus ciemos. □ . . Švauksts un

Prātnieks palika neieaicināti nedz uz kapsētu

līdzbraukt, nedz arī palikt pēc tam vēl bēru

viesībās. Kaudzītes la, 104. Piecos ieaicināja
Lizandera madāmu uz bordo un Holandes

biskvītiem . .. Upīts 18, 193.

ieaijāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Aijājot
iemidzināt (1). I. bērnu. □ ..reizēm [viesis]
ieaijāja miedziņā arī Silenietes četrgadīgo
Ainiņu. Niedre 3, 91. sal. ..viņš nolaida plak-
stiņus. Dabas miers it kā ieaijāja viņu. Bērn

50, 2, 23. pārn. Aivara Gulbja tēlniecība nav

gludena un ieaijājoša. Lit M 74, 34, 8. // pārn.

lemidzināt (piemēram, par klusumu, vienmē-

rīgu skaņu, kustību). O Kuplo galotņu šal-

koņa sajaucās ar jūras mierīgo elpu un ieaijā-
ja snaudā. Grīva 4, 51. Pret logu rūtīm vienmuļi
sitās lietus lāses un ieaijāja Regīnu. PL Siev

59, 12, 11. Pasažieri, vagona vieglās šūpošanas
ieaijāti, guļ. Zv 50, 8, 25.

ieaijāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Tikt ieaijātam. O Ļāvos viņām ieaijāties
mierā. ME 11, 1.

ieairēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Airējot
ievirzīt (kur iekšā, piemēram, laivu). I. laivu

ezerā. I. plostu upes līkumā. O Laiva tika

ieairēta ceļā. ME 11, 1. // intrans. Airējot
iebraukt (kur iekšā). .□ Ar pāris vēzieniem

pagriezis plakandibeni, viņš lēnām ieairēja
līcī. Ezera 7, 212.

ieairēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

1. Airējot ievirzīties (kur iekšā). I. upes līcī.

2. Airējot iemācīties labi airēt; airēt, kamēr

airēšana sāk labi veikties. Zēns jau labi ieai-

rējies.

ieāķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Āķējot
iestiprināt (kur iekšā); ielikt (āķi) cilpā.
O Aķi . . ieāķēja matos. ME 11,2.

ieāķēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
Refl. ieāķē t.

ieapaļš, -ais; s. -a, -ā; apst. ieapaji. Tāds,

kas (daļēji) atgādina apli vai lodi; gandrīz
apaļš. I. akmens. leapaļa puķu dobe. □ Tā

pati ieapaļā seja, kas meitai, tas pats paaug-
stais pieres izliekums . . Brodele 14, 3. . . [ceriņ-
krūms] pat pa logu sniedza iekšā savas ieapa-
ļās lapas. Kar 56, 8, 51. // Tāds, kam ir no-

apaļots gals, mala. □ Atstarpju pamati [starp
zaga zobiem] var būt šķautņaini vai ieapaļi..
Indāns 1, 31. Tas taču bija tik vienkārši: pa-

ņemt klucīti, apdrāzt priekšgalu ieapaļu, lai

koks nedurtos sniegā vai ledū . . Birznieks-Upī-
tis V, 13.

ieart, -aru, -ar, -ar, pag. -aru. 1. trans. Arot

apklāt ar zemi. I. kartupeļus. □ Kūtsmēslus . .
var ieart rudenī vai pavasarī. Apsitis 1, 272.

. . traktora kāpurķēdes cieši piespiež krūmus

pie zemes, speciāls nazis vertikāli sagriež ze-

mes slāni ar visām saknēm, bet arkls to. . iear

pusmetru dziļi. Cīņa 64, 87, 1. pārn. «Vai es

slikti strādāju? Vai es visu savu jaunību ne-

iearu viņa [saimnieka] tīrumos?» Lēmanis 17, 134.

2. trans. ledzīt, iegremdēt (piemēram, zemē,

ūdenī). □ Straume pienesa plostu pie malas.

Plostnieks nokāpa un ieara plosta arklu zemē.
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Laicens I, 176. Tad pārcēlājs pēkšņi iear airi

ūdenī, ar milzu spēku notur laivu uz vietas.

Zigmonte 1, 179. // pārn. lecirst (kur iekša) un

pavilkt (piemēram, nagus, piešus). O Rudais

runcis Mika.. dziļi iear nagus zēna segā.

Zigmonte 1, 142. Lielais gailis manbij abus pie-

šus iearis virsgalvī [galvas virsū]. . . Jaunsud-

rabiņš 2, 191.

3. trans. leveidot (kada virsma rievu,

vagu) — par ko smagu, kas virzās vai tiek

virzīts. O Laivas vairs nebija . . . Tikai smiltīs

iearta rieva norādīja, ka tā iedzīta atpakaļ
ezerā. Vāczemnieks 1, 87. Zaļi, spēcīgi kalni ka

varoņu pleci, Kurus dziļi sedz bruņu cepures

smagas. .. Uz krūtīm — šļūdoņu ieartas va-

gas.
Osmanis 1, 56.

4. intrans.; pareti. Arot ievirzīties (kur

iekšā). □ Bet cits [zemnieks].. cenšas tāpat
kā agrāk — ieart kaimiņdaļā, un paraugies. .
pushektārs ir kļuvis gandrīz vai par hekt-

āru . .. Stulpāns 2, 80.

5. trans. lesākt art, bet nepabeigt. learts

lauks.

ieariies, -aros, -aries, -aras, pag. -aros.

1. parasti 3. pers. Reil. i c ar t (2). O Arājs
vēl neprata rīkoties, lemesis iearās par dziļu. .

Upīts 4, 211. .. purngals reizēm iearās slapjajās,

glumajās liepu lapās, un gājējs tad sagrīļojās.

Lit M 74, 48, 10.

2. Reil. ->- i c ar t (4). □ Viņš jau tālu

iearies manā pļavā. ME 11, 1.

3. Arot iemācīties labi art; art, kamēr ar-

šana sāk veikties. □ Viņš jau labi iearies.

ME 11, 2.

iearums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta darbība,

rezultāts -> i c ar t (1). Kūtsmēslu i.

ieasfalfēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. legul-
dīt un nostiprināt (kur iekšā) ar asialtu. I.

plāksni ietvē. O pārn. Es esmu ieasfaltēts

šajā ielu segumā. Rīgas B 74, 213, 4.

ieaudi, -v, v.; tikai dsk.; tekst. Pēc krāsas,

garuma, materiāla atšķirīgi audi, kurus ieauž

pamatsistēmā. Krāsaini i. Metālisko diegu i.

Dzīparu i.

ieaudums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -> i c aust (1). Svītru i. dvielī. O Audu-

mam . . ir spīdīgi metāla diegu ieaudumi..
Rīgas B 66, 101, 3. . . beidzot izvēlējās gaišzilo
tafta kleitu ar sudraboto ieaudumu. Preilis

1, 46.

ieaudzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, ka (augi) ieaug jaunā, arī neparastā
vietā. I. dārzā rožu krūmu. □ Duburs bija
ieradies izmēģināt jauno bumbieru šķirni, ko

dārznieki šogad pirmo reizi mēģināja ieaudzēt.

A Grigulis 10, 141. // Panākt, ka (augi, dzīvnieki)

izaug un kļūst izmantojami (piemēram, saim-

I. kolhozā jaunas šķirnes govis.
Krāslavas zivju audzētavas darbinieki

ieaudzē rajona ezeros repšus. Cīņa 53, 83, 4.

Vispirms briežus sāka ieaudzēt Cīravā, tad

Mežotne, Bukaišos . . A Kalniņš 1, 97. // Panākt,
ka (dzīvnieki) dzīvo un vairojas nepierastā
klimatā. □ Latvijā jau sen mēģināts ieaudzēt

fazānu. . Tomēr mūsu klimats šai sugai nav

piemērots . . Latv dzīvn 36.

ieaudzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -inaju; trans.

Audzinot panākt, ka (parasti cilvēkam) izvei-

dojas (noteiktas īpašības). I. bērniem darba mī-

lestību. I. skolēnos disciplīnu. □. . kultūra,
laba stāja nenāk pati no sevis, tā jāieaudzi-
na .. Zv 57, 20, 13. Patstavīgums, rosme, dzīves

prieks, iniciatīva darbā — visas šīs īpašības
ieaudzināmas bērnos jau no mazotnes. PL Skola

63, 7, 7. . . rūpes par telpu glītu iekārtojumu
ne tikai veido audzēkņu gaumi, bet arī ieau-

dzina viņos saudzīgu attieksmi pret valsts

īpašumu. Rīgas B 74, 216, 2.

ieaugt, -augu, -audz, -aug, pag. -augu; in-

trans. i. parasti 3. pers. Augot iesakņoties (par

augiem, to daļām). Dēsti ātri ieaug. Priežu

saknes ieaug dziļi zemē. Kā ieaudzis — ļoti

stipri, stabili. □ .. [dārznieks] vēlas dot vai-

rāk žirgtu stādu, lai tie ieaugtu un ilgus ga-

dus ziedētu. . Lit M 58, l, 2. Jaunā zemē grūti

ieaugt kokam, Dzīlēm ilgi saknes vajag dzir-

dīt. . Stulpāns 1, 112. Ir jaunu stādu Tu neaiz-

skar rokām, ja vēlies, lai stingrāk tas ieaug

zemē. Kar 58, 3, 32. // Izplatīties (kur) — par

augiem. O.. ābeles sēklaudži. . sastopami

grāvmalās, gar žogiem, dārzos un citur, kur

tie ieauguši no nejauši izkaisītām kultūršķirņu

sēklām. Sudrabs 1, 171. //' Augot ievirzīties,

iestiepties, iekļauties (kur iekšā). Krūma zars

ieaudzis logā. □ pārn. .. zaļais egļu priekš-
kars reizēm pašķiras, atsedzot rīta dūmakas

aizsegtos tālumus ar apvāršņos ieaugušo silu

tumšo zilganumu. Bērn 59, 11, 26.

2. parasti 3. pers. Tikt apņemtam (ar augošu

organismu, tā daļām) — parasti par svešķer-

meni. Stieple ieaugusi kokā. □ leaudzis

nags .. izveidojas, nagam nepareizi augot. .
Bune 1, 373.

3. Pakāpeniski iekļauties (kādā vidē, pasā-

kumā, darbā); arī iedzīvoties, iejusties.
€3 .. Martai nebij ko žēloties

..,
ar lielu

patiku iedzīvojās un ieauga skolas dzīvē. Upīts

XII, 165. . . [rakstnieks] arvien dziļāk un ciešāk

ieaug savas tautas revolucionārajā atbrīvoša-

nās cīņā . . Lit M 52, 7, 4. // Pakāpeniski iekļau-

ties (piemēram, kādās paražas, normasj.
O . . ieauguši zināmās ēšanas paražās, piemē-

rojušies tām, bērni tās turpina tālāk savās

ģimenēs. . Skulme 3, 42.

4. Tikt pārklātam, apņemtam, aizsegtam ar

ko augošu (piemēram, ar zāli, krūmiem, ko-

kiem). I. nezālēs. □ . . [mājele] ieaugusi kuplu

ceriņu un jasmīnu krūmu biezoknī. Sakse 7, 371.

No sētām tikai šur tur atlicies kads mietu

pāris un kāda sapuvusi, zālē ieaugusi kārts.

Upīts 4, 711. Lielas akmeņu grēdas gulēja lauk-

malēs, ieaugdamas smilgās un krūmājos.

Jauno v 58, 66. pārn. Tā galvena kārta ir. .

turīgā, mantā ieaugusi, bagātā latviešu daļa. .

Cīņa 60, 304, 4. // pārn. Apaugt (ar bardu).

□ Šiliņš līdz acīm ieaudzis melna barda. .

Upīts VIII, 551. ..visa [kuģa] komanda, izņe-

mot kapteini, burtiski ieaugusi bārdas. Grīva

5, 99. // pārn. Pamazām iegrimt vai tikt ar ko

apbērtam. Zemē ieaudzis akmens.

o<> leaugt ar (visām, arī dziļam, stiprām)
saknēm

— būtiski, organiski iekļauties. O īsti
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liela un spēcīga māksla ir tikai tad, ja tā ar

•dziļām saknēm ieaugusi tautā . . Valeinis 1, 19.

O leaugt sirdī — kļūt ļoti tuvam, mīļam.

a Kaspars bij ieaudzis Annužas sirdī tikpat
kā pašas bērns.. Kaudzītes la, 214. Uz visiem

laikiem latviešu tautas sirdī ieauguši viņa

[Raiņa] lugas «Uguns un nakts» nemirstīgie
tēli. Bērn 59, 9, 29.

ieaugties, parasti 3. pers., -augas, pag. -augas;

refl. Paaugt un iesakņoties (par augiem).
O . . gādājuši, . . lai piejūras smiltainē ieaug-

tos zaļā zāle, krūmi un koki. Cīņa 66 , 294 , 4.

No sākuma stādi aug lēnām; ieaugušies tur-

pretim ļoti ātri. ME 11, 2.

ieaugums, -a, v. Rezultātsi c a v g t (2).

Naga i. miesā.

ieauklēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti.

1. Auklējot iemidzināt. I. bērnu miegā.
2. Pieradināt (bērnu) pie auklēšanas; auklē-

jot izlutināt. leauklēts bērns.

ieaulekšof, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

Aulekšojot ievirzīties (kur iekšā). .□ Zirgs
ieaulekšojis sētā. ME 11, 2.

ieauļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Auļo-
jot ievirzīties (kur iekšā). □ . . pagalmā kli-

bodams ieauļoja zirgs, kuram pa kājām pinās
streņģes un pie sāniem sitās nolauztu ilkšu

gali. . J Plotnieks 2, 12. Uz putās sadzītā zir-

ga .. sādžā ieauļoja ziņnesis.. Kar 58, 9, 77.

ieaurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.

leaurot.

ieaurēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

leauroties. I. pilnā balsī. .□ Kaut kur lejā it

kā zaķis sēri ieaurējās .. Jokums l, 84. Auka

drūmi, dobji ieaurējās. ME 11, 2.

ieaurot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Auro-

jot panākt, ka skaņas izplatās (kur iekšā).

I. istabā.

ieauroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. lesākt aurot un tūlīt pārstāt. □ Viņš lec

ar visām meitām pēc kārtas, atkal un atkal

-ieaurodamies, iesvilpdamies. . Indrāne 6, 51.

Ziemelis [vējš] ieaurojies un apmetis laivas . .
Jauno v 59, 217.

ieaust, -aužu, -aud, -auž, pag. -audu; trans.

1. Aužot ieveidot (kur). I. audeklā linu diegus.
I. krāsainu dziju vadmalā. □ . . [paklājā] no-

dzisušās krāsās bij ieausts balts nams ar ziliem

slēģiem un zaļš rožu krūms.. X Skalbe l, 89.

pārn. Tīrumā kā zaļā samta segā bija ieausti

sārti āboliņa ziediņi. Birze 3, H5. pārn. Brestas

un Liepājas, Šauļu un Ļvovas. . nezināmie

aizstāvji — arī jūsu varoņdarbs ieausts uz-

varas karogā.. Lit M 54, 19, 4. pārn. . . visu, ko

redzu, cenšos ieaust atmiņā. Kar 74, 12, 93.

2. lekļaut (parasti mākslas darbā). O Šķi-
risko attieksmju zīmējumu Rainis skaidri

ieaudis jau savā poētiskajā lugā. J Kalniņš

l, 202. Šo labi ieausto humoru grāmatā papil-
dina paraksti zem ilustrācijām.. Lit M 56,

33, 2. Rakstnieka emocionālajā intonācijā vairs

nav uzbāzīgas ārišķības, tā nav frāžaina, kaila,
bet klusināta, ieausta tēlos, situācijās.. Kar

56, 4, 97.

ieausties, parasti 3. pers., -aužas, pag. -audās;
refl. 1. Refl.ieaust (1); tikt ieaustam.

Raksts ieaužas audumā. // Neviļus, negribēti
tikt ieaustam. [□ leaudusies nepareiza svītra.

ME pap I, 502. Reiz auduma apakšpusē ieaudās

5 metri nelabojamu ķērumu. Rīgas B 74, 170, 3.

// pārn. Pamazām ieveidoties (kur). □ Dažām

no viņām [sievietēm] jau sudraboti dzīpari
ieaudušies matos. Zv 50, 8, 4. Tonakt spēcīgi

piesala. Logā ieaudās ledus paparde. Jauno v

58, 281. Kad vakara krēsla kā maigs zirnekļa
tīkls ieaudās logu rūtīs, Andris . . izdzirda uz

trepēm smagos tēva soļus. Bērn 47, 5, 6.

2. lekļauties (parasti mākslas darbā), a Ik-

viena atsevišķā varoņa individuālais liktenis

šeit [romānā] cieši ieaužas pretējo spēku sa-

dursmēs . . Lit M 54, 19, 2. . . viņa [aktiera]

dzirkstošajam humoram pāri strāvo dziļa cil-

vēcība, palaikam tur ieaužas klusa smeldze.

Lit M 56, 19, 4.

ieaut, -auju, -auj, -auj, arī -aunu, -aun, -aun,

pag. -āvu; trans. letērpt (apavos, zeķēs kājas).
O Stemps pārkāra savu garā zābakā ieauto

kāju pāri ratu malai. . Brodele 14, 6. . . kājas
viņai bija ieautas elegantās kurpēs ar biezu,

stipru zoli . . Birze 4, 67. leāvis pastalās kājas,
Ziņģītis uzvilka veco aitādas kažociņu. Rīgas B

58, 70, 3.

ieauties, -aujos, -aujies, -aujas, arī -aunos,

-aunies, -aunas, pag. -āvos; refl.; pareti. letērpt

sev kājas (apavos, zeķēs).
ieaužot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; pareti.

Pabarot ar auzām. >.□ leaužot zirgu. ME 11, 2.

iebadīt, -v, -i, -a, pag. -īju. 1. parasti 3. pers.;

intrans. Strauji iegrūst, iesist (ar ragiem, pieri).
O Vērsis viņam iebadīja sānos. ME 11, 2.

pārn. Niķīgais rats spēji padevās pārspēkam,
iebadīdams ar savu kloķi pretiniecei. .

Zei-

boltu J IV, 226.

2. trans. lebakstīt (1); iedurstīt (1). I. nūju
sniegā. // intrans. I. ar pirkstu smiltīs.

iebaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Padarīt

bailīgu; panākt, ka baidās,- iedvest bailes.

I. bērnu. '.□ Un šis uzraugs tā bija iebaidījis

ar savām dūrēm puiku, ka pēdējais bija kļuvis

par gļēvu, bailīgu radījumu.. Arājs-Bērce 1, 150.

.. ar apcietināšanām tie [fašisti] grib iebaidīt

strādniekus, lai panāktu sabotāžas izbeigšanos
rūpnīcā. Jauno a 54, 17. Var redzēt, ka cilvēks

iebaidīts, neiedrošinās prasīt, kas viņam pie-
nākas. Sakse 7, 198.

2. pareti. Baidot iedzīt (kur iekšā). O lebai-

dīt zaķi mežā. ME pap I, 503.

iebakstīt, -v, -i, -a, pag. -īju. 1. trans. Bak-

stot ievirzīt (kur iekšā). I. pakulas spraugās.
O Neko vilinošāku viņa nav varējusi sado-

māt kā iebakstīt zemē cukurzirņus .. Zigmonte

1, 27. // intrans. I. ar irbuli mālā.

2. intrans. Bakstot pieskarties (kādam).

Ģirtam kāds pāris reizes viegli iebakstīja

sānos. Dripe 2, 15.

iebalēt, parasti 3. pers., -balē, ari -bal, pag.

-balēja; intrans.; pareti. lesākt balēt; mazliet,

arī vietumis nobālēt. Audums iebalējis.
□ Būtu labi lini, bet par daudz iebalējuši, —

iet pušu. ME pap I, 503.

iebalēt, parasti 3. pers., -bāl, arī -balē, pag.

-bālēja; intrans.; pareti. lesākt zaudēt krāsu vai
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krāsas spilgtumu; mazliet, arī pa-

zaudēt krāsu vai krāsas spilgtumu. lebalejuši

ziedi.

iebālgans, -ais; s. -a, -a; apst. iebālgani; arī

iebalgans, -ais; s. -a, -ā; apst. iebālgani. Maz-

liet bālgans; tāds, kam ir mazliet bālāks kra-

sas tonis nekā parastais. □ . . iebālgani asni,

ME 11, 3. lebalganas uzacis. ME 11, 2.

iebalināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Balinot panākt, ka kļūst mazliet gaišāks.

I. audeklu. lebalināti mati.

iebalot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.;

reti. lebalēt.

iebāls, -ais; s. -a, -ā; apst. iebāli. Mazliet

bāls; pabāls. Viņa iebālajā, it kā mūžam

vēju neskartajā sejā bija tāda izteiksme, it

kā viņš ciestu zobu sāpes. Grants 3, 78.

iebalsot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; sar.

levēlēt. □ lebalsot par pagasta vecāko. ME

pap I, 503.

iebalsoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

intrans.; pareti. leskanēties. ..□ ..spējā klu-

sumā draudīgā dunoņa izlikās divkārt sajū-

tama. Gaisā to dzirdēja mazāk. Tā vēlās pa

zemi. . un pa visiem nervu vadiem iebalsojās
ausīs. Upīts VIII, 279.

iebalts, -ais; s. -a, -ā; apst. iebalti. Vietumis

balts,- tāds, kam ir baltas vai ļoti gaišas krā-

sas plankumi. Kājas [lauka zosij] sarkani

dzeltenas; virsaste iebalta. A Kalniņš 1, 187.

Bērziņš brūni iebalts un zaļš kā dzīpars. ME

11, 2.

iebalzamēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Bal-

zamējot padarīt (miruša cilvēka vai beigta

dzīvnieka ķermeni) ilgi saglabājamu. □ Līķu
balzamēšanā neviens nav varējis sacensties ar

ēģiptiešiem. lebalzamētie un saitēm notītie

līķi izskatījās drīzāk pēc lellēm nekā pēc cil-

vēkiem. Ves 63, 4, 21. 4500 gadus pēc apbedī-
šanas muzikanta iebalzamētais ķermenis tika

izcelts no kapenēm. Zv 74, 10, 29.

iebangot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; in-

trans. Bangojot ievirzīties (kur iekšā).
O pārn. Asiņu vilnītis izšūpo Cikariņa sirdij
cauri un iebango sejā. Zemzaris 1, 100.

iebangoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.;
intrans. lesākt bangot,- īsu brīdi bangot. Jūra

iebangojās. □ pārn. . . jau dzirdu soļus ...

kā

iebangojās krūts. ME 11, 2. pārn. Vai tad iz-

gāšanās notiek tikai dziedātāju vainas dēļ?—

iebangojās koristu protests. Rinkule 2, 118.

iebarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. ledot

barību (dzīvniekam); pabarot. □ Apkopusi
savu gotiņu un iebarojusi suķi, viņa dažu

labu reizi aizmetās uz valsts māju [pagast-
māju] pie kazacienes . . Austriņš 1, 276. Zirgu
izjūdzam atpūtināt un ciešāk iebarot. Upīts

IX, 91. . .slēdz vaļā durvis, lai iebarotu zirgus.
ME 11, 3.

2. Ar barību pielabināt,padarīt rāmu, drošu,
arī paklausīgu (dzīvnieku). Pie zilajiem
kārkliem iebaroti plauži. A Grigulis 10, 94.

// sar. Labi ēdinot, ietekmēt (cilvēku) no-

teiktā nolūkā. □ Saimnieks mēdza iebarot

puišus, ka pēdējie negāja dzīvot uz citām

mājām. . ME 11, 3.

iebārstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Bārstot

ievirzīt (kur iekšā),- iekaisīt. □ Pa starpām
vēlams iebārstīt vārāmo sāli. ME 11, 3. . . pūra
lādē ikvienam glabājās arī iepriekš pašūtas
un ar naftalīnu iebārstītas . . drēbes. Grīva 9, 32.

iebārt, -baru, -bar, -bar, pag. -bāru; trans.;

reti. 1. Mazliet sabārt; pabārt. O Viņu vajag
0

tikai skaļākā balsī iebārt. ME 11, 3.

2= parasti divd. formā: iebārts. Bieži barot,

iebaidīt. lebārts bērns.

iebaudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. leēst,

iedzert. I. brokastis. I. kafiju. □ . . pusdienas

pieved tieši uz lauka, un ļaudis iebauda gan

zupu, gan spēcinošu otro ēdienu. Cīņa 74, 155, l.

Pāri troksnim skanēja Matildes balss, kas lū-

dza viesus iebaudīt ēdienus. Fimbers 1, 57. Ne-

bij jau pirmā reize, kad viņš te [veikalā] gluži
nelaikā ieradās iebaudīt glāzi rūgušpiena.
Upīts 18, 300. Saslējās abi zaķīši uz pakaļkājām,
lai tālāk pārredzētu, vai nav kaut kur kas

iebaudāms. Birznieks-Upītis IV, 19. // ledzert

(alkoholisku dzērienu). lebaudīt glāzīti (arī lā-

sīti, mēriņu) — mazliet iedzert alkoholisku

dzērienu, parasti degvīnu. O.. vīri krogos
iebaudīja sīvo un kūpināja cigārus . . Rozītis

2, 144. Skolotājs nebija no dzērājiem, lai gan

savu glāzīti iebaudīja ar patiku. Salenieks 5, 222.

. . iebaudījis lāsīti no Lielkalna saimnieces

skapī glabātā vecā konjaka, Avots atgriezās
pie aizsāktās sarunas. Niedre 6, 192.

iebauroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;;
refl. lesākt baurot un tūlīt apklust; iemau-

roties. Vērsis skaļi iebaurojās. O pārn. . . pār-
dabiska vērša balsī iebaurojās mūsu kuģa

dobjā automātiskā sirēna. Grīva 8, 121.

iebāzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Atkārtoti,

vairākiem paņēmieniem iebāzt (kur iekšā).

I. segu gar gultas malu.

iebāzt, -bāžu, -bāz, -bāž, pag. -bāzu; trans.

Bāžot ievirzīt, ielikt (kur iekšā). I. roku ka-

batā. I. pīpi mutē. I. naudu makā. I. sienu

maisā. □ Brīviņu saimniece iebāza Saulīšam

divus plāceņus kabatā. Upīts 4, 253. Kāds iebāza

slēdzeni mazajos vārtos. . . Tad vārti atvērās . .

A Grigulis 10, 21. . . Rita, iebāzusi mutē šoko-

lādes gabaliņu, saritinājās savā lielajā gultā.
Kar 57, 3, 65. <> lebāzt maisā sar. — apmuļķot.
O . . bieži vien tie [padomdevēji] viņu bija
iebāzuši maisā. . . Kad viņš gribēja tā, tie

taisni otrādi . . .A Deglavs 1, 732. \> lebāzt cie-

tumā (arī aiz restēm) vienk. — apcietināt; no-

tiesāt. O. . Mildiņai nevajadzēs piedzīvot to

negodu, ka viņas vīru iebāž cietumā. Rozītis

1. 264. Strautiņu es iebāzīšu aiz restēm! Fim-

bers 1, 317. // pārn. Ļoti tuvu pielikt, piespiest
(pie kā), iespiest (kur, piemēram, galvu, de-

gunu). □.. zirgi mierīgi stāvēja, noliektās

galvas iebāzuši salmu kaudzē. Talcis 4. 99.

\> lebāzt (retāk iedurt) degunu (arī galvu)
sar. — iegrimt darbā, kur nepieciešams pie-

pūlēt redzi. □ «Kādu gudrību tu vari izburt

no vecām tupelēm, kur cauru dienu esi degunu
iebāzis,» Made aprāja vīru . . Rozītis 2, 45. Grā-

matas Tomu vienmēr bija maģiski satrauku-
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šas, un. . viņš katru brīvu brīdi pavadīja,
iebāzis degunu grāmatā. A Grigulis 10, 199. Vir-

tuvē vecmāmiņa grāmatā degunu iebāzusi. Pat

nepaskatījās, kad meita ienākusi ilgi dzēra

ūdeni pie krāna.. Zigmonte l, 228. <> lebāzt

degunu sar. — a. lerasties, parādīties (uz ļoti
īsu laiku). □ Tām [sievām] vienīgi vajadzēja
savu degunu iebāzt Kaibēnskolā, lai tad rīt

sastopoties būtu jauns maļamais. J Kalniņš 3, 38.

b. Nekautrīgi iejaukties citu darīšanās.

lebāzt (arī ierīvēt, iesmērēt) degunāvienk. —

nekautrīgi parādīt, likt saprast, arī pierādīt

(piemēram, kāda kļūdu).

iebāzties, -bāžos, -bāzies, -bāžas, pag. -bāžos.

Reil.-*- iebāzt-, tikt iebāztam (parasti nevi-

ļus, negribēti). Atslēga netīšām iebāzušies ka-

batā.

iebēgt, -bēgu, -bēdz, -bēg, pag. -bēgu; in-

trans. Bēgot ievirzīties (kur iekšā). I. mežā.

I. istabā. I. pa vārtiņiem dārzā. Bērns iebēga

pie mātes. □ . . Andriksons atkal pārskrēja

pār ceļu un iebēga mežā. Blaumanis 6, 146. Mei-

tene iebēg dziļāk vārtu telpā. Kar 57, 1, 58.

Lība, plikām rokām un pleciem iznākusi no

klēts uz lieveņa . . , iebēga atpakaļ. Upīts 4, 103.

iebelzt, -belžu, -belz, -belž, pag. -belzu; in-

trans. Smagi, spēcīgi iesist (par cilvēku). I. pa

galvu. I. ar āmuru. □ Kalpotājs atkal smagi
iebelza stacijas zvanam divas reizes. Salenieks

3, 171. // trans. □ Liena viņam iebelza smagu

dūri krūtīs. . Upīts 4, 246. // Par priekšmetu.
O Bernhardam šāviens gāja vaļā nejauši, un

laide tik spēcīgi iebelza plecā, ka viņš sāpēs

iestenējās . . Grīva 4, 101. Salipuši ķieģeļu pika

iebelza Vīksnām pa pleca lāpstiņu. Grants 5, 281.

iebērt, -beru, -ber, -ber, pag. -bēru; trans.

Berot ievirzīt, ievietot (kur iekšā). I. kartupe-
ļus apcirknī. I. zirņus maisā. .□ . . [zirgi]
laiski grauza silē iebērtās auzas . . Upīts 4, 256.

. . smiltis . . grābj un ieber vagonetēs . . Zv

52, 14, 8. Viņš ieber cukuru, ilgi maisa ar

karotīti un domīgi skatās kafijā . . Brodele 17, 52.

ieberzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ber-

zējot panākt, ka (piemēram, ziede, šķidrums)

iesūcas (kur iekšā). I. krēmu sejas ādā. // Ber-

zējot (ko), panākt, ka (tajā) iesūcas (piemē-
ram, ziede, šķidrums). I. ādu ar spirtu.

ieberzēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. leberzēt sevi. I. ar eļļu.

ieberzt, -beržu, -berz, -berž, pag. -berzu;
trans. 1. Beržot ievirzīt (kur iekšā). □ leberzt

maizi pienā. ME pap I, 503.

2. Beržot apstrādāt (kādu virsmu). □ Ap
pusnakti starpsienu pabeidza. Lai jaunajam
mūrim atņemtu svaigo izskatu, viņi to ieberza

ar pelēkām smiltīm. Grīva 4, 104.

3. Beržot, beržoties radīt (piemēram, rievu,

brūci). O . . [dzejnieks] savos soļos jūt jaun-
kareivja nemākulīgi aptītos cietos autus, kuru

ieberztās brūces sūrstēs līdz mūža galam. .
Lit M 67, 27, 5.

ieberzties, parasti 3. pers., -beržas, pag. -ber-

zās. 1. Reil. (1),- tikt ieberztam

(parasti neviļus, negribēti). Šķīvī ieberzusies

maize.

2. Reil. -Pieberzt (3); tikt ieberztam (pa-

rasti neviļus, negribēti). Kājā ieberzusies

brūce.

ieberzums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tātsi c b c r z t (2).
2. Paveikta darbība, rezultāts -+- ieber z t

(3); ieberzt ies (2). I. papēdī.

iebetonējums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts ieb eto nē t (1). Balsta i.

2. Paveikta darbība, rezultāts iebe to-

nē t (2). I. veidnē.

iebetonēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. leguldīt un nostiprināt (kur iekšā, piemē-

ram, konstrukciju, stieni), aizlejot ar betona

masu.

2. levietot (betona masu) veidnēs. O lebeto-

nēts vairāk nekā 14000 kubikmetru betona .
.

Zin T 63, 7, 34.

iebīdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Bīdot

ievirzīt (kur iekšā). I. atvilktni galdā. I. dēli

pa spraugu. O Elmārs ļāva kladei aizšķirties

un steigšus iebīdīja to atpakaļ zem grāmatām.

Lubējs 1, 96. Krists., iebīdīja patronu stobrā.

A Grigulis 9, 120. // Bīdot panākt, ka (cilvēks,

arī dzīvnieks) ieiet (kur iekšā). □ Sargi cie-

tumnieces iebīdīja pagalmā aiz ciešiem vār-

tiem . . Niedre 10, 330. Pa tumšu koridoru aiz-

vada krustdēlu līdz. . durvīm un iebīda pa

tām. Upīts 11, 438.

iebīdīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. iebīdīt; tikt iebīdītam. Atvilktne

viegli iebīdās galdā.
iebīdnis, -ņa, v.; tehn. Detaļa, ko iebīda kā-

das konstrukcijas elementu sastiprināšanai;
ierīce, kas iebīda detaļu vai sagatavi mašīnā.

iebiedēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

darīt bailīgu; panākt, ka baidās,- iedvest bailes,-
iebaidīt, n Par Klibo vilku klīda tik daudz

baigu nostāstu. ~
ka ļaudis patiešām jutās

iebiedēti, un nonāca tik tālu, ka pat dienas

laikā cilvēki baidījās vienatnē iet pa ceļu. .
Vanags 11, 62. «Zenta!» tēvs pārmetoši iesau-

cās, bet, no meitas izturēšanās pārliecinājies,
ka viņu nespēs iebiedēt, sāka gandrīz lūgties.
Grīva 4, 90.

iebiezināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Padarīt biezāku (parasti ēdienu, piemēram, ar

miltu piedevu). I. mērci. O Republikas tirdz-

niecības tīkls saņēmis jaunu produkcijas
veidu ■—

sterilizēto iebiezināto pienu bez cu-

kura. Cīņa 74, 146, 2.

iebikstīt, -v, -i, -a, pag. -īju. 1. intrans. Bik-

stot pieskarties (kādam). O..viņš apklust
un domās aizstaigā uz savu dravu. Tīri iztrūk-

stas, kad kāds iebiksta sānos. Zv 58, 19, 10. Sīk-

stulis iebiksta Paceplītim ar elkoni sānos . .
Vilks 2, 29. Zirgs dīžājās

0

lieveņa priekšā, jo

graudnieks . . iebikstīja ar pātagas kātu sānos.

Zeiboltu J IV, 185.

2. trans. Bikstot ievirzīt (kur iekša). I. skai-

das liesmās.

3. trans.; sar. Bikstot padarīt bailīgu, tramīgu

(dzīvnieku). □ lebikstīts kucēns. ME 11, 3.

lebikstīts zirgs. ME 11, 3.

iebiide, -es, dsk. ģen. -žu, s. lebildums.

□ Ints gan sākumā protestēja, . . bet māte —■
viņa tikai pasmaidīja par dēla iebildi, ko
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neņēma nopietni. Dorbe 3, 86. Ap Jāņiem abi ar

Zani vienlaicīgi izprasījām atvaļinājumu;
iemesls nevarēja radīt nekādas iebildes — kā-

zas. Skujiņš 7, 46. . . ar atsevišķām iebildēm ska-

tītājs pieņēma aktiera radīto Saljeri.. Dzene

1, 80.

īebiidība, -as, s.; parasti vsk.; pareti. ledo-

mība, augstprātība,- arī spītība. O Ingu pār-
steidza mātes vēsā izturēšanās pret krodzi-

nieci. Viņa gan runājās ar to un lāgiem pat

smaidīja, bet kaut kāda iebildība,kā lepnums,
kā uzpūtība bija manāma katrā viņas vārdā.

Lācis 13, 86.

iebildīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iebildīgi; pa-

reti. ledomīgs, augstprātīgs; arī spītīgs. □ «. . es

esmu pieradis iztikt bez citu žēlastības. To

jūs zināt no agrākiem laikiem.»
—

«Tāds

iebildīgs un spītīgs jau tu esi. Bet tā vien pie-
lūko, ka tev pašam netiek par grūtu.» Lācis 4,

283. Jūs esat augstprātīgi un iebildīgi pret sa-

viem kungiem un mācītājiem. Jūs viņus caur

zobiem vazājat, laikrakstos par viņiem liekat

ziņģes un rīmes. A Deglavs 1, 466.

iebildums, -a, v. Izteikums, ar kuru iebilst

(1); šāda izteikuma saturs. Izteikt iebildumu.

Pamatot savus iebildumus. Nepamatots i. lebil-

dumi pret kāda izturēšanos. Atzīt bez iebil-

dumiem. Celt iebildumus sar. — iebilst (1).

O Teicās, ka veselība vāja un kājas vairs

neesot jaunās, lai izturētu visu to skraidīšanu,

kāda nepieciešama vadītājam un darbu rīko-

tājam. . . Visos šajos iebildumos bija sava daļa

patiesības .. Jansons 2, 79. . . viņš piesakās, ka

gribot palīdzēt. Tēvocim nav iebildumu. Birz-

nieks-Upītis 3, 17. .. labākos kumosus, glītākās
drēbes un ilgāku pagulēšanos rītos dabūja
Dāvis. «Viņš jau tāds slimīgs,» aizstāvēja
māte, kad Jūle ar Rūdi cēla iebildumus. Sakse

2, 35.

iebilst, -bilstu, -bilsti, -bilst, pag. -bildu;

trans. 1. Pateikt, ka nepiekrīt (kam), ka vēršas

(pret ko), apšauba (ko). «Nē, nē, tu ne-

runā man pretī,» viņš gaiņājās rokām, kad

Pēteris gribēja kaut ko iebilst. Sakse 2, 140.

Andrejs vairāk neko neiebilda. Veltīgi bija
strīdēties. Nekādi vārdi viņus nepārliecinās.
Jansons 2, 84. Ilze pavisam galvu zaudējusi
viņa dēļ. Šķiet, ka vecajiem Vilkupiem arī ne-

kas nav iebilstams pret meitas izvēli. Avotiņa

2, 48. // intrans. Laucis, it kā cīņai saga-

tavojies, izliec krūti un paveras klausītājos,
tomēr viņam neviens ne iebilst, ne arī piekrīt.
Vilks 3, 23. Vēl pēc viena gada Jāni Ķiplu iz-

raudzīja, par brigadieri. Mēģināja dažs iebilst,
atgādināt Ķiplas slikto slavu, kas kādreiz klīda

apkārt. . Bērce 1, 198. Gribējās iebilst, protestēt
pret. . ierosinājumu. . Jansons 2, 148.

2. Pateikt, ieteikties. (□ . . es lasu. . tālāk,
bez apstāšanas, kamēr māte iebilst: «Atpūties
nu, dēliņ! . .» Plūdonis 3, 36. Pālmaniete . . uz-

manīgi klausījās un, kur vien varēja, iebilda

vardu. Bērce 1, 84.

iebilsties, -bilstos, -bilsties, -bilstas, pag. -bil-

dos|_ refl.; pareti, i. lebilst (2). Vai tu ne-

varēji agrāk iebilsties par savu brāli? ME pap

i. 503.

2. Būt sevī lepnam, iedomīgam. O Amatā

ticis, viņš ir ļoti iebildies. ME pap I, 504. Meis-

taram atkal bija tas nesaprotami, ka viņš uz

savu., vārdu tā iebildēs.. A Deglavs 1, 88.

// reti. lespītēties. [□ Viņš varētu iebilsties

un to neizdarīt. ME pap I, 504.

iebirdināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Birdinot ievirzīt (kur iekšā). I. biezpienu pienā.
O Sētai pāri noliecies, kastanis [kastaņa] auk-

stu rasas šalti iebirdināja viņam sejā. Upīts

18, 163.

iebirt, parasti 3. pers., -birst, pag. -bira; in-

trans. Birstot ievirzīties (kur iekšā). Smiltis

iebirst kurpēs. □. . klēpī iebira sīku lapu

saujas. Dripe 2, 57. . . spīguļoja sīkas zvaig-
znītes, atgādinot dīķī iebirušas dzeltenas bērzu

lapas. Ezera 2, 261. pārn. Uz gājēja ausaines

malas nosēdās sniega pūku vilnītis, acīs iebira

prieks. Kaldupe 6, 112. // lekrist (parasti acī) —

par ko sīku. □. .man acī bija iebiris akots.

Kurcijs l, 210. Bet acis tev nav labas! Rau, es

paskatīšos, vai nav iebiris kāds gruzītis. .
Kaldupe 3, 107.

iebizof, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

Bizojot ievirzīties (kur iekšā). Teļi iebizoja
kūtī. !0 Kādā siltā dienā vīrs ierauga, ka viņa

aplokā iebizo vienpadsmit govis. LTP 460.

// sar. leskriet (kur iekšā) —

par cilvēku.

O pārn. «. .tu — tikai tāda bizotāja. Vienreiz

jau iebizoji nelaimē.» Zigmonte 6, 129.

ieblakām, apst. leblakus. Galdam i. atradās

sols.

ieblakus, arī ieblaku, apst. Gandrīz blakus,

samērā tuvu. let i. Sēdēt i. □ Starp priedēm

staigāja briežu māte, un viņai ieblakus turē-

jās. . šā pavasara teļš. Ezera 2, 59. Kopā ar

viņiem iziet arī Janka un turas abiem iebla-

kus. Kalndruva 5, 86. // priev. nozīmē ar dat.

iO leblakus logam jaunas klavieres un sar-

kankoka plauktiņš . . Upīts IV, 743.

ieblandīfies, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

niev. leklaiņot. I. svešā sētā. □ .. es biju
ieblandījies kādā plašā, kociņiem apstādītā

pagalmā. Kurcijs 4, 88.

ieblarkšķēties, parasti 3. pers., -blarkšķas, pag.

-blarkšķējās, arī ieblarkšēties, parasti 3. pers.,

-blarkšas, pag. -blarkšējās; refl. lesākt biark-

šķēt un tūlīt pārstāt. leblarkšķējās loga stikli.

ieblaukšķēties, parasti 3. pers., -blaukšķas,
pag. -blaukšķējās, arī ieblaukšēties, parasti

3. pers., -blaukšas, pag. -blaukšējās; refl. lesākt

blaukšķēt un tūlīt pārstāt. leblaukšķējās lie-

lās durvis.

ieblēvoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. lesākt blāvot; īsu brīdi blāvot. □ Aus-

trumos lēni ieblāvojās rīts. Postītājas nakts

vara drīz būs cauri. . Zigmonte 4, 11. Svina pe-

lēksnējs bālums spēji ieblāvojās nodegušajā

sejā. Upīts 111, 465.

ieblāvs, -ais; s. -a, -ā; apst. ieblāvi. Mazliet

blāvs. Pat neviltotais prieks vairs nespēja

acīs ieliet mirdzumu — citkārt dzidrajam zilu-

mam pāri sedzās ieblāvs, pelēcīgs mākonītis.

J Liepiņš 1, 113.

ieblāzmot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; in-

trans.; pareti. leblāzmoties. .□ . . durvīs ieblāz-
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moja aizdegts vējlukturis .. Niedre 6, 235. Logs
iziet uz kļavu, gar kuras mežģainajiem zariem

ieblāzmo tīrumi, pļavas, birzis un tad tā pati
vecā debesmala. Ezeriņš 1, 91.

ieblāzmoties, parasti 3. pers., -ojas, pag.

-ojās; refl. lesākt blāzmot; īsu brīdi blāzmot.

Mežmalā ieblāzmojās ugunskurs. □ Austru-

mos ieblāzmojās jaunā diena. Brodele 2, 5.

Gaisā vienlaicīgi iedegās trīs raķetes, un lauks

vaļņa priekšā ieblāzmojās ar sarkanīgu, pasa-

kainu gaismu. Lācis VII, 595.

iebiēdīt, -īju, -ī, -ī, arī -v, -i, -a, pag. -īju;
trans. Ar blēdību iegūt. O . . man nav ko da-

rīt dienās, kad vīri preces mij un vakarā sa-

skaita ieblēdītās kapeikas. J Kalniņš 3, 387.

ieblēdīties, -ījos, -ījies, -ījas, arī -os, -ies, -ās,

pag. -ījos; refl. Slepus vai ar mānīšanos iekļūt

(kur iekšā). !□ . . viņa . . ieblēdījās atpakaļ
dārzā . .. A Deglavs 1, 69.

ieblēfies, parasti 3. pers., -blējas, pag. -blējās;
refl. lesākt blēt un tūlīt apklust. [□ Te iemā-

vās govs, ieblējās jērs, tur iezviedzās zirgs . .
Birznieks-Upītis IV, 39. Dzirdēju tikai ieblēja-
mies kādu jēru,.. bet arī tas apklusa . . Sud-

rabu E 3, 172.

ieblietēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Spē-

cīgi sitot, stampājot, ievirzīt (kur iekšā). I. oļus

celiņa virskārtā. □ Milzīgs ritenis, arī at-

sviests sānis un ieblietēts zemē . . Zv 66, 20, 28.

iebliezt, -bliežu, -bliez, -bliež, pag. -bliezu;

intrans.; sar. 1. Spēcīgi iesist. O Piepeši kāds

ieblieza viņam ar spieķi.. Upīts IX, 221.

2. lešaut. I. kokā. // trans. pārn. Un

[puika] no savas delnas ar knipi iebliež resnu

čiekuru Annelei pašā degungalā. Brigadere 2, 40.

ieblīvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Blī-

vējot ievirzīt (kur iekšā). O Rokot satiksmes

ejas, kurmis ik pa zināmam gabalam izmet

augsni virspusē. . , lielākā daļa augsnes to-

mēr tiek ieblīvēta alu sienās.. D kal 64, 113.

pārn. Dažiem tomēr palaimējās iespraukties
[ēkā]. Tie sajutās ieblīvēti gulošu un sēdošu

cilvēku masā .. Upīts 18, 211.

2. Ar pūlēm, grūtībām ietilpināt (1). !□ Mā-

cīties gribēja ļoti daudz bērnu, bet vairāk par

piecdesmit
0

nevarēju klasē ieblīvēt. Birz-

nieks-Upītis 11, 411.

iebļaut, -bļauju, -bļauj, -bļauj, pag. -bļāvu;
trans.; sar. lekliegt. O Vecais Čunča vienal-

dzīgi darīja visu, ko viņam ausī iebļāva. Birz-

nieks-Upītis 6, 334.

iebļaufies, -bļaujos, -bļaujies, -bļaujas, pag.

-bļāvos; refl.; sar. 1. lekliegties (1). □ lebļāvās
nelabi, atsprāga, ar labo roku saķēris kreisās

plaukstu,. . pār dubļaino rādītāja pirkstu iz-

plūda melnu asiņu burbulis.. Upīts 4, 111. Uz

reizi Kate iebļaujas. Viņa izbijusies no kāda

liela putna. Birznieks-Upītis 11, 101.

2. lekliegties (2) □ «Lapsenes!» Uģis pār-
bīlī iebļāvās un, rokām plātīdamies, drāzās

laukā pa durvīm. Vāczemnieks 1, 78.

3. parasti 3. pers. lekliegties (3). □ Aiz dak-

tera mājas nelabi iebļaujas kaķis .. Laicens I,

294. Viena vārna nelabi iebļāvās —
krā! un,

pacēlusies no priedes galotnes, brēkdama me-

tās prom. Talcis 5, 96.

iebļēviens, -a, v.; sar. Īss, aprauts bļāviens.
ieboļāf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Mazliet,

arī vietumis sabojāt. I. audumu. □ Svešķer-
menis var iebojāt gļotādu.. Ves 67, 2, 6. Mēs

lūku vaļā vērām Un kartupeļus grābām, zemē

bērām — Tur varēja tos labi pārlasīt, Ikkatru

iebojātu ieraudzīt. A Bārda 1, 216. Zobi iebojāti.
ME 11, 5.

iebojāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;

refl.; pareti. Mazliet, arī vietumis sabojāties.
Āboli iebojājušies.

iebradāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Bra-

dājot iemīt (piemēram, taku, pēdas), ļo Zēni.

takas iebradās pa nātrēm, Ejot avenes pa krū-

miem šķīt. Kar 57, 12, 37. Purva stūrī, kur

skaidri samanāma šorīt iebradāta sliede, Klinta

apstājas, sastingst.. indrāne 6, 130. // Bradājot

iespiest (kur iekšā). I. zarus dubļos.
iebrakšķēties, parasti 3. pers., -brakšķas, pag.

-brakšķējās, arī iebrakšēties, parasti 3. pers.,

-brakšas, pag. -brakšējās; refl. lesākt brakšķēt

un tūlīt pārstāt. lebrakšķas grīda. Vējā iebrak-

šķējās koku zari. n lebrakšas priede un. .
gāžas, šķeldama gaisu. Rihters 1, 38. ..[govis]
lika ragus kopā tā, ka tie iebrakšējās, it kā

būtu lūzuši. Liesma 58, 2, 9.

iebraucējs, -a, v ; iebraucēja, -as, s. 1. Da-

rītājs -^-iebraukt.

2. Cilvēks, kas iebraucis, ieradies no citu-

rienes. Naktsmītnes iebraucējiem. O.. ie-

dzimts ventspilnieks uzreiz pamanīja sveši-

nieku iebraucēju, ja tāds parādījās ielās.

A Grigulis 13, 180. Top viesnīca, kur iebraucējs-
varēs pārnakšņot. Liesma 58, 8, 7. . . iebraucēji,
saelpojušies vecpilsētas aromātu un tās burvī-

bas pārņemti, aizbrauc no Kuldīgas, pat ne-

apjauzdami, ko šī senatnes saglabāšana mūs-

dienās nozīmē pašiem kuldīdzniekiem .. Zv 72,

3, 8.

iebraucīf, -brauku, -brauki, -brauka, pag.

-braucīju; trans.; pareti. Braukot ievirzīt (kur

iekšā). O lebraucīt ogas bļodā. ME pap I, 504.

pārn. Viegls smīns uzplaiksni, bet Klāvs to, no

citiem slēpdams, ar savu plato roku iebrauka

rudā ūsā. Eferts-Klusais 1, 77.

iebraukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Vai-

rākkārt braucot, ieveidot, radīt (piemēram,
ceļu, pēdas). I. meža ceļu. I. ceļu gar pļavas

malu. // Vairākkārt braucot, noregulēt (trans-

portlīdzekli); iebraukt. I. motociklu. I. jaunos

ratus.

iebraukt, -braucu, -brauc, -brauc, pag. -brau-

cu. 1. intrans. Braukšus ievirzīties (kur iekša).

I. mežā. I. pagalmā. □ Lidija iebrauca lau-

kumā viena no pirmajām. Allaž viņa ieradās

uz maiņu laikā . . Talcis 4, 61. . . mēs iebraucām

varenu apšu alejā. Ādamsons 2, 106. . . [puisis]
sēdās laivā un iebrauca ezerā. . Rīgas B 58,

18, 3. Ņ>- lebraukt (arī iepeldēt) laulības osta

(arī ūdeņos) sar. — apprecēties. // levirzīties-

(kur iekšā) — par transportlīdzekli. Rati

iebrauca pagalmā. □ Pusnaktī mašīna iebrau-

ca Stenderos. Sakse 7, 167. Beidzot kādā rītā

vilciens iebrauca stacijā. Sakse 11, 10. «Mans

kuģis . ..» Edgars saka. «Vai jūs nāksiet skatī-

ties, kad tas iebrauks ostā?» Zigmonte 2, 17<X
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// Virzoties atsisties (pret šķērsli) — par trans-

portlīdzekli. Automobilis iebraucis kokā.

2. intrans. Braukšus ierasties. lebrauca masa

no laukiem. □ Pieurāla stepēs viņa iebrauca

kopā ar pāri par trīssimt citiem . . jauniešiem.

Talcis 4, 48. Nav saskaitāmas tās reizes, kad

viņš runājis ar dažādiem korespondentiem,
kas iebraukuši rakstīt par zvejnieku dzīvi.

Zigmonte 2, 82.

3. trans. Braucot ievirzīt (kur iekšā trans-

portlīdzekli, iejūgtu zirgu). lebraucamā vieta

neakt. — vienkārša viesnīca ar pajūgu noviet-

nēm. ~□ Egle iebrauca mašīnu garāžā. Birze

5, 64. lebraukusi zirgu viesnīcas sētā, Mirdza

vispirms steidzās ar savu saini uz slimnīcu.

Sakse 7, 272. Viņi piebrauca no upes puses,

iebrauca savas režģainās ragavas pašā eglīšu
vidū . . Birznieks-Upītis IV, 77. . . Andrejs Grauds

steidzās uz iebraucamo vietu, kur to solījās

uzgaidīt radinieks. Plaudis 2, 213. // Braucot

ievirzīt (kādā šķērslī transportlīdzekli), parasti

neviļus, negribēti. I. automobili kokā.

4. trans. Braucot ieveidot, radīt (piemēram,

ceļu, pēdas). O . . vietās, kur Viktors toreiz

maldījās, tagad vairs neviens apmaldīties ne-

var, . . laukus šķērso iebraukti stepes ceļi. Tal-

cis 4, 127. Ceļš bija iebraukts, un zirgs . . skrēja

slaidos rikšos. Sakse 7, 208. . . viņi sāka iet pa

gludo, labi iebraukto lauku ceļu . . Zv 57, 10, 18.

Braucēji, no ūdens un dubļiem vairīdamies,

iebrauca jaunas sliedes zaļajā maurā. Zv 57,

8, 20. // Braucot iespiest (kur iekšā) — par

transportlīdzekli. ~□ . . tanki akmeņus bija

iebraukuši pusmetru dziļi zemē, vajadzēja iz-

celt. Ziedonis 6, 223.

5. trans. Apmācīt braukšanai, pieradināt pie

braukšanas (zirgu). ,□ Andris: Nu tad nāc,

tēvs nupat taisās iebraukt jauno kumeļu! Bro-

dele 5, 70. . . viņš sajūsmināts rakstīja, ka sā-

kot iebraukt jaunu, skaistu zirgu, ar kuru viņš
mani arī kādreiz izvizināšot. . Zālīte 5, 55.

..pirmo reizi iebraukuši jaunu zirgu. ME 11,4.

. . iebrauktu zirgu viegli grozīt. ME 11, 4.

// Braucot noregulēt (transportlīdzekli). I. auto-

mobili. O Saņēmu jaunu «Volgu», kas bija

jāiebrauc, jāpārbauda . . Sports 63, 125, 2.

. .[sportists] tikai pāris nedēļu pirms starta

saņēma jahtu un nebija vēl to īsti iebraucis.

Sports 67, 161, 2.

6. trans.; sar. Strauji ievirzīt (kur iekšā, pie-
mēram, roku). □ . . sarunu biedrs iebrauca

roku viņa [zēna] sprogainajos matos un sa-

grieza tos neatšķetināmā vērpetē. Saulītis 12,

103.

7. intrans.; sar. levirzīties, ieslīdēt, lo . . vel-

teņu tupele bij turpat uz stirnādas paklāja,
tajā viņš . . iebrauca ar labo kāju iekšā. Upīts

111, 629. Kad nozvana, viņš [skolotājs] vēl stāsta

un tad beigās iebrauc ar pirkstu grāmatā,
un, kas acīs iekrīt, to uzdod. Zigmonte 1. 74.

// vienk. letriekties, spēcīgi iesist. □ . . viens

ar dūri iebrauca man sānos. Birze 4, 145.

iebrauktuve, -es, dsk. ģen. -vju, s. 1. Vieta,

pa kuru iebrauc (kur iekšā). □ Katrā būvlau-

kumā jābūt vismaz vienai galvenajai iebrauk-

tuvei-izbrauktuvei un rezerves iebrauktuvei-

izbrauktuvei. . Sterns 2, 351. ..nebija noklātas

ar salmiem un žagariem tranšeju iebrauktuves.

Pad J 74, 134, 2.

2. neakt. lebraucamā vieta.

iebrāzmot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; in-

trans.; pareti. Brāzmojot ievirzīties (kur iekšā).
Istabā iebrāzmoja vējš. □ pārn. Dzīvē iebrāz-

moja kaut kas jauns. Cīņa 62, 245, 4.

iebrāzmoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt brāzmai un tūlīt pārstāt. Brīžiem

iebrāzmojās vējš.
iebrāzi, -brāžu, -brāz, -brāž, pag. -brāzu; pa-

reti. 1. trans. Strauji, spēcīgi ievirzīt (kur iekšā).
'O Jūlijs saliecies atkāpās, tad ar visu sparu

iebrāza plecu durvīs. Tās atsprāga vaļā. Bērn

46, 1, 16. pārn. Viņi šāva ar sevišķu niknumu.

Pašaizsardzības sajūta bija iebrāzusi nevaldā-

mu kaujas sparu. Kadiķis-Groznijs 1, 85.

2. trans. Strauji, spēcīgi ievilkt (piemēram,

dziļu svītru, robu). □ Klintīs redzamas ziloņu

ilkņu iebrāztas švīkas. Zv 67, 22, 25.

3. parasti 3. pers.; intrans. lebrāzties (1). Vējš
iebrāza vaļējās durvīs. O Kad vējš telts stūri

paver, iebrāž iekšā
..,

Tu pieglaud seju ma-

nai rokai ciešāk .. Vācietis 4, 108.

4. intrans. lebrāzties (2). Zēns iebrāza istabā,

iebrāzties, -brāžos, -brāzies, -brāžas, pag.

-brāžos; refl. 1. parasti 3. pers.
Brāžoties ievir-

zīties (kur iekšā) — piemēram, par vēju,
straumi. □ Līdzi viņam kaucot un svilpjot
zemnīcā iebrāzās decembra putenis . . Imerma-

nis 2, 48. pārn. Gar komjaunatnes apriņķa ko-

miteju pa Rīgas ielu iet strēlnieku rotas. Pa

atvērto logu ar sparu iebrāžas dziesma . . Fim-

bers 2, 13.

2, Straujā gaitā (parasti ar troksni) ieskriet,

arī iebraukt (kur iekšā). Zēnu bars iebrāzās

sētā. 0.. ar portfeli rokā kā vējš priekš-
namā iebrāzās Ernests Salna. Kar 57, 4, 57. lebrā-

zās Lita, stiepa vecmāmiņai pretī šokolādes

kasti. Zigmonte 2, 74.

iebrēciens, -a, v.; sar. īss, aprauts brēciens.

O Spalgais iebrēciens . . liecina . . par apzi-
ņas mošanos . . Sudrabkalns 4, 76.

iebrēkt, -brēcu, -brēc, -brēc, pag. -brēcu;

trans.; sar. Skaļi, neapvaldīti iekliegt. I. vārdus

telefona klausulē. // intrans. O pārn. Auto-

taure iebrēc ausī .. Sudrabkalns 8, 28.

iebrēkties, -brēcos, -brēcies, -brēcas, pag.

-brēcos; refl.; sar. i. Skaļi, neapvaldīti ieklieg-

ties (1). ,□ Izskrēja Ilze, iebrēcās un pakrita
pie ratiem. Tur gulēja viņas vīrs, krītoša koka

sasists. Birznieks-Upītis 1, 8. To izlasīdama, Neļ-
ķīte bija brīdi kā apstulbusi, tad nobālusi kā

drēbe un, skaļi iebrēkdamās, saļimusi. . Strāls

2, 420. // pārn. Skaļi, griezīgi ieskanēties. Taure

iebrēcas. □ Negaidīti, trauksmaini, nepacie-

tīgi iebrēcās tālruņa zvans. Kar 49, 5, 416.

Grauds, ar juveliera rūpību guldīdams ķieģeli
uz ķieģeļa, pat nepaskatījās uz runātāju. Tikai

norausa javu ar tādu sparu, ka lāpstiņa iebrē-

cās. Kalndruva 5, 136.

2. Skaļi, neapvaldīti iekliegties (2). ļ.O «Es,

baznīckungs, neklausīšu!» kalpone atbildēja,

galvu nepacēlusi. «Aizliedzu!» Vaikulis iebrē-

cās. Niedre 12, 75.
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3. Skaļi ieraudāties (parasti par bērnu).

. . kaimiņu istabā iebrēcas izbiedēti bērni.

Fimbers 2, 193. Tās domas ir par Kārlēnu. Es

visu atceros. Kāds viņš bija, kad piedzima.
Kā pirmo reizi iebrēcās. Kā sāka kājām iet.

Sakse 7, 111.

4. parasti 3. pers. Skaļi, griezīgi iekliegties
(3). □ Tikai paretam biezokņos, spārnus švīk-

stinādami, iebrēcās plēsīgie naktsputni. . Grīva

4, 181. Udensmalā skarbi iebrēcās zosis . .Liesma

58, 6, 2. .. dziļi zem kāpnēm pagrabā nejauki
iebrēcās kaķis . . Grīva 9, 180.

iebriest, parasti 3. pers., -briest, pag. -brieda;

intrans.; pareti. 1. Briestot (mitrumā), kļūt tā-

dam, ko grūti kustināt, virināt. .□ Pa garo

ziemas laiku durvis bija ierūsējušas, logi
iebrieduši. Brigadere 3, 323.

2. iesākt briest, nogatavoties. O .. kad mie-

rīgs laiks, tad labība labi iebriest. ME pap I,

505. Zirņi vēl nav pilnīgi iebrieduši. ME 11, 5.

iebrikšķēties, parasti 3. pers., -brikšķas, pag.

-brikšķējās, retāk iebrtkšēties, parasti 3. pers.,

-brikšas, pag. -brikšējās; refl. lesākt brikšķēt

un tūlīt pārstāt. □ Mežmalā iebrikšķējās zari.

Kāds tuvojās . . Bundzeniece 1, 48. Uzkāpu uz

ledus — tas it kā draudēdams iebrikšķējās. Ja

es iešu vēl tālāk, tas ielūzīs . . Zālīte 5, 63.

Grīda zem viņas smagā auguma iebrikšas. ME

li, 4.

iebrikšķēties, parasti 3. pers., -brīkšķas, pag.

-brikšķējās, retāk iebrīkšēties, parasti 3.

-brīkšas, pag. -brikšējās; refl. lesākt brīkšķēt

un tūlīt pārstāt. .□ Uz reizi iebrikšķas griesti
uz pašām durvīm. Kaut kas čīkstēdams spie-
žas iekšā starp griestu dēļiem. Birznieks-Upītis

6, 139. Pēkšņi pamodos no spēcīgiem grūdie-
niem, iebrikšķējās kajītes sienas, šķita, ka tās

draud izjukt. Talcis 7, 38. Krēsls iebrikšķējās.
ME 11, 4.

iebrist, -brienu, -brien, -brien, pag. -bridu.

1. intrans. Brienot ievirzīties (piemēram, ūdenī,

staignā vai irdenā vidē). □ Es noāvu kājas,

uzrotīju bikses un iebridu upē. Sudrabkalns 11,

544. Es biju redzējusi ļaudis jūrā peldamies.
Tie, tikko līdz ceļiem iebriduši, kliedza un

drebēja, bet, tālāk tikuši, tie aprima. Jaunsud-

rabiņš 7, 101. .. mums nebija arī nekā lāga ko

uzvilkt kājās, lai varētu no celiņa iebrist

sniegā. J Kalniņš 2, 251. lebrien [baloži] ūdenī,

izbužina visas spalviņas. Rīgas B 58,93, 4.

pārn. Melnalkšņi stāv kā stipri vīri, dziļi iebri-

duši ūdenī. Vanags 9, 4. pārn. Ābeļziedu ku-

penās lebrien vējš ar soli liegu . . Jauno v 58,

354. // Brienot ievirzīties (piemēram, zālē, ar

zāli aizaugušā vietā). iO . . gane, kā zālē iebri-

dusi, tā palika kā apburta. .. Kas par pļavu!
Brigadere 2, 305. Ede bija iebridusi tepat tu-

vumā pļavā . . J Kalniņš 3, 143. «Ai, kādu brā-

zienu es savā bērnībā saņēmu no tēva, ja biju
iebridis rudzu druvā ..» Cīņa 63, 245, 2. pārn.

Sidrabainā rudzu laukā Rīta stunda iebridusi . .

Kaldupe 1, 5. // pārn. Šķietami ievirzīties (da-

ļējā miglas, mākoņu aizsegā) —

par debess

spīdekļiem. □ . . tiklīdz izdzen lopus, sāk jau
vakara pusē biezēt dūmakas, līdz skaties: saule

iebrien debešos. Austriņš l, 68. Mēness iebrida

mākonī, palika tumšāks. Lēmanis 17, 166.

2. trans.; pareti. Vairākkārt brienot, iemīt

(piemēram, taku, pēdas). O Glābdamies mežā,

iedzīvotāji iebriduši īstu lielceļu.. Pad J 73,

47, 4.

iebrokastot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

leēst brokastis. Agri no rīta iebrokastojām.
.. vai ar mani neiebrokastosit? ME 11, 5.

iebrucējs, -a, v.; iebrucēja, -as, s. 1. Kara-

spēks, kas iebrūk (kādā valstī, teritorijā).
!□ Nav mums lielākas vēlēšanās kā uzvarēt

iebrucēju.. Salnāja l, 61. // Karavīrs šāda ka-

raspēka sastāvā. .□ Ik kalns . . stāsta par tau-

tas varonīgo cīņu pret iebrucējiem . . Rīgas B

58, 60, 6.

2. Tas (tāds), kas ar varu iekļūst (piemēram,
kādā telpā). lebrucēji un laupītāji. lebrucēji
žandarmi. □ Duburs palika uz sliekšņa stāvot

[svešā mājā]. Vismazāk viņš bija gaidījis šādu

iznākumu. Viņš bija iebrucējs. A Grigulis

10, 61.

iebrucināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Panākt, ka iebrūk 1 (1). a Ogļu ieguves
vieta klāt! Ar pērkona balsi kaut kur nosēžas

iežu slānis. . . Kur ogles izņemtas, vīri paši
iebrucina zālei griestus. Cīņa 63, 220, 4.

iebrukt', -brūku, -brūc, -brūk, pag. -bruku;
intrans. 1. parasti 3. pers. Brūkot, grūstot ievir-

zīties (kur iekšā). Akmeņi un smiltis iebruka

bedrē. □ Daļa no virtuves baltās sienas

atšķēlās un iebruka pelēkajā ūdenī. Birznieks-

Upītis 6, 219. // Brūkot lejup, salūzt, izjukt.
□ Vēl pāris gadu, un kādā naktī jumts
iebruktu. . Sakse 7, 151. ..brīkšķēdama lūza

kāda sija un iebruka griesti . . Grants 6, 314.

2. lekrist (kur iekšā, parasti līdz ar ko brū-

košu, grūstošu). □ . . barons nomaldījās no

vakarējā ceļa [pār upi] un kādā vietā iebruka

līdz kaklam ūdenī. Rozītis 2, 332. Ja dauzoties

[bērni] ar vienu vai pat abām kājām iebrūk

Varžupītē, .. tad par to vēl nevajag uztrauk-

ties . . Zigmonte 1, 204. Tad viņš būtu līdzīgs
inženierim, kurš nošaujas, ja sagruvis viņa

celts tilts un ar tiltu dzelmē iebrukuši cilvēki.

Birze 5, 153.

iebrukt 2, -brūku, -brūc, -brūk, pag. -bruku;

intrans. 1. Ar militāru spēku iekļūt (piemēram,

citas valsts teritorijā); arī ielauzties (4). □ Vār-

pas tēvs, . .vāciešiem iebrūkot Latvijā, eva-

kuējās ar visu ģimeni. . Grants 6, 99. Padomju

Latvija bija viena no pirmajām padomju re-

publikām, kur iebruka ienaidnieks. Bērn 46, 2, 2.

2. lekļūt ar varu (kur iekšā),- ielauzties (1).

!□ Pa durvīm iebruka grupa kareivju ar virs-

nieku priekšgalā, turēdami ieročus šaušanas

gatavībā. Grīva 8, 107. . . istabā iebrūk policisti
un kareivji. Fimbers 2, 196. . . vienā mājā nakti

iebrucis . . laupītājs. Laicens I, 136.

3. Straujā gaitā (parasti ar troksni) ievirzī-

ties (kur iekšā); iebrāzties (2). O . . atsprāga

Prikulānu mājas vārti, un pagalmā iebruka

bērnu bars. Sakse 9, 56. Skaļi strīdēdamies,

klasē iebruka basketbolisti. Vāczemnieks 4, 29.

Marss [suns] izskrēja no klēts un jautri iebru-

ka trokšņaino pionieru pulkā. A Grigulis 7, 63.
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iebrukumsl
, -a, v.; pareti. Paveikta darbība,

rezultāts ->■ i c b r v k t 1 (1). Jumta i.

iebrukums2
,

-a, v. 1. Karaspēka iekļūšana

ar militāru spēku (citas valsts teritorijā).
O Sagatavošanās darbi iebrukumam Baltijas
jūrā tika pabeigti 1918. gada novembri. Kar

54, 1, 98. Sākoties vācu fašistu iebrukumam,

viņš evakuējās uz Padomju Savienības iek-

šieni . . Rīgas B 66, 15, 7.

2. lekļūšana ar varu (piemēram, kādā māja,

telpā). □ Dārzs vārījās kā liels smaržu katls . .
No ārpasaules iebrukumiem sargāja augstais,

nepārkāpjamais mūra žogs ..
A Grigulis 10, 9.

Bet tad pagadās kāda darba bite. Tā acumir-

klī saceļ trauksmi. Zibens ātrumā izplatās
vēsts par iebrukumu. Birznieks-Upītis 6, 393.

iebrūnēt, parasti 3. pers., -brūn, arī -brūnē,

pag. -brūnēja; intrans.; pareti. Kļūt mazliet brū-

nam; kļūt mazliet tumšākam. O Noputējušu,
saulē iebrūnējušu seju, tādu es direktoru sa-

stapu trešās brigādes laukā . . Cīņa 63, 113, 1.

iebrūngans, -ais; s. -a, -ā; apst. iebrūngani.
Mazliet brūngans,- ar brūnganu nokrāsu.

□ Straume bija spēcīga, un ūdens krāsa

iebrūngana — neseno lietusgāžu sekas. Zv

58, 9, 21.

iebrūnināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Padarīt mazliet brūnu-, padarīt maz-

liet tumšāku. O Nastjai bija pelēkas, domī-

gas acis, kas šad tad atplauka valšķīgā smaidā,

vēja iebrūnināta, samērīga seja. . Grants 5, 42.

iebrūns, -ais; s. -a, -ā; apst. iebrūni. Maz-

liet brūns; ar brūnu nokrāsu,- brūngans.

I. audums. □ .. iebrūno acu siltais skatiens

bija vīrišķīgi drošs, gudrs. Zv 59, 2, 18. Mugura
[ezera vardei] iebrūni zaļgana ar tumšiem,

ieapaļiem plankumiem.. Sloka l, 32. Papīrs
bija paraupjš, iebrūns un nelīdzeni salocīts.

Ezera 2, 38.

iebubināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Klusi, neskaidri pateikt (parasti ausī). □ . . šad

tad iebubināja nesaprotamus vārdus, kas pie-
rādīja, ka vecais ar darbu gan tepat pļavā,
bet ar domām diezin kādā pasaulē. Ziedonis 6,

135. «Nu, nu. .. ko tu,» — Krists iebubināja
ūsā. Kalndruva 5, 55.

iebubināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. lesākt bubināt un tūlīt apklust (par

zirgu). O Zirgs iebubinājās un ēda tālāk. Blau-

manis 2, 84. Tuvojoties strautam, zirgi iebubi-

nājās. Lēmanis 16, 186. . . blakus namiņam no-

jumēiebubinās zirgi. Kalndruva 2, 70.

iebukņīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju, arī iebukņīt,
-īju, -ī, -ī, pag. -īju; sar. 1. intrans. Viegli
iesist, iegrūst. .O Ārenču Pēteris sarosījās un

iebukņīja blakus sēdētājam.. Birze 4, 181. «Ve-

cais velns,» nosacīja pavecāka sieviete, kas

varēja būt viņa sieva, un pieceļoties iebuk-

ņīja ar plaukstu plecā. Purs 6, 36. Pičs pielēca
kājās un iebukņīja Uģim sānos. Vāczemnieks

1, 58.

2. trans. Viegli iesitot vai pagrūžot, pārmā-

cīt, ietekmēt. □ Aina iebukņīja mani: «. . at-

dod krēslu ..» Lāms 1, 49.

iebuksnīf, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; sar. 1. intrans.
lebukņīt (1). □ Istabas vidū Osiene apsēja

Andrām savu balto lakatiņu ap kaklu un spē-
cīgi iebuksnīja pa muguru. Upīts 4, 176.

2. trans. lebukņīt (2). lO Tā Arvis, sākot iet

skolā, bija mazliet mīkstčaulīgs, nereti gadī-
jās, ka citi zēni viņu . . pat iebuksnīja. PL Siev

54, i, 18.

iebūkšķēties, parasti 3. pers., -būkšķas, pag.

-būkšķējās, retāk iebūkšēties, parasti 3. pers.,

-būkšas, pag. -būkšējās; refl. lesākt būkšķēt un

tūlīt pārstāt. Pagalmā kaut kas iebūkšķējās.
iebuktēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

1. lespiest, ieliekt. O Vienam kuģim tika

krietni iebuktēts korpuss . . Kar 74, 7, 65.

2. legludināt (vīles biksēm).
iebuldurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.;

niev. 1. Pamazām, ar pūlēm iemācīt (parasti

lasīt). □ Bērnu iebuldurēt grāmatā. ME 11, 5.

// Pamazām iemācīties (parasti lasīt). [□ «Kas

tad šo māca! Tā jau viņa buldurē pati no se-

vis ...» — «.. ļauj tik vaļu, iebuldurēs rak-

stītu ar. .» Brigadere 2, 33.

2. Neskaidri, nesaprotami pateikt (parasti
ausī). I. kaut ko ausī.

iebuldurēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. 1. parasti 3. pers. lesākt buldurēt un tūlīt

apklust (par tītaru). □ Mūsu vientuļais tītars

staigāja visu pavasari apkārt bez darba . . Rī-

tos līdz ar gaiļa dziedāšanu arī viņš iebuldu-

rējās . . Birznieks-Upītis IV, 105.

2.
sar.; niev. Neskaidri, nesaprotami ierunā-

ties. .□ «Kas noticis?» deguna balsī iebuldu-

rējās kaprālis, neizņemdams no mutes ciga-
reti. Pad J 70, 50, 4.

3. sar.; niev. Ar pūlēm iemācīties (parasti
lasīt). I. grāmatā. .□ Rakstīšanā arī iebuldurē-

jos pati. ME 11, 5.

iebūrāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans.

lebraukt (kur iekšā) —

par buru kuģi, buru

laivu. O «Krišjānis Valdemārs» ieburājis Tri-

nidadas ostā. . Avotiņa, Peters 1, 87.

ieburbuļot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja, retāk

ieburbulēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; intrans.

Burbuļojotievirzīties (kur iekšā). Strauts iebur-

buļo upē.

ieburbuļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās,

retāk ieburbulēties, parasti 3. pers., -ējas, pag.

-ējās; refl. lesākt burbuļot un tūlīt pārstāt.
ieburkšķēties, -burkšķos, -burkšķies, -burk-

šķas, pag. -burkšķējos, retāk ieburkšēties, -bur-

kšos, -burkšies, -burkšas, pag. -burkšējos; refl.

i. parasti 3. pers. lesākt burkšķēt (1) un tūlīt

pārstāt. □ Tikai pēc laba brītiņa viņš dzir-

dēja ieburkšķamies tiltu: kāds brauca. Birz-

nieks-Upītis IV, 184.

2. sar. Neapmierināti, īgni, paskaļi ierunā-

ties. Dusmīgi i.

ieburnīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; apv. lebur-

zīt (1). □ leburnīta lapa. ME 11, 5.

ieburzījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts ->■ iebur zī t (1). Izgludināt ieburzīju-
mus.

ieburzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Maz-

liet, arī vietumis saburzīt. [O «Dzēstu past-
marku uzlipināji? ...» —

«Gluži dzēsta tā ne-

bija,» Pilāns pavirzījās pussoli uz priekšu. «Ilgi
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glabāta, ieburzīta.» Niedre 10, 259. leburzīti zīda

lindraki [svārki]. ME pap I, 505.

2. pareti. Burzot iedabūt (kur iekšā). I. cau-

rumā papīru. O pārn. Agnesi studentu strau-

me ieburzīja pārpildītajā telpā. Sakse 6, 34.

ieburzīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. iebur zī t (1); tikt ieburzītam. Mē-

telis ieburzījies.
iebūvē, -es, dsk. ģen. -vju, s. 1. Nepārvieto-

jami iebūvēta telpu iekārta. IZ! Dzīvojamā un

darba telpā viena siena ekonomiski izmantota

plauktam ar iebūvēm: traukiem, grāmatām,
gultas veļai. Māksla 61, 3, 11.

2. lestiprinājums. □ Pavadu pagatavo tā,

lai pūķis turētos gaisā mazliet slīpi, pretējā
gadījumā tas nevarēs lidot. Šo slīpumu sauc

par iebūvēs leņķi. Pion 52, 326, 4.

iebūvējums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta

darbība -Piebūvēt (2). Pēc kāpņu iebūvē-

juma telpa sašaurinājās.
2. lebūvēta daļa, nodalījums, ierīce (telpā).

I. ēkas sienā.

iebūvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Bū-

vējot ievietot (būvē); izlietot būvē (piemēram,
būvmateriālu). I. ūdensvadu. □ Katrs būvma-

teriāls jānovieto būvlaukumā iebūvēšanas kār-

tībā, lai materiāli, kas iebūvējami vispirms,
atrastos būvei vistuvāk. Sterns 2, 6. Ik dienas

miljoniem ķieģeļu iebūvē jaunceļamajās sko-

lās .. Zv 51, 14, 10.

2. Būvējot novietot (celtni, arī iekārtas

priekšmetu) nekustīgi starp kādiem objektiem,
iekārtas priekšmetiem. O Pauguru nogāzēs
iebūvētās zemnīcas bija.. skujām nomas-

kētas. . Kar 52, 11, 1216. Radio bija iebūvēts

skapītī starp abām gūltām. Skujiņš 8, 18. .. bez

iebūvētām mēbelēm nav iespējams iekārtot ne

modernu virtuvi, ne modernu dzīvokli. Lit M

60, 51, 3.

iebūvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Uzcelt sev ēku (kādā teritorijā, arī citu

celtņu vidū). [CJ Soklēnam, kā jau tādam pus-

muižniekam, uz kura zemes iebūvējušies daži

mazsaimnieciņi, .. bija arī savs īpašs zirgu
puisis . . Austriņš 2, 266.

iebūvietis, -ša, v.; iebūviete, -es, dsk. ģen.

-šu, s.; vēst. Trūcīgs lauku iedzīvotājs (leodā-

lismā, kapitālismā), kas ierīkojis savu saimnie-

cību mežā vai atmatās; trūcīgs lauku iedzīvotājs

(leodālismā, kapitālismā), kas ierīkojis savu

saimniecību uz cita īpašnieka zemes un ir no

viņa atkarīgs. □ Arps [mācītājs] gan izskatī-

jās ļoti nikns, bet tomēr novaldījās: glabā-
jams taču Brīviņu kunga tēvs, nevis kaut kāds

iebūvietis. Upīts 4, 236. Tāda devīga daba pie-
vilka te daudz iebūviešu. Mazmājnieku same-

tās līdz simtam pa visām piecu kungu robe-

žām. Birznieks-Upītis 6, 156. sal. . . vakar va-

karā leva sacīja, lai ejot savu govi apkopt.
Tad nu šorīt arī pati° savu katliņu izvārīju
kā jau daždien iebūviete. Blaumanis 6, 385.

iebužināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Bužinot ievirzīt (kur iekšā). □ Velti vec-

tēvs apakšā vaimanāja un lūdzās — nekriet-

nais vārnulēns centās pīpi pamatīgi iebužināt

jumta salmos. X Grigulis 3, 50.

2. Mazliet, arī vietumis sabužināt. I. matus.

iecelt, -ceļu, -cel, -ceļ, pag. -cēlu; trans.

1. Ceļot ievirzīt, ievietot (kur iekšā). I. bērnu

ratiņos. I. maisu klētī. □ Kad Salenieks pie-
brauca pajūgu un [ievainotais] Pēteris bija
iecelts ratos, tas nemierīgi sakustējās. Sakse 7,

32. .. man [zēnam] drīz vien uznāca snaudiens,
māte noģērba mani un iecēla gultā. Austriņš

1, 52. Un visur dzirdama arī paša brigadiera
skanīgā balss: «Pēter, salasi rīkus! Aļoša, iecel

mašīnā nivelieri!» J Plotnieks 2, 98. %> lecelt

saulē (arī saulītē) —
radīt labus apstākļus (kā-

dam). □ Nav, kas mani ieceļ saulītē, Man,

augot asaru strautmalē, Tepat ir jānobālē. As-

pazija IV, 351. lecelt (savu) kāju (arī kājas)
sar. — ieiet, ienākt. [□ «Es tev aizliedzu Rop-
laiņos kājas atkal.. iecelt, pirms nevari uz-

rādīt zīmes, ka ar muižu esi kārtībā.» Blauma-

nis 6, 303. «Es šodien savas kājas ķēķī [virtuvē]
neesmu iecēlis.» Blaumanis 6, 377.

2. Uzdot (administratīvā kārtā) izpildīt kādu

amatu, veikt kādu pienākumu. I. kādu amatā.

O Parādnieka mantu pret parakstu nodod gla-
bāšanā parādniekam, piedzinējam vai citām

personām, ko iecēlis tiesu izpildītājs. Civilpr
k 191. ..netālu no Narofominskas Saulesvīru

iecēla par rotas komandieri. A Grigulis 9, 132.

Mani iecēla par uzraugu. Poruks 3, 225.

ieceļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

1. lerasties, pārceļojot no citurienes. I. no ār-

zemēm. O Šis Deģis vairs nededzināja og-

les, . . kā to darīja viņa senči, kas pirms daudz,

daudz gadiem ieceļoja šai mežā un apmetās

pie ezera. A Grigulis 10, 86. Tauriņš cēlies no

latviešu kolonistiem, kas Irkutskas apgabalā
un citur Sibīrijā ieceļojuši, zemi meklēdami. .
Talcis 7, 109. // pārn. Tikt ievestam, ienestam,

iesūtītam. □ Mehanizētā brigāde norīta pļauj,
bet vakarā lopbarība jau ieceļo šķūņos. Cīņa

64, 159, 1. Skaļrunis klusēja, un šis klusums

šķita pārāk ieildzis. Varbūt pat tiesneši ne-

varēja vienoties. Beidzot balta lapiņa ieceļoja

informatora kabīnē. Saulītis 12, 252.

2. parasti 3. pers.; biol. leviesties no citurie-

nes (par dzīvniekiem, augiem). 1.0 ..šajā [at-

lantiskajā] posmā [Latvijā] ieceļoja tie dzīv-

nieki, kas raksturīgi platlapju mežiem vai

lokalizējas galvenokārt gravās. Latv dzīvn 6.

ieceļotājs, -a, v.; ieceļotāja, -as, s. 1. Cil-

vēks, kas ieceļo vai ir ieceļojis no citurienes.

□ Daudzi no pirmajiem ieceļotājiem neiztu-

rēja, pameta savus zemes gabalus, devās dar-

bos uz raktuvēm. Talcis 4, 23.

2. biol. Dzīvnieks vai augs, kas ieviesies no

citurienes. □ Neminēsim ļoti retus ieceļotā-

jus —
smilšu vistiņas . . un vētrasputnus. Latv

dzīvn 35. Klusajos upju līčos un dīķos zied Ka-

nādas elodeja. Arī šis augs ir ieceļotājs no

Amerikas. D kal 66, 30.

iecementēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

leguldīt un nostiprināt (kur iekšā, piemēram,

konstrukciju, stieni), aizlejot ar cementa masu.

O Betona enkurus tilta noturēšanai zem ūdens

iecementēs tieši jūras dibenā. Cīņa 73, Hū. 4-

pārn. Varbūt tas sacīts par viņa paša mūžu,



228iecentrēt

kurā laiks iecementejis stingras gadskārtas. Zv

74, 10, 8.

iecentrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -eju; trans. lestā-

dīt vai ieregulēt noteiktā attiecībā pret centru.

a Arī pareizi iecentrējot klučus, abu lob-

mašīnu vadītāji diendienā ietaupa koksni. Cīna

63, 138, l.

iecept, -cepu, -cep, -cep, pag. -cepu. 1. trans.

levietot (mīklā) un izcept. □ lecept ogas

maizē. ME 11, 6. pārn. ..mājās ceptu rudzu

maizi ēdot, es reiz iedabāju [iedomāju], vai

tikai kāda no Ābeļu mātes dziesmām nav

iecepta brūnajā klaipā . . Kaldupe 4, 9.

2. intrans.; reti. Daļēji izcept. □ Maize ir

tikai iecepusi, bet nav izcepusi. ME 11, 6.

iecere, -es, dsk. ģen. -ru, s. 1. Domās apsvēr-

tais (darba, darbības) plāns,- nodomātais pasā-

kums. □ M. Gorkijs, runājot par tēmu, no-

rādījis uz tēmas un idejas nesaraujamo vieno-

tību darba ieceres posmā. Valeinis 1, 86. No

idejiski skaidras ieceres un tikai no tās var

izaugt izrādes, kas atbilst mūsu augstajām pra-

sībām . . Teātris 65, 15. Esmu priecīgs, ka man

dota iespēja tik ātrā laikā īstenot savu

ieceri. . — uzņemt filmu par cilvēka un dabas

harmoniju. Pad J 73, 94, 4. «Vakarā es aiziešu

uz operu,» radās jauna iecere, un tā kārdi-

nāja . .Saulītis 12, 135.

2. novec. Nodoms apprecēties (ar kādu).

□ . . virsaitis meitu jau bija saderējis kādam

kaimiņu. . bajārdēlam un, kad dabūjis ziņu

par šās ieceri ar vienkāršu mednieka puisi,
licis ieslodzīt pils tornī . . Vanags 3, 114. lecere

uz šo meitu man nedod miera. ME 11, 6.

iecerējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-i c c c r ē t (1). Veiksmīgs i. Darba i.

iecerēt, -ceru, -ceri, -cer, pag. -cerēju; trans.

1. Domās apsvērt, lai (ko) īstenotu; paredzēt

(ko) veikt. O . . [dzejnieks] iecerējis jaunu

dzeju krājumu. . Lit M 58, l, 3. Ošu Andrejam

iecerēti dažādi plāni, kā apvaldīt šos fabri-

kas izdzinējus un vagarus.. Upīts XII, 462.

Daudz biji paveikt iecerējis. Šis tas ir arī

padarīts . . Saulītis 8, 19.

2. novec. lemīlēt un cerēt, ka apprecēs; no-

lūkot, nodomāt (par dzīvesbiedru). Tagad
nebija vairs vērts dzīvot, ja iecerētā Zelma

atsacījās savu likteni saistīt ar Cepļa dzīvi.

Rozītis 1, 49. To, tikai to un nevienu citu mans

Pēterītis iecerējis par savu dzīvesbiedrēm.

Brodele 12, 13.

iecerētais, -ā, v.; iecerētā, -ās, s.; novec.

lemīlētais cilvēks, ko cer apprecēt. .□ «Nu
—

vēlu laimes, Līvija ir jauka meitene,» Harijs
no sirds paspieda drauga roku, jo pazina Lai-

moņa iecerēto. «Paldies, būs kāzās jānāk!»
viņš [Laimonis] atteica. Talcis 7, 295.

iecienīt, -cienu, -cieni, -ciena, arī -cienīju,
-cieni, -cienī, pag. -cienīju; trans. 1. Izjust
dziļu cieņu, godbijību, arī patiku (pret kādu

cilvēku). I. skolotāju. □ . . Turgeņevs bijis
ļoti iecienīts rakstnieks jau sešdesmitajos ga-
dos, kad viņa darbi daudz lasīti. . Cīņa 53,
208, 4. Laicens

.. bija ļoti iecienīts kreisajā
revolucionārajā strādniecībā. . Lit M 57, 9, 2.

. . valmierieši ar mīlestību gatavojas savas

iecienītas aktrises . . jubilejai.. Lit M 58, 49, 3.

2. Atzīt par patīkamu, lietderīgu. O Slē-

pošana —■ļoti iecienīts atpūtas, sporta un sa-

tiksmes veids. Zv 55, 3, 27. Zvirgzdes ezeru..

ļoti iecienījuši makšķernieki. Rīgas B 73, 124, 7.

.. dzejnieks iecienījis vārsmu atkārtojumus.
Cīņa 74, 157, 4.

iecietēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; intra_ņs.r
pareti. Cietējot ieveidoties; kļūt cietam. Ada

iecietējusi. O . . delnās iecietējušas dzeltenas

vīles. Upīts XII, 385.

iecietība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība iecie tī gs, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. I. pret citu uzskatiem. Izturēties ar

iecietību. O .. durvīs parādījās māsa, balta

un laipna kā vienmēr. Mēs cienījām viņas
miermīlību un iecietību pret slimnieku untu-

miem . . Kar 59, 8, 66. Pārāk lielu iecietību

cilvēki dažkārt saprot nepareizi, mēģina iz-

mantot savā labā. Talcis 7, 225.

iecietīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iecietīgi. Tāds,
kas izturas ar saudzību, bez īgnuma, bez pro-

testa (pret ko). □ Aģents bija ļoti iecietīgs.
Kad māte nevarēja naudu tūlīt atdot, viņš

labprāt . . atnāca pēc tās otrā dienā. Zv 57,

7, 18. . . direktoram nebija taisnība, it kā agro-

noms būtu pārāk iecietīgs pret trūkumiem.

Talcis 4, 29. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpa-
šības. lecietīga attieksme. lecietīga izturēša-

nās. O Nedrīkst iecietīgi vai vienaldzīgi no-

raudzīties, ja cilvēks nostājies uz slidena ceļa.
Pad J 62, 174, 2.

iecietīgums, -a, v.; parasti vsk. lecietība.

iecietinājums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts i c ci c t ināt. Krekla i.

iecietināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (audums) kļūst cietāks, stīvāks (pie-
mēram, apstrādājot ar cieti). I. apkaklīti.
lecietinātas aproces. O Ja tērps darināts no

viegla auduma, tad apakšsvārki jāiecietina vai

arī jāizgatavo no stīvāka auduma. Mājtur 486.

Tilla aizkarus mazgā siltā ziepju ūdenī. . Pēc

mazgāšanas divreiz skalo. . un iecietina cu-

kura šķīdumā. PL Siev 59, 10, 22. Ērts lietošanā

ir arī jaunais sintētiskais līdzeklis. . , kas

vienlaikus balina un iecietina lina, zīda un

kokvilnas audumus. Zv 68, 6, 31.

iecilāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Cilā-

jot iejaukt (ēdienā). □ Lai iegūtu garšīgāku,
poraināku sacepumu, . . beigās iecilā saputotu

olas baltumu. Mājtur 245. . . burkāni labi garšo
sarīvēti, mazliet saldināti un iecilāti putukrē-
jumā . . Cīņa 65, 227, 4. Masā uzmanīgi iecilā

saberztus riekstus un liek mazās piciņās uz

ietaukotas plāts. Ves 70, 10, 23.

2. pareti. Vairākkārt cilājot, padarīt lokanā-

kas (kājas). Zirgs iecilā kājas. ME 11, 6.

iecildināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. leslavēt, ielielīt. I. labu amatnieku.

iecilpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Cil-

pojot ieskriet (kur iekšā) — parasti par zaķi.

Zaķis iecilpoja rudzos. // pārn.; sar. Par cil-

vēku. Zēni iecilpo pagalmā.
iecirknis, -ņa, v. Teritorijas vai joslas (ne-

liela) daļa, kas paredzēta noteiktam nolūkam

vai noteiktai darbībai. Sadalīt cirsmu iecir-
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kņos. Zvejas iecirkņi. Pierobežas i. Vēlēšanu

iecirknis — a. Vēlēšanu apgabala daļa.

b. Telpas, kur gatavo vēlēšanu sarakstus un

veic citus vēlēšanu priekšdarbus, nodod un

saskaita balsis par izraudzītajiem kandidātiem.

Policijas iecirknis neakt. — pilsētas policijas
mazākā administratīvā vienība. □ «Rajons,»

Varslavans turpināja, «darīs visu, kas tā spē-

kos, lai palīdzētu. Meža kokmateriālu saga-

tavošanas iecirkni jūs dabūsiet kaut vai rīt.»

Jansons 2, 17. Četrdesmit sestā ceļu iecirkņa

pārzinis ar sekretāri patlaban aplūkoja jaun-

ceļamās šosejas darbus. Niedre 1, 33. Divas rei-

zes mazo kaujas iecirkni, kas kā ķīlis iespie-

dās ienaidnieka aizstāvēšanās līnijā, pārlidoja
fašistu lidmašīnas. Lācis 15, 281. . . vēlētāju
skaits mūsu iecirknī pieaudzis vairāk neka

divreiz. Cīņa 73, 124, 1. // Nodaļa, nodalījums,

posms. Ražošanas i. Rūpnīcas darba iecirkņi.

O Tagad starp saviem biedriem tas jutās ka

pieaudzis cilvēks un vadīja vienu no sava

uzņēmuma visatbildīgākajiem iecirkņiem.

Grīva 4, 44. .. liela daļa saimniecību likvidēja
sīkās brigādes un izveidoja lielus ražošanas

iecirkņus. Cīņa 73, 179, 2.

iecirpt, -cērpu, -cērp, -cērp, pag. -cirpu;

trans.; pareti. 1. lesāki cirpt, bet nepabeigt. Aitai

vilna sānos iecirpta.
2. Cērpot radīt ievainojumu. I. aitai robu

ādā. // intrans. O Meita iecirpa aitai ādā.

ME 11, 6.

iecirst, -cērtu, -cērt, -cērt, pag. -cirtu. 1. trans.

Cērtot ievirzīt (kur iekšā, piemēram, cirvi

kokā). □ Valdis nikni cērt, uzsviež vienu

pagali sev uz kājas, nolamājas. Tad iecērt

cirvi bluķī. Zigmonte 1, 134. Seržants iecirta

celmā mazo sapieru cirvīti. . Zv 53, 17, 23.

Strādājot mežā, cirvi nedrīkst iecirst vecos

celmos, jo tiem plaisas bieži ir pieputinātas
ar smiltīm. Indāns 1, 179. // Sparīgi ietriekt

(kur iekšā, piemēram, lāpstu). I. kapli velēnā.

O Viņš iecirta lāpstu melnajā zemes galodā,

izkāpa no grāvja . . Kar 54, 9, 7. sal. Pie meža

viss [bērnu] puduris kā uz rāvienu atsitās at-

pakaļ, draudošs pret Anneli. Annele arī stāv,

kā būtu kājas zemē iecirstas. . Brigadere

XVIII, 33. // Strauji iemest, ietriekt. ICD Laukā

šalca lietus. Brīdi pa brīdim vējš iecirta rūtī

jasmīna zaru. Ezera 7, 74.

2. trans. Cērtot ieveidot, radīt (kādā virsma,

piemēram, robu). □ Kad attīrīja sniegu, tēvs

vispirms iecirta dziļu robu tajā priedes pusē,

uz kuru gribēja gāzt. Talcis 1, 33. pārn. Ne-

manu pilis, vien zemnieku sētas, Laiks kurām

sienās ir iecirtis rētas. Kar 56, 8, 5. \> lecirst

(arī iegriezt, ieraut, iesist v. tml.) robu sar. —

radīt izdevumus; radīt zaudējumus. O Ar

grūti nopelnītām markām viņš dārgāk samak-

sājis par pirkumu, un ģimenes budžetā iecirsts

robs. Liesma 72, 1, 25. // Cērtot, kaļot ievei-

dot (kādā materiālā,parasti skulptūru); iekalt.

I. zīmes. O Dažs iecērt granītā vai mar-

morā varoņa tēlu, un akmens kļūst dzīvs..
Sudrabkalns 5, 16. «Kāpēc es neesmu tēlnieks?

Es tevi, Sniegbaltīt, iecirstu marmorā, lai visi

redz un skatās . .» Grīva 8, 80. pārn. Seržantu

Jonovu rūdīja Puteņi, lodes un lietus, lecirta

sejā tam jaunajā Vaibstus dīvaini cietus.

A Grigulis 2, 42.

3. intrans.; savienojumā ar lok. Cērtot, strauji
skarot ar cirvi, iešķelt (kādā priekšmetā), ra-

dīt plaisu. I. celmā. Skaldot i. grīdā. // Strauji
skarot

_

(piemēram, ar cirvi, kapli), ievainot.

I. kajā. □ Bet māte bija norūpējusies, ka
tikai puikas pļaujot neiecērtot sev kājās vai

nesagraizot rokas. Birznieks-Upītis VI, 115.

4. trans. Strauji ievirzīt (kur iekšā, piemē-
ram, zobus, nagus). □ Mārtiņš. . pakampa
no palodzes tomātu un iecirta tajā savus bal-

tos, spēcīgos zobus . . Vāczemnieks 4, 33. Kuilis

dzina sev pa priekšu vilku, iecirtis pēdē-
jam .. savu ilkni sānos. Ādamsons 2, 103. . . ža-

gata pēkšņi uzmetās sunim uz muguras un

nagus iecirta ādā. X Grigulis 2, 47. // Strauji
ievirzīt (kur iekšā, piemēram, roku). 'UJ Kā

šie pašā straumē, tā salūzuši airi. Tad puisis
iecirtis straumē savas platās plaukstas un airē-

jis ar tām. J Kalniņš 3, 15. Karlīne nu apsla-
pina atrotītās rokas un tad iecērt tās līdz el-

koņiem mīklā . . Brigadere XVII, 160. . .Tiltiņš
iecirta visus desmit pirkstus savos biezajos
matos . . Blaumanis la, 10. // Ar ļoti strauju
kustību ielikt (kur iekšā). !□ lecirtis somu

padusē, viņš devās lejup pa kāpnēm un lā-

giem nikni nošņācās. Kar 56, 4, 28.

5. intrans. Ar sparu iesist. I. zirgam ar pā-

tagu. □ Birkenbaums piegāja pie zēna, pa-

skatījās tam cieti acīs un iecirta tam spēcīgi
pa lūpām. Blaumanis 111, 24. ..Erna sarāvās,
it kā elektriskā strāva būtu iecirtuši pa pirk-
stiem. Salenieks 5, 256.

6. trans. Strauji noliekt un piespiest (galvu,
zodu pie ķermeņa). O «Es pārsteidzos,» pie-
cēlies un galvu krūtīs iecirtis, viņš atzinās.

Sakse 7, 298. . . Purva Grīslis kāpj sparīgi
[kalnā], rokas uz muguras, galvu plecos
iecirtis. . Zv 58, 15, 12. Barons atlaida drusku

pavadu, un zirgs devās slaidos rikšos ar krū-

tīs iecirstu galvu uz vārtu pusi.. Purapuķe

1, 22. . . Strautmalis ilgi staigāja pa rakstām-

istabu, rokas uz muguras salicis, zodu krūtīs

iecirtis. Upīts 111, 649.

7. parasti 3. pers.; intrans.; sar. Pēkšņi asi,

sāpīgi sakairināl; pēkšņi izraisīt asas sāpes.
Dūmi iecirta acīs. Pipari iecirta mēlē. iO Sū-

rais dūms tik stipri iecirta kaklā, ka uznāca

klepus. Kar 58, 1, 31.

OK> lecirst pliķi (arī pļauku) — strauji

iesist ar plaukstu (parasti pa vaigu). !n Sejā
iecirstais pliķis arī vairs nesāpēja, jo to Austra

bij darījusi tikai aiz mīlestības. Rozītis 111, 210.

. . Teteris — ieraudzījis saplēsto motoru —

ierēcās un iecirta pļauku viņa [mācekļa] sejā.
Eglons 2, 272.

iecirsties, -cērtos, -cērties, -cērtas, pag. -cir-

tos; refl. 1. Kļūt stūrgalvīgam, nepiekāpīgam,

nelaipnam (parasti pēc aizskāruma, aizvaino-

juma); iespītēties, ietiepties. □ «Vienalga,»
vecais iecirtās. «Es kategoriski esmu pret šo

riskanto avantūru.» Krūmiņš 1, 27. Viņš gri-

bēja kaut ko teikt, bet tad iecirtās, klusē-

dams apgriezās un gāja. Kar 55, 3, 11. ..es
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tevi, nudien
0

, būtu precējis, bet tu pati to-

reiz iecirties. Avotiņa 2, 79. // Kļūt nepaklausī-

gam, arī niknam (par dzīvnieku). O .. brauca

pajūgi ar bērniem un sirmgalvjiem, spītīgi
iecirtušās, ceļa vidū mauroja govis. . Kar 58,

9, 77. Zirgs atkal niķojās, iecērtas un apstājas
pavisam. Indrāne 6, 72.

2. Strauji un cieši iespiesties (kur iekšā) —

par zobiem, nagiem; strauji un cieši ieķerties

(kur iekšā ar zobiem, nagiem). O .. [seska]
zobi iecirtās puisēna pirkstā. . Bērn 56, 2, 26.

Negribot man zobi iecērtas lūpās līdz asinīm.

Rihters l, 367. Svešais spārdījās un mēģināja
atsvabināties. Viņš iecirtās ar zobiem virvēs

un sāka tās kost. Grīva 1, 70. Ilzīte iecirtās ar

nagiem priedes stumbrā . . Niedre 6, 283. // Ļoti

cieši ieķerties (kur iekšā) —

par rokām, pirk-
stiem,- ļoti cieši ieķerties (kur iekšā ar ro-

kām, pirkstiem). la Trakās dusmās Vilmera

kreisās rokas repainie pirksti iecērtas Jāņa

kuplajās cirtās. Kar 54, 4, 38.

3. parasti 3. pers. Tikt iecirstam (kur iekša,

parasti neviļus, negribēti) — piemēram, par

cirvi, kapli. Cirvis iecirties celmā tā, ka nevar

izraut. Kaplis dziļi iecirties velēnā. 'O .. grā-

bekļa zobi iecērtas sausajā sūneklī. Indrāne

6, 72. // Cērtot tikt ieveidotam, radītam (pa-
rasti neviļus, negribēti) —

par robu, caurumu.

Dēlī iecirties pārāk dziļš robs.

4. parasti 3. pers. Spēji iebrāzties, ietriekties

(kur iekšā) — piemēram, par vēju, lietu, snie-

gu. □ Ass ziemeļu vējš iecirtās viņam sejā ..
Bērn 47, 5, 6. Svilpodams Valerija krūtīs iecir-

tās janvāra ledainais vējš. Galvu plecos ierā-

vis, viņš metās pret vēju. Eglons 2, 132. Sejā
iecērtas dažas ledū sasalušas sniega pārslas ..
J Plotnieks 2, 110. pārn. Kāds paver skolotāju
istabas durvis.. , skarba balss iecērtas sau-

lainajā pēcpusdienas klusumā: «Kas te stai-

gā?» Indrāne 1, 207. // leurbties (kur iekšā) —

par lodēm, šāviņiem. O Lodes caur logiem
iecērtas kapličas sienās un griestos. Fimbers

2, 188. Viena lode ķer Albertam vaigu. . Nāk

trešā un iecērtas Atim plecā. Rihters 1, 473.

pārn. Pāvils satrūkās, viņa skatiens iecirtās

tēvā. Kar 51, 11, 1006. // Tikt spēcīgi iesistam

(parasti neviļus, negribēti),- strauji pieskarties
(par to, ar ko sit). Pliķis iecirtās vaigā. Pāta-

gas mezgls sāpīgi iecirtās zirga sānos.

5. parasti 3. pers. Reil. i c c i r s t (6); tikt

iecirstam. Zirgam galva iecirtās krūtīs.

6. parasti 3. pers. Būt pēkšņi spēcīgi, asi sa-

jūtamam (parasti par smaržu, garšu). lO ..asa

dūmu smaka stiprāk iecērtas nāsīs. Bērn 47,

6, 11. Degunā iecērtas Rūpnīcu dūmu sīvums . .

Sirmbārdis 2, 17.

iecirfība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība šīs īpašības konkrēta iz-

pausme, ļo Viņš raksturoja Mirdzas dedzību

pirmajās dienās, asi kritizēja viņas iecirtību

pret Zentu, no kā cietis viss komjaunatnes
darbs pagastā. Sakse 7, 226. Māte no sava ga-

bala ar bažām vēroja puikas pārmērīgo cen-

tību [pļaušanā]. Gribēja to apsaukt, bet ne-

iedrošinājās. Viņa pazina tā iecirtību. Sakse

9, 25. . . viņai ir ļoti ekspansīvs raksturs, tāds

nesavaldīgs,.. tikai tīrās iecirtības pēc viņa
var izdarīt briesmīgas muļķības. .

Zigmonte

4, 45.

iecirtiens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība-*-i cci rs t (1). Spēcīgs i. ar cirvi.

iecirtīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iecirtīgi. Tāds,
kas ātri kļūst stūrgalvīgs, nepiekāpīgs, ne-

laipns (parasti pēc aizskāruma, aizvainojuma);

spītīgs, ietiepīgs. IO Valdis pazina Modri ļoti
labi. . Izpalīdzīgs, taisnīgs, vienīgi mazliet

ass, iecirtīgs, ja vajadzēja aizstāvēt savu pār-
liecību . .

Purs 4, 250. Piemēram, Maigonis. .
līdz pat pēdējai [daiļdarba] lappusei ir un pa-
liek spītīgs puika, iecirtīgs pret citu nodo-

miem .. Lit M 56, 33, 2. // Tāds, kurā izpau-
žas šādas īpašības. lecirtīga izturēšanās.

O Mārtiņš Spāre . . raudzījās uz svešo kungu,
kas iecirtīgā gaitā, ar cimdu plītēdams apsni-
gušo puskažoka stūri, pagāja garām pa ielu.

Lācis VI, 366. Saimnieces balsī skan tāds kā

piktums. Ilzes balss iecirtīga. Avotiņa 2, 54.

Valerijs iecirtīgi nosēdās. Parunāt vēl ar to

iedomīgo skuķi? Eglons 2, 107.

iecirtot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. levei-

dot (matos) cirtas. iO Atnāk Ira svaigi izmaz-

gātā uzsvārcī, iecirtotiem matiem. Spāre 5, 337.

iecirtums, -a, v. 1. Paveikta darbība

iecirst (1). Lāpstas i. zemē.

2. Paveikta darbība ieci rs t (2). Pēc

iecirtuma koks sāka kalst.

3. lecirstā vietā; cērtot ieveidotais, radītais

robs. ļO Zāģu asināšanai piemērotākas ir vī-

les ar vienreizēju iecirtumu. Vīles ar krusta

iecirtumu., šim darbam neder.. Indāns 1, 85.

Tā mēs ceļam no zemes ārā celmu pēc celma.

No iecirtumiem dveš pretim svaiga sveķu
smarža. Birznieks-Upītis 6, 343. Marmoros glu-
dās formas it kā izkūst atmosfērā, bet matu

veidojumā atstāti tērauda smailes kalta un

zobainā kalta iecirtumi. Tēl M 57, 91.

iecistēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;

refl.; biol. Veidojot cistu, ievietoties tajā.

ļO Neizdevīgos apstākļos . . [aļģes] iecistējas.
Cistas ir blīvi piepildītas ar cieti vai eļļu. .
Galenieks 2, 25.

iecukurot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. levie-

tot cukurā (parasti ogas, augļus), ļaujot tam

iesūkties. I. zemenes. lO Pirms vārīšanas aug-

ļus, ogas iecukuro, izlietojot Vs—V2paredzētā
cukura daudzuma. Mājtur 365. Ja ogas iecuku-

rotas, tās vārot tik ātri neizjuks. Rīgas B 58,

161, 6. Notīrītus rabarberu kātus sagriež ripi-

ņās un iecukuro ar V 2glāzi cukura. Lauku

Dzīve 71, 5, 38.

iecukuroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojas;

refl. Piesūkties ar cukuru, ļo Zemenes no-

tīra, noskalo. ~ liek traukā kārtām ar cu-

kuru un ļauj 6—B stundas iecukuroties. Māj-

tur 300. . . ķiršus nevāra, bet, pārlietus ar kar-

stu cukura sīrupu, patur dažas stundas, lai

iecukurojas. Mājtur 305.

iečabēties, parasti 3. pers., -čabas, pag. -ča-

bējās; refl. lesākt čabēt un tūlīt pārstāt. Sau-

sās lapas iečabējās. lO . .viņa allaž, ka iztrau-

cēta, pagrieza galvu, ja krūmos_ kaut kas

iečabējās. . Blaumanis 3, 301. Uzpūta neliela
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vēsmiņa. lečabējās zāle un zari. Bērn 50, 4, 18.

lečabas uz naglām sakārtie Jāņu zāļu vainagi.
Lit M 72, 24, 10.

iečabināties, -čabinos, -čabinies, -čabinās,

pag. -čabinājos; refl. lesākt čabināties un tūlīt

pārstāt. O .. ķirzaka kļūst uzmanīga, ja tās

tuvumā zālē iečabinās kāds kukainis. Sloka

1, 41. Vecajā gubā iečaukstas salmi un apklust.
Vēlreiz iečabinās. Tad no salmu gubas izlien

ezis .. Birznieks-Upītis IV, 70.

iečakstlifies, parasti 3. pers., -čakstas, pag.

-čakstējās; refl. 1. lesākt čakstēt un tūlīt pār-

stāt (par ko vieglu, sausu, kas saskaras ar ko).

O Kaut kas iečakstējās. ME 11, 7.

2. lečakstināties (2). Čakstīte zarā iečakstas.

iečakstināfies, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. lesākt čakstināt (1) un tūlīt pār-
stāt.

2. parasti 3. pers. lesākt radīt raksturīgas

paskarbas balss skaņas un tūlīt apklust (pa-
rasti par putniem). Čakste iečakstinās.

iečaloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. lesākt sarunāties, tērzēt daudziem reizē;

īsu brīdi sarunāties, tērzēt daudziem reizē.

Bezbēdīgi iečalojās bērni.

2. parasti 3. pers. lesākt radīt skanīgu, dzidru

troksni (par upi, plūstošu ūdeni v. tml.); īsu

brīdi radīt skanīgu, dzidru troksni. Aiz kalna

iečalojās strauts.

iečāpof, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī iečāpāt,

-āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans. Čāpojot ieiet,
ienākt (kur iekšā). iO Pie durvīm kāds klusu

pieklauvēja. Viņa nepaguva nekā pateikt, kad

istabā sāniski iečāpoja vecais Ābeļu tēvs.

Vilks 2, 62. Tai brīdī pagalmā iečāpoja kai-

miņu vecāmāte.. Bundzeniece 1, 13. ..sieva

pagrābj . . slotu un mīkstās kurpēs smagi

iečāpā zālē. Sudrabu E 3, 476. . . Pusbarniekos

sāk lasīties ciemiņi. Gar sila malu ienāk agrā-
kais skolmeistars

0
Vilks . . lečāpā mežsargs ..

Austriņš 2, 176.

iečaukstēfies, parasti 3. pers., -čaukstas, pag.

-čaukstējās; refl. lesākt čaukstēt un tūlīt pār-
stāt, ļo .. rokās iečaukstas cigarešu paciņa ..
PL Siev 72, 3, 9. . . tas ir siens, kas iečaukstas

maisā zem sāniem.. Ezera 6, 182. .. pāršķir-
stot iečaukstas grāmatu lappuses .. Zv 52, 8, 14.

iečerkstēties, -čerkstos, -čerksties, -čerkstas,

pag. -čerkstējos, arī iečirkstēties, -čērkstos,

-čērksties, -čērkstas, pag. -čērkstējos; refl.

lesākt čerkstēt un tūlīt apklust (par putniem).
'O .. [vārnulēns] žēli iečērkstējās, plati pa-

vēra knābi un sāka rīt mazos kumosus, kurus

Ārija tam sniedza. X Grigulis 3, 46. // Par

aizsmakušu balsi, arī par cilvēku ar šādu

balsi. ļO «Tpu, tu, velns, kā mani nobiedēji,»
beidzot iečērkstējās Odiņa balss.. Zv 57, 24,12.

// Par priekšmetiem, ierīcēm, io Pulkstenis

īsi, svelpjoši iečērkstējās un nosita pustrīs.
Kar 55, 11, 21.

iečiepstēties, -čiepstos, -čiepsties, -čiepstas,
pag. -čiepstējos; refl. lesākt čiepstēt un tūlīt

apklust. Cālis iečiepstējās. ļo Arī zvirbuļi
šur tur iečiepstas, sprauzdamies cits aiz cita

pažobeļu salmos. Birznieks-Upītis 6, 115. // pārn.

lerunāties smalkā balsī (parasti par bērniem).

iečīkstēties, -čīkstos, -čīksties, -cīkstas, pag.

-čīkstējos; refl. lesākt čīkstēt un tūlīt pārstāt.
!o Durvis iečīkstējās, un virtuvē ienāca divas

meitenes. Niedre 10, 38. Zem Vagara ļodzīga-
jiem soļiem žēli iečīkstējās kāpnes. Jauno v

58, 32. Kambarī iečīkstas gulta. Stenēdama un

pukstēdama pieceļas .. māte . . Birznieks-Upītis
6, 124. // pārn.; sar. lečinkstēties (par bērnu).
Bērns nemierīgi iečīkstējās.

iečinkstēties, -činkstos, -činksties, -činkstas,

pag. -činkstējos; refl. lesākt činkstēt un tūlīt

apklust. Blakus istabā iečinkstējās bērns.

iečirkstēties, parasti 3. pers., -čirkstas, pag.

-čirkstējās; refl. 1. lesākt čirkstēt un tūlīt pār-
stāt (piemēram, par priekšmetiem), ļo Ezeriņš
izlēca no šofera kabīnes, un zem zolēm uz

ielas iečirkstējās izsisto logu stikli. Grīva 4,102.

.. pa kreisi no Edvīna kaut kas iečirkstējās,
it kā uzvilktu veclaicīgu sienas pulksteni.
Lagzdiņš 2, 49. . . 10.a klase rakstīja sacerē-

jumu. Telpas klusumā varēja dzirdēt, kā

iečirkstas spalvas, aizķeroties papīrā.. Brīdaka

2, 38.

2. lesākt čirkstēt un tūlīt apklust (par put-

niem). lO .. bezdelīga pajumtē klusām, it kā

jautrā sapnī iečirkstējās. Blaumanis 3, 281.

. . zvirbuļi iečirkstas un noslēpjas žagaros.
X Grigulis 2, 43. Putni jau sāka mežā mosties,

cits pēc cita iečirkstēdamies, kamēr beidzot

šī čirkstēšana pārvērtās pilnās, skaļās gavilēs.

Apsīšu J 2, 43. // Par dažiem kukaiņiem.

IO . . pažobelē iečirkstējās circenis .. Birze

4, 22.

iečivīnāties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. lesākt čivināt un tūlīt apklust (par put-

niem). iO .. zīlītes skraidīja ap priežu stum-

briem un brīžiem iečivinājās. Bet viņu sīkās

balstiņas apslāpa meža mierā.. Rozītis 2, 64.

Klusums. Tikai koku zaros iečivinājās pa kā-

dam putnam. Kar 58, 12, 16. // pārn. Priecīgi,
bezbēdīgi ierunāties (parasti par bērniem, sie-

vietēm). lO «Kad es tev saku! Es tev varu

iedot bļodiņu.» — «Mums ir jauna bļodiņa,»

iečivinājās arī Marta. J Kalniņš 2, 131.

iečukstēt, -čukstu, -čuksti, -čukst, pag. -čuk-

stēju; trans. Čukstus pateikt (parasti ausī).

O Aivariņš vāri apņēma viņa kaklu un kaut

ko tam iečukstēja ausī. PL Siev 58, 1, 12. Un

Bucis pastiepās pie mātes auss un iečukstēja,
ka viņam griboties ēst. Birznieks-Upītis IV, 386.

Viens no mazajiem velnēniem iečukst veca-

jam, ka ellē vairs neesot naudas. LTP 306.

iečukstēties, -čukstos, -čuksties, -čukstas,

pag. -čukstējos; refl. lesākt čukstēt un tūlīt

pārtraukt. Zēni reizēm iečukstas. 'O pārn.

Mežs iešalcās, iečukstējās un atkal apklusa.

Jaun Gr 69, 4, 3.

iečūkstēties, parasti 3. pers., -čukstas, pag.

-čūkstējās; refl. lesākt čūkstēt un tūlīt pār-

stāt. Slapjie zari ugunskurā brīžiem iečūkstas.

iečurkstēties, parasti 3. pers., -čurkstas, pag.

-čurkstējās; refl. 1. lesākt čurkstēt un tūlīt

pārstāt (piemēram, par šķidrumu).
2. lesākt čurkstēt un tūlīt pārstāt (piemē-

ram, par gaļu, taukiem, kas cepas). Krāsnī

iečurkstējās gaļa.
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3. lesākt čurkstēt un tūlīt apklust (par put-

niem). IO Ja kāds no mazajiem čurkstēniem

pēc izlidošanas no ligzdas vēl neprata sa-

meklēt sev pietiekami daudz barības, . . tas

ielidoja Baltastītes ligzdā, iečurkstējās un

plati ieplēta knābi. X Grigulis 3, 28. lečurkstē-

jās . . kāds bezdelīgu pāris. ME pap I, 507.

iedaba, -as, s. Rakstura, personības iezīmju

kopums; arī raksturs. !□ . . vārdi krīt smagi
kā vesera sitieni (un šajā valodas ritmā rel-

jefi atklājas šī cilvēka iedaba). Lit M 63, 29, 4.

Viņam tāda iedaba, ka viņš vienmēr lamājas.
ME pap I, 507.

iedabāf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; apv.

ledomāt. iO Agrā jaunībā, mājās ceptu. .
maizi ēdot, es reiz iedabāju, vai tikai kāda

no Ābeļu mātes dziesmām nav iecepta brū-

najā klaipā . . Kaldupe 4, 9.

iedabāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; apv. leradināties. !.□ Zirgs iedabājies iet

auzās. ME 11, 8.

iedabūt, -dabūju, -dabū, -dabū, pag. -dabūju;
trans. levirzīt (kur iekšā), parasti ar pūlēm,
grūtībām. O Lielo lādi nevar iedabūt arī

malkas šķūnītī. Kar 54, 1, 50. Olga atgriezās no

virtuves un, paķērusi virsjaku, vilka to virsū,
nevarēdama iedabūt roku piedurknē. Sakse 7,

13. «Es nekā nesaku!» — rakstnieks cītīgi bur-

zīja cigaretes galu, lai to iedabūtu iemutē.

Saulītis 13, 157. // sar. lesaistīt (ar pūlēm, grū-
tībām). I. arī pasīvākos jauniešus deju pulciņā.
O «. . desmit deputātus mēs saeimā viegli
iedabūtu.» Fimbers 1, 376.

iedale, -es, dsk. ģen. -ļu, s. 1. Darbība-*-

-iedalī t (1); iedalīšana. Veikt darbalaika

iedali.

2. ledalījums (1). Kārļa Sebra lomas ļoti
grūti sagrupēt — vai nu pēc lieluma, vai pēc

tēmām,. . vai pēc pozitīvo un negatīvo tēlu

iedales. Dzene 1, 33.

3. ledalījums (2). Q Beidzot gājiens apstā-

jās garā, šaurā un patumšā telpā, kuru uz pu-

sēm dalīja stiepļu režģa sēta ar iedalēm..
Kar 56, 11, 17.

iedalījums, -a, v. 1. Paveikta darbība ->

iedalīt (1). Skolnieku i. grupās. Vienoties

par iedalījuma veidiem.

2. Paveikta darbība ieda 1 ī t (2).
!o Krustziežu zieda vienmuļā uzbūve rada

grūtības kā dzimtas iedalījumā, tā arī augu
noteikšanā. Galenieks 2, 293.

2. Neliela daļa, vienība; iedaļa. Skaidri at-

zīmēt iedalījumus. Katrā grāmatas iedalījumā
desmit lapu. // Atdalīta vieta, telpa (kā iek-

šienē, iekšpusē). Skapī vairāki iedalījumi.
Plauktu iedalījumi.

iedalīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Dalot

panākt, ka izveidojas divas vai vairākas (kā)
atsevišķas daļas, grupas. Cirsmu iedalīja vai-

rākos iecirkņos. □ Visa vienas saimniecības

zemes platība bija iedalīta vairākos (parasti
14) sektoros.. Apsītis 1, 342. Grāmata ir ieda-

līta 3 nodaļās. Pirmās divas nodaļas satur dze-

joļus, trešā
— poēmu. Kar 56, 6, 112. // Izkārtot

(laiku), paredzot (tā) izlietojumu. I. savu brīvo

laiku. O Ilga zina arī visu, ko Indēns var

sacīt: ka darbs ir pirmajā vietā, .. ka viņai

jāmācās iedalīt laiku . . Ezera 2, 223. Mēs tagad
agri cēlāmies no rīta, Un darba diena tā bij
iedalīta, Līdz gaismai [lini] izmalti lai simti

trīs.. A Bārda 1, 251. «Tu., neproti iedalīt

savu dienu tā, ka atliek laika arī klavierēm . .»

Bērn 50, 1, 21.

2. Šķirojot klasilicēt. Tagad dzīvojošie
abinieki sistemātiski iedalāmi 3 kārtās, no ku-

rām visā pasaulē pazīstamas apmēram 1900 su-

gas. Sloka l, 23. Visas koku sugas iedala skuj-
kokos un lapu kokos. Sterns 2, 66. Visus mums

zināmos vitamīnus var iedalīt divās grupās . .
Zv 53, 22, 28. // Sadalīt sīkāk (mazākās mērvie-

nībās). Metru iedala 100 centimetros.

3. Dalot piešķirt (no kāda kopuma). I>U3 Jau-

najai padomju saimniecībai iedalīti trīsdesmit

trīs tūkstoši hektāru zemes . . Talcis 4, 37. Māja
ir tukša. Kristaps atkal zvejā, bet māte aizgā-
jusi apskatīt pļaušanai iedalīto mežmalu. Zig-

monte 2, 198. . . nauda, kas iedalīta saimniecības

sakārtošanai, neaizskarta glabājās bankā. Cīņa

53, 215, 1.

4. Nosūtīt, norīkot (darbā, pasākumā); likt

atrasties (kādā vienībā, grupā); arī ieskaitīt.

Sportistu iedalīja izlases komandā. 'O Tagad

viņi. . bija iedalīti padomju darbinieku opera-

tīvajā grupā.. Sakse 7, 3. Roberts, bataljona
komandiera dēls, kara laikā atsakās no darba

aizmugurē! Tēvs pats viņu iedalījis izlūkos,

visgrūtākajā kaujas postenī . . Grīva 4. 158. Sā-

kumā viņu iedalīja naktssargos un nolika stā-

vēt pie durvīm .. Upīts 111, 537.

iedalīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.

1. Tikt iedalītam, būt iedalītam (daļās, gru-

pās). Grāmata iedalās vairākās nodaļās. Pēc

attīstības putni iedalās ligzdguļos .. un ligzd-
bēgļos . . Latv dzīvn 33.

2. Tikt iedalītam, būt iedalītam (sīkākās

mērvienībās). Metrs iedalās simt centimetros.

iedaļa, -as, s. 1. Noteikta, atzīmēta daļa,

kas parasti atbilst kādai mērvienībai. O Uz

metru mēra atzīmētas centimetru unmilimetru

iedaļas. Sterns 2, 20. Cik labi būtu, ja laiks

brīdi apstātos uz vietas! Bet pulksteņa rādī-

tājs — tieši otrādi — ar velnišķu prieku stei-

dzās pāri minūšu iedaļām. Lubējs 1, 163.

2. Neliels iedalījums, nodalījums. Grāmatas

iedaļas. Kastē norobežotas vairākas iedaļas.

iedancot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.;

novec. ledējot(kur iekšā).

iedangāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Dziļi
iemīt (dubļos, zemē). O Kur nesēji soli

spēra, tur labību ne tikai nomina, bet zemē

iedangāja, jo nesamais bija tiešām smags.

Rozītis 111, 107.

iedarbe, -es, s.; parasti vsk. ledarbība. 'C3Ar

kātu iespējams regulēt arī cirvja iedarbes

sparu un cirtiena precizitāti. Indāns 1, 161. Spe-

ciālisti pētījuši dažādu.. zobu protēžu iedar-

bību uz mutes dobuma audiem, lai izvēlētos

tikai tādas protēzes, kuru nelabvēlīgā iedarbe

ir minimāla. Ves 68, 12, 8. Mēs vēlamies papla-
šināt teātra iedarbes sfēru ārpus skatuves.

Māksla 66, 1, 33.



233 iedāvināt

iedarbība, -as, s.; parasti vsk. Darbība, no-

rise, kas (ko) pārveido; šādas darbības, nori-

ses rezultāts. Saules staru i. uz augiem. Gais-

mas iedarbības rezultāts. □ Koksnes defor-

mācija ir atkarīga arī no ārējo spēku iedarbī-

bas veida. Sterns 2, 59. Sevišķi ieteicamas ir

peldes jūrā, kur papildus aukstam ūdenim,

gaisam un saulei ir dažādu jūras ūdenī izšķī-
dušo sāļu un viļņu mehāniskā iedarbība. Pad J

62, 125,3. // Darbība, norise, kas izraisa pār-

maiņas sabiedrībā, apziņā; šādas darbības, no-

rises rezultāts. !□ Katram laikmetam ir . . savi

iedarbības veidi uz cilvēku apziņu. Tēl M

58, 59.

iedarbīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iedarbīgi.
Tāds, kas (manāmi, jūtami) iedarbojas (uz ko).

I. medikaments. □.. ņem vienu tējkaroti
smalkā cukura, karsē to uz uguns, kamēr cu-

kurs kļūst brūns. Atdzisušo ledenīti ieteicams

sūkāt tad, kad rodas tieksme klepot. Šis līdzek-

lis pašreiz ir iedarbīgāks par kodeīnu. Ves 70,

10, 12. // Tāds, kas (manāmi, jūtami) ietekmē

(parasti par parādībām sabiedrībā). I. dzejolis.
O Nekādi vārdi, nekādi padomi nav tik iedar-

bīgi kā personiskais piemērs. Sports 62, 70, 2.

iedarbīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. Runas i. ■.□ Runājot par dzejas

iedarbīgumu, sabiedrisko nozīmību un laikme-

tīgumu,.. jāatceras vecu vecā patiesība, ka

liela un mūžīga vienmēr ir tā dzeja, kas rak-

stīta savam laikmetam. Lit M 58, 34, 2. ledarbī-

gums, praktiski rezultāti cilvēku ikdienas

darbā ir galvenais, pēc kā vērtējams ideolo-

ģiskais darbs. Cīņa 62, 243, 2.

iedarbināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka sāk darboties (piemēram, mehā-

nisms, ierīce). O Motors noslāpa. Šoferis no

jauna iedarbināja mašīnu. . Vilks 2, 57. Locis

iedarbina motoru. Tas sprēgā kā sausa priedes
pagale kamīnā. Grīva 8, 310. Tika iedarbināts

radioreproduktors, zema sievietes balss drusku

gaudulīgi dziedāja . . Ezera 5, 142. // Dot im-

pulsu darbībai. □. . biostrāvas attīstās sma-

dzenēs, ne tikai abstrakti domājot — rēķinot,

strādājot.. , bet arī tad, kad mēs iedarbinām

kādu savu muskuļu grupu . . Zv 58, 16, 24.

iedarboties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Būt tādam, kas pārveido (ko). □ Aug-
sne ir dabas darinājums. Daba uz to nemitīgi
iedarbojas un to veido cilvēkam vēlamā vai

nevēlamā virzienā. Apsitis 1, 80. Šļūce iedarbo-

jas tikai uz augsnes virsu, tās virsējokārtiņu . .
Apsitis 1, 257. Bisītes indīgā viela., iedarbojas
līdzīgi čūskas indei un noārda sarkanos asins-

ķermenīšus. Vimba 1, 19. // Par parādībām sa-

biedrībā. □ Māksla iedarbojas ne tikai uz

apziņu, bet arī uz jūtām, emocijām . . Liesma

72, 12, 2. . . G. Priedes lugu tēli cieši sakņojas
dzīvē, tie emocionāli iedarbojas uz skatītājiem,
no viņa lugām runā mūsu dzīve. Kar 59, 12, 116.

2. parasti 3. pers.
lesākt darboties (par me-

hānismu, ierīci). O Mašīnas. . iedarbojās,
skrūve sāka kult ūdeni baltos mutuļos. Jokums

l, 74. ledarbojās motors, un balti krāsotais

traps lēni sāka celties gaisā. Grīva 8, 15.

iedārdēt, parasti 3. pers., -dārd, pag. -dārdēja;
intrans.; pareti. Dārdot ievirzīties (kur iekšā)..

Pagalmā iedārdēja rati.

iedārdēties, parasti 3. pers., -dārdas, pag.

-dārdējās; refl. 1. lesākt dārdēt (par parādībām

dabā, sprādzieniem, artilērijas šāvieniem); īsu

brīdi dārdēt. Pamalē iedārdējās pērkons.
O Uzbrukums nolikts pulksten piecos no rīta,

bet vēl nav četri, kad iedārdas lielgabali . .

Rihters l, 315. // Par dzinējiem, ierīcēm, brau-

cošiem transportlīdzekļiem. ledārdas lidma-

šīnu motori. ICZJ Aiz muguras iedārdējās rati,
un garām pabrauca Baldiņu māte. Sakse 7, 430.

2. lesākt dārdēt (par skaņu); īsu brīdi dār-

dēt. 1.0 Uzlika pirmo plati, kas pagadījās virs-

pusē. ledārdējās mūzika. Ezera 2, 56. «Vesels,

vesels,» klausulē iedārdējās Kudrjavceva va-

renā balss . . Zv 50, 10, 18. // Par mūzikas instru-

mentiem. ledārdas bungas.
iedārdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju.

1. intrans. ledārdēt. Tanki iedārdina mežā.

2. trans. Dārdinot ievirzīt (kur iekšā trans-

portlīdzekli). I. ratus pagalmā.
iedarīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti. lesākt

darīt, bet nepabeigt. □ Darbs paliek iedarīts.

ME pap I, 508.

iedarvojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*-iedarvot. Laivas i.

iedarvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

leziest, arī piesūcināt (kā) virskārtu ar darvu,
bitumenu, ļo Slēpes, kā parasti, pirms lieto-

šanas jāiedarvo, jānotīra ar smilšpapīru. .
Sports 62, 117, 2.

iedaudzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; in-

trans. Daudz un plaši iestāstīt. Nemaz ne-

esam tik bagāti, kā ļaudis iedaudzinājuši.
ME 11, 8.

iedauzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Dauzot

iebojāt. I. bļodai malu. JZI Uz galda dega pet-
rolejas lampa iedauzītu cilindru.. Kar 56, 8, 40.

. . spīd veci patvāri, kādreiz iedauzīti, bet iz-

gludināti . . Sudrabu E 3, 497. // Dauzot radīt,
ieveidot (piemēram, robu). I. caurumu mūrī.

2. sar.; parasti divd. formā: iedauzīts. Bieži

sitot, iebaidīt, padarīt tramīgu. ledauzīts suns.

O Kā iedauzīts zirgs Zetiņa mētā galvu no

vienas puses uz otru un kaut ko sauc. Upīts

V, 70. Ārzemnieks strauji apstājās, kā pret
sienu atdūries, pakāpās soli atpakaļ, vēl aug-
stāk saslēja galvu, kā iedauzīts čigāna zirgs,

pātagu ieraudzījis . . Kar 59, 8, 19.

iedauzīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. parasti 3. pers.
No sitiena tikt iebojātam.

Krūzes mala iedauzījusies. □ Ābolus
0

ņemat

zemē, ka neiedauzās. ME 11,8.

2. sar. leiet, ieklīst (bez noteikta mērķa, pa-

rasti trokšņaini). O Pie vakariņu galda visi

brīnījās
0

, kur gan Klāvs ar Andri varējuši

palikt. . . «Kad tikai nav upē iedauzījušies,»
saimniece teica. «Varbūt gāja peldēties.» Jaun-

sudrabiņš 111, 196.

iedāvāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. ledā-

vināt. I. grāmatu.
iedāvināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

ledot (ko) par dāvanu. I. grāmatu. O. . Pē-

teris apsolījās man šo vislielāko dārgumu



iededzīgs 234

[mežragu] iedāvināt. Saulītis 13, 16. Sametām

katrs pa kapeikai, cik varējām, par samesto

naudu kaut kādu nieku slepeni nopirkām un

no rīta agri iedāvinājām skolotājam. Birznieks-

Upītis 6, 18. // ledot (ko, piemēram, aiz žēlas-

tības, līdzjūtības). O Viņš patiešām bija pa-

žēlots, viņam iedāvināja nepelnītu atzīmi. Sau-

lītis 12, 268.

iededzīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iededzīgi;

pareti. Tāds, kas ātri iedegas (3) —

par cilvēku.

I. mākslinieks. // Tāds, kurā izpaužas šāda

īpašība. O .. arī darbabiedriem mana kais-

lība [krāt senas lietas] nepalika apslēpta. .. ne-

trūka arī tādu, kas iededzīgi juta līdzi un mani

dažādi atbalstīja. Skujiņš 7, 18.

iededzinājums, -a, v. Paveikta darbība, re-

zultāts (2). I. kokā.

iededzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Pieliekot uguni, panākt, ka sāk degt, izsta-

rojot gaismu; panākt, ka sāk degt (uguns);

iedegt
1. I. sveci. .. mēs ar draugu.. sa-

lauzām priežu zarus un ar sētnieka sērkoci-

ņiem iededzinājām ugunskuru. Saulītis 5, 83. Ar

gurdu kustību Regīna sameklēja sērkociņus un

iededzināja lampu. PL Siev 59, 12, 11. Visu ska-

tieni pievērsti nelielam sidrabotam mastam,

kam piestiprināta no malahīta un sudraba da-

rināta lāpa. Tūliņ to ar elektrisku dzirksteli

iededzinās viena no lielākajām hidroelektro-

stacijām pasaulē.. Cīņa 63, 28, 1. Krēsla tik

ātri sabiezēja, ka mātei bija jāceļas un

jāiededzina lampiņā uguns. Austriņš 1, 114.

pārn. Karš ar pasaules varas tīkotāju Napo-
leonu iededzināja Gribojedova dvēselē patrio-
tisma uguni. .

Kar 54, 2, 91. pārn. Pirmie lat-

viešu sociāldemokrātiskie izdevumi, kas tika

izdoti ar milzīgām grūtībām.., bija tās dzirk-

steles, kas iededzināja cīņas liesmu strādnieku

sirdīs. Pad J 73, 180, 2. pārn. .. krokusi iededzi-

nāja dzeltenos lukturus tieši vēl nepieveikta
sniega kupenā.. Bērn 59, 10, 26. // leslēdzot

panākt, ka (apgaismes ķermeņi) sāk izstarot

gaismu,- ieslēdzot apgaismes ķermeņus, panākt,
ka sāk spīdēt (gaisma); iedegt

1. I. galda lampu.
!□ Diena bija kļuvusi pavisam pelēka, istabas

kaktos saviesās krēsla, un Vižuks iededzināja
elektrību. Saulītis 12, 122. pārn. Nakts iededzi-

nāja zvaigžņu spuldzes. Zv 53, 3, 8. // pārn. Spē-
cīgi satraukt, saviļņot; ļoti ieinteresēt. lede-

dzināt sirdis — sajūsmināt, aizraut daudzus;

satraukt, saviļņot. .O Ja cilvēks par kādu

lietu deg, tad viņš prot iededzināt arī citus.

Sakse 7, 222. Nobeidzis runu un apsēdies,
[Bauska] vēroja, vai viņa vārdi iededzinājuši

klausītāju sirdis. Sakse 7, 292. // pārn. Izraisīt

(spēcīgas jūtas, vēlēšanās). O Tur, kur strādā

šādi pedagogi — entuziasti, jauniešos tiek

iededzinātas alkas pēc skaistuma, pēc mākslas

vērtībām. . Kar 74, 8, 146.

2. Dedzinot ieveidot (kādā virsmā, piemē-
ram, ornamentus, zīmes). O No klavieru aiz-

mugures rēgojās dzeltens Siguldas spieķa gals,
kurā ar karstu stiepli bija iededzināti kādi

raksti. Birze 5, 28. Bija nepieciešami ceļrāži.
Izmēģinājumu saimniecībā tos izgatavoja, bet

skolas darbnīcā iededzināja uzrakstus. Pad J

73, 92, 2. Jaunais īpašnieks.. Orsilohu, Poli-

deiku un Kastoru apzīmogoja ar pierē iede-

dzinātām īpašuma zīmēm un nodarbināja ak-

meņu lauztuvēs. Skujiņš 7, 146. // pārn. Panākt,

būt_ par cēloni, ka (kas) dziļi iespiežas (ap-
ziņa). O Mums tu neizbēgsi... Dienu un

nakti Nīkuram vajadzēja domāt par šiem vār-

diem. Kā ar nokaitētu dzelzi tie iededzināti

viņa smadzenēs. Lācis VI, 413. Kā ar baltu

dzelzi visa mūža piemiņā viņam iededzinātas

tās šausmīgās dienas un naktis.. Upīts XII,

1064. .. neviens mūsu mājās nebija aizmirsis

vācu kungu noziegumus un nelietības, un..
tēva un mātes stāsti tās dedzināt iededzināja
manā sirdī. Sudrabkalns 11, 537.

3. pareti. Padarīt tumšu, brūnu (parasti cil-

vēku, viņa ķermeņa daļas) —

par sauli; ļaut

iedegt
2. .□ Mirdza.. redzēja daudzas sejas.

Visas tās bija vēja nopūstas, saules iededzi-

nātas un zemes un darba putekļiem piezīdu-
Šās. Lēmanis 16, 175.

iededzināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl.; pareti. Kļūt tumšam, brūnam, ilgi
sauļojoties. Nātiņš pievērsa skatienu rai-

bajam [jūras] krastam, kur gulēja puskailie
cilvēki. .. Cits jau gluži brūns saulē iededzi -

nājies, cits sarkans kā novārīts vēzis. . Fim-

bers 1, 347.

iedega, -as, s. Slimība (ziedaugiem), kuru

izraisa sēnes vai baktērijas un kurai pa-

rasti raksturīga plankumu izveidošanās uz

auga. Avenāju i. Zirņu i. O Novācot vai

sadedzinot linu ražas atliekas, . . iznīcina arī

linu rūsu, linu iedegas_ un citas infekcijas
slimības. Pad J 59, 193, 2. Āboliņa iedegas izpla-
tītas galvenokārt uz sarkanā āboliņa, bet ma-

zāk uz citiem tauriņziežiem. . . Slimo augu

galotnes ar ziedgalviņām nolīkst uz leju un

nokalst. Tērauds 1, 405.

iedegti, -dedzu, -dedz, -dedz, pag. -dedzu;
trans. Pieliekot uguni, panākt, ka uzreiz sāk

degt, izstarojot gaismu; panākt, ka uzreiz sāk

degt (uguns); iededzināt (1). I. lāpu. □ Velga
iededz eglītē svecītes un.. ilgi skatās

gaišo liesmu plīvošanā. Saulītis 12, 237. Dag-
māra iededza lampu. Cilindrs melodiski ieska-

nējās kā stīga, un istaba pielija ar gaismu.
Ezera 1, 169. .. saimniece iededz virtuvē zilo

liesmiņu. Zv 72, 24, 20. Klētiņā tumšs. Man gri-
bētos uguni iedegt, tad arvien ir gaišākas do-

mas, un bez tam ziedus gribētu aplūkot. Aku-

raters l, 16. pārn. .. rietumu pamalē sārta un

valdonīga vēl kvēloja saule, iedegdama namu

logos zeltainas liesmas. Kar 56, 3, 86. pārn. Rai-

nis . .

dzirkstoši iededzis asprātības uguntiņu
Nerra satīriskajās dziesmiņās.. Kar 63. 4, 149.

pārn. Kastaņa notrīs, kā miegu kad gaina,Sveci

pēc sveces iededz .. A Skalbe 4, 48. pārn. Hel-

sinkos [festivālā] iedegtās pasaules jaunības
draudzības ugunis kļūst arvien spožākas. Pad J

62, 156, l. // leslēdzot panākt, ka (apgaismes

ķermeņi) sāk izstarot gaismu; ieslēdzot apgais-

mes ķermeņus, panākt, ka sāk spīdēt (gaisma).
□ legājusi savā istabā, Biruta iededza griestu
lampu. Glītā, it kā neapdzīvotā telpa pielija
ar spožu gaismu. Brīdaka 2, 156. .. kaktos jau
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iezagusies tumsa. Viņa pasniedzas, iededz spul-
dzi un uz galda noliktajā spogulī ierauga savu

attēlu. Preilis l, 43. ..Riksis pāris reizes pats

bija pamēģinājis iedegt un izslēgt lukturos

gaismu. Bundzeniece 1, 39. pārn. Vakars

iededz. . zvaigžņu spuldzes. . Zv 53, 18, 8.

// pārn. Izraisīt (spēcīgas jūtas, vēlēšanos).

□ Viņa [bibliotekāre].. tiecas iedegt kolhoza

ļaudīs lasīšanas tieksmes, ko panāk, sākumā

iznēsājot grāmatas pa mājām, bet vēlāk, rīko-

jot lasītāju konferences un citus pasākumus.
Lit M 62, 9, 2. Bet kurš gan var saskaitīt, cik

daudz jaunu ieceru, ideju, atziņu iedegusi la-

sītāju sirdīs tikšanās ar šo mūsu zemē lielāko

grāmatu valstību [bibliotēku]._ Zv 62, 13, 23. Ja

sacītu, ka no šī brīža es domāju tikai par ma-

tēs vārdiem, ka tie man nedeva miera, iede-

dza krūtīs naida spīvumu un tā joprojām, tad

tie būtu meli. Skujiņš 3, 10.

iedegt 2, -degu, -dedz, -deg, pag. -degu; in-

trans. Kļūt tumšam, brūnam (parasti par cil-

vēku, viņa ķermeņa daļām saules staros).

Tumši iedegusi seja. □ Blakus man nosēžas

divi vīri, saulē melni iedeguši. Lēmanis 9, 91.

Vaigi viņam bija iedeguši tikpat brūni kā vi-

siem baltajiem, kas kādu Jaiku pavadījuši
dienvidu saulē. Lācis 10, 61. Ada bija iedegusi
zeltaini brūna . . Zālīte 5, 311.

iedegties, -degos, -dedzies, -degas, pag. -de-

gos; refl. 1. parasti 3. pers.
lesākt degt, izsta-

rojot gaismu. ledegas lāpas. .□ Tālāk, upītes
krastā, iedegās vairāki ugunskuri. Pie tiem sil-

dījās pieguļnieki.. Jansons 1, 42. Kad iedegās
svece, Emīls ieraudzīja viņa panīkušo seju,
iekaisušās acis.. Lācis 15, 313. Salmi iedegās
un uzliesmoja. Arājs-Bērce 1, 75. pārn. Kādēļ
stāvi tik mierīgi, klusi, Kastaņa trauslā, pie

ceļa, Vasaras naktī iebridusi, Svecēm iedeg-
ties neļauj? A Skalbe 4, 48. // lesākt degt (par

uguni), rasties, parādīties (par liesmām).

lO Kādu brīdi abi meža cirtēji klusēja, vēro-

dami, kā lēni iedegas liesmas. Kar 58, 2, 54.

Viņš.. uzvilka sērkociņu unsameklēja lampu.
ledegās maza, iesarkana petrolejas liesma. Zv

51, 20, 7. pārn. Un no dzirksteles iedegās
liesma. Tā sadedzināja veco, satrunējušo
iekārtu un veco dzīvi. Zv 62, 13,18. pārn. .. mež-

malā iedegušās vizbulīšu zilās uguntiņas. J Kal-

niņš 5, 3. // lesākt izstarot gaismu, tiekot ieslēg-
tam (par apgaismes ķermeņiem). ledegās pro-

žektori. iO Bet viskrāšņākā Rīga tomēr izska-

tās, kad debesis satumst un iedegas tūksto-

šiem iluminācijas spuldžu! Rīgas B 57, 32, 2.

.. ielā iedegās elektriskās spuldzes. Saulītis 12,

27. // lesākt spīdēt (parasti no spuldzēm) —par

gaismu, ugunīm. O Mārcis nospieda slēdzi,

iedegās vāja un iesarkana gaisma, jo gaitenī,
lai taupītu elektrību, bija maza spuldzīte. Vilks

3, 65. . . stepē iedegās nakts maiņā strādājošo
traktoru un kombainu ugunis un pēkšņi atkal

nodzisa. Talcis 4, 97. Līdz ko pār Baltijas jūru
nolaižas vakars, Rīgas jūras līcī iedegas Dau-

gavgrīvas bākas ugunis. Cīņa 62, 218, 2. // pārn.

Parādīties, kļūt redzamam (par debess spīdekli,
blāzmu v. tml). Pirmās zvaigznes iedegās
spožas un saltas . . Zigmonte 4, 5. Zaļgani sār-

tajā debesī, pār tumšo mežu, iedegās spoži
balts mēnessirpis. Brigadere 2, 63. . . Dardedze

iedegas Daudzkrāsu spīdumā. Sirmbārdis 4, 85.

// pārn. Kļūt ļoti gaišam, spožam, tiekot ap-

gaismotam. O . . debesis iedegās ļoti sārtas ..
Fimbers 1, 143. Un, kad pēdējie saules stari no-

dzisa, pilsēta iedegās neskaitāmās ugunīs.
Arājs-Bērce 1, 137. Pēkšņi iedegās pamale visa,
liesmu tūkstoši uzvijās gaisā. . Lukss 1, 248.

// pārn. Kļūt ļoti spilgtam. !□ Pēkšņi pie vītola

kājām ledegas pureņu zelts. A Grigulis 14, 10.

Rudenī pīlādzis iedegās sārtzeltainiem ogu ķe-
kariem. Rīgas B 73, 147, 3. // pārn. lemirdzēties

spēcīgā pārdzīvojumā (par acīm); parādīties
(acīs) — piemēram, par mirdzumu, kvēli.

n .. visu acis iedegas gaidās un nepacietībā.

Upīts 18, 44. Kad kāds netīši vai tīši aizkaitina

Aņu, tad viņas acis iedegas kā ogles.. Briga-

dere 2, 148. Melnais Niklāvs tramīgi pacēla
galvu, un viņa acīs iedegās nemierīgs mir-

dzums. Līvs 1, 80. Drikājietes lielajās acīs iede-

gās tumša kvēle. Austriņš 2, 215.

2. parasti 3. pers. lesākt labi degt. .□ Malka

iedegās arvien vairāk, sarkanā liesma jau kādu

pusstundu lodāja pa katla caurulēm — sāka

sīkt tvaiks. Lēmanis 2, 8. lekurināja savā istabā

krāsni, un,., kad malka bija krietni iede-

gusies, noņēma no sienas pestītāja bildi un no

visa spēka ietrieca to liesmās. Sakse 7, 426.

3. Pēkšņi izjust un spilgti izpaust (spēcīgas
jūtas, arī vēlēšanos). I. sajūsmā. I. niknumā.

I. spītā. O .. mūsu acu priekšā nostājas ne-

nogurstošs un pašaizliedzīgs cīnītājs, iededzies

kvēlā naidā pret fašistiskajiem iebrucējiem ..
Kar 60, 1, 140. «.. tu reizēm esi pārāk straujš
un pārāk ātri iededzies dusmās.» Klīvers 1, 110.

Viņa [aktrise] rāda Viku galvenokārt kā mei-

teni, kas gluži fanātiski iedegusies apņēmībā
atmodināt Zigmārā kaut ko cilvēcisku, izvest

viņu uz īstā ceļa. J Kalniņš 1, 385. Sirds iede-

gas
— saka, ja rodas spēcīgas, parasti pozitī-

vas, jūtas. Purvasūna: Ja viņas sirds ir

iedegusies mīlestībā pret to otro, tad diezin

vai arī mācītāja vārds te varēs ko līdzēt. Bro-

dele 12, 14. . . Un visas sirdis tai [saulei] atvērās,

Tās draudzībā silti iedegās. Rainis I, 252. Un

viņa sirds iedegās ilgās un pārgalvībā. Tūlīt

viņam vajadzēja Rasmu redzēt. Bendrupe 1, 149.

//' Pēkšņi kļūt ļoti dusmīgam; iekarst; iekaist.

O «Muļķības tev sastāstītas. Tu vienkārši esi

apmāta,» Anna iedegās. Niedre 10, 204. Majors
iedegās. Šaurās acis izplētās platākas, un tanīs

iezaigojās sarkanas naida uguntiņas. Kar 50,

8, 754. // Sajūsmināties, aizrauties, dedzīgi no-

doties (kam). I. par savu priekšlikumu. O Vie-

ziņš iedegās, miera vairs nebija ne dienu, ne

nakti, un nākamajā lielajā sporta sanāksmē

viņš ierosināja nodibināt ceļojošo Rīgas kausu,

kuru izcīnītu ik gadus . . Saulītis 12, 217. Sa-

protu, ka esi iedegusies par savu ideju, ne-

gribi no tās atkāpties. Kar 59, 9, 48. . . Un dzī-

vot, tas ir — strādāt, domāt, just Un cīņai

iedegties, lai skaists un brīvots Aug mūža

darbs, kas nevar zust. Ķempe 2, 51.

4. parasti 3. pers. Pēkšņi rasties un spilgti
izpausties (par jūtām, vēlēšanos v. tml.). .O Pie-
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rimušās jūtas iedegās no jauna, sāpīgi smel-

dza, karsti dzēla sirdi. Kar 58, 12, 39. Lepna

spēkā iedegas tava mīla. . Ķempe 9, 68. Šim

purva skuķim nekaunības pārāk daudz! Un

mežsargā no jauna iedegās dusmas .. Pad J 59,

253, 3. Uzreiz viņa sirdī iedegās vēlēšanas:

«Kaut es viņam varētu atriebties!» Blaumanis

11, 319. // Pēkšņi spilgti izpausties (acīs, ska-

tienā, sejā) — par jūtām. O Jānis paver

acis — lielas, miegā un nogurumā nespodras
acis. Acumirkli tās ir tukšas, bet tad spēji

iedegas īgnums un dusmas. Upīts 6, 43. .. viņu

acīs.. no jauna iedegās dzīves slāpes un cīņas

neatlaidība. Bērn 46, 8, 19. Viņš smaida. Viņai
zilās acīs Prieks blāzmai līdzīgs iedegas. Sau-

lītis 8, 13. // Pēkšņi sākties un asi izpausties (par

sāpēm). □ Ar plaukstu Krists norausa lietus

lāses, un atkal acu tuvumā iedegās asas sāpes.
A Grigulis 9, 120.

5. parasti 3. pers. Pēkšņi sākties un kļūt sprai-

gam (par cīņu, sacensībām v. tml.). n lede-

gās sīva kauja. Strēlnieki gribēja staciju

ieņemt frontālā uzbrukumā. Grants 3, 39. Jau ar

pirmajām [volejbola] spēles minūtēm iedegas
interesanta, spraigiem momentiem bagāta cīņa.

Sports 62, 54, l. Par to [stāstu] iedegušies sa-

mērā nikni strīdi, tam ir savi dedzīgi aizstāvji
un kritiķi. J Kalniņš l, 171. Bet sievu asprātības

iedegās, Kad lielo aunu beidzot baļļā cēla ..
A Bārda 1, 238.

iedegums, -a, v.; parasti vsk. Tumša, bruņa

ādas nokrāsa, kas izveidojas saules staru iedar-

bībā. Sejas i. Vienmērīgs ādas i. I. nogājis.

ledeguma krēms. O Spēcīgais puisis tā pie-

tvīkst, ka to var redzēt pat cauri tumšajam

iedegumam. Kar 54, 12, 75. ledegums uz slaida-

jiem stilbiem vēl tagad, septembra vidū, aiz-

stāja zeķes. Birze 4, 171. Brūna ādas krāsa ve-

seliem cilvēkiem rodas vasarā saules staru

ietekmē gan kā difūza iedeguma pigmentācija,
gan kā vasaras raibumi. . X Rudzītis 2, 58.

iedējot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans. De-

jojot ievirzīties (kur iekšā). I. otrā zālē.

O Skatuvei atveroties, no blakus istabas

iedējo Nagots ar Baldona kundzi, aiz viņiem
citi pāri . . Paegle 2, 493.

2. trans.; parasti divd. formā: iedejots. Vai-

rākkārt dejojot, labi apgūt (piemēram, deju).
tl Divas programmas — viena jau iedējota

pa daudzām Latvijas skatuvēm, otra jauna,
topoša. Pad J 70, 81, 2. Vēl Esmeraldas un Kit-

rijas tēli nav pilnībā «iedejoti», vēl atklāja-
mas jaunas nianses, jaunas krāsas, vēl nepie-
ciešams laiks, lai jaunā māksliniece atbrīvotos

no lielā garīgā un fiziskā sasprieguma, izpildot
tehniski grūto dejojumu. Zv 72, 2, 8.

3. trans.; sar. Dejojot iemēģināt, atklāt (pie-
mēram, skatuvi, zāli). JZJ Jūnijā būs «iedejo-

jama» arī jaunā estrāde . . Pad J 70, 22, 3. . . ra-

jonā tagad ir tāds kolhozs, kura jaunuzcelto
estrādi «iedejoja» [deju kolektīvs] «Liesma».

Pad J 68, 186, 5.

iedejoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Vairākkārt dejojot, iemācīties labi dejot;
dejot, kamēr dejošana sāk labi veikties. Pui-
sis jau iedejojies.

iedelverēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;

sar. Nevienādi soļojot, klūpot ieiet, ienākt (kur

iekšā). I. istabā.

iederēties, -deros, -deries, -deras, pag. -de-

rējos; refl. Saskanēt ar apkārtējo, labi iekļau-

ties tajā, būt īstajā, piemērotajā vietā.

«Jums te ir vieta, jūs šeit pat ļoti labi

iederaties, bet es gan ne. Te ir atslēgas, man

tās vairs nebūs vajadzīgas.» Saulītis 12, 139.

. . jaunajā kolektīvā viņš iederējās uzreiz kā

zīle zarā. Cīņa 73, 107, 2. Tā bija dzidra sie-

vietes balss, tik viegla un dabiska, ka iede-

rējās šai sirmajā parkā tikpat kā vakara vieg-
lais krēslojums, kā koku lapas un vīgriežu
ziedi, un likās, ka šai vietā tā būtu skanējusi
vienmēr. Vilks 6, 309.

iederība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -Piederīgs, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. Lirisko atkāpju i. romānā. Celtnes i.

arhitektūras ansamblī. □.. ventspilnieks,

piebaldzēns, limbažnieks un rēzeknietis cieši

apzinās savas tautas vienību un reizē savu

brīvo iederību lielajā brāļu saimē. Lit M 58, 49, 1.

iederīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iederīgi. Tāds,

kas iederas. □ Bet tagad, kad viss [ceļojumā]

pieredzētais pieder [pie] patīkamām atmiņām,

arī odi liekas gluži jauki radījumi, varbūt pat

pavisam iederīgi šādā ceļojumā. Pad J 62, 194, 3.

iederīgums, -a, v.; parasti vsk.; pareti. lede-

rība.

iedēstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Dēstīt un

pabeigt dēstīt. I. kāpostus. □ Visa Tukišu

piemājas zeme — prāvs augļu dārzs, bet pa
vidu starp ābelēm iedēstīti sakņaugi un kar-

tupeļi . . Kar 56, 3, 42. «Pavasarī iedēstīsi vienu

kartupeli, līdz rudenim izaugs vesels sieks,»
māte pamācīja. Vanags 9, 10. . . iedēstījām pir-
mos kociņus Tautu draudzības parkā. Zv 73,

7, 20. pārn. Ir arī gadījumi, kad [aktrisei] lomā

nav kur labā aizmetni iedēstīt. Dzene 2, 69.

iedēsts, -a, v.; reti. Dēsts. Kļaviņš arī

aizbrauca līdzi pie muižas dārznieka pēc
iedēsta . . Upīts 4, 541.

iedēt, parasti 3. pers., -dēj, pag. -dēja; trans.

Izdēt (kur iekšā). O ..par dzeguzi stāstīja,
ka tā iedējot olas citu putnu ligzdās un liekot

tiem tās arī izperēt. Austriņš 1, 125. Katrā šū-

niņā kukainis iedēj vienu oliņu. . Bērn 56,

11, 40.

iedēvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lesākt

dēvēt (kādā vārdā, parasti pēc raksturīgas pa-

zīmes); iesaukt. O No . . senajiem laikiem uz-

glabājusies Ezerpils saspiestība, šaurās ielas

un arī Ezerpils nosaukums — kā iedēvēja

starp diviem ezeriem uzcelto pili. Eglons 1, 158.

Nevar taču skanēt smiekli bez «Štepseļa» un

«Tarapuņkas», kā puiši pēc ukraiņu komiķu
vārdiem bija iedēvējuši Zarecki un Ruban-

covu. Kroma 3, 63. Par gadiem cilvēki runā kā

par dzīvām būtnēm, novērtē un iedēvē tos

labus vai ļaunus, bagātus vai nabagus. Zv

60, 1, 2.

iedibinājums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*■ iedib māt (1). Jaunas kārtības i.

iedibināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izveidot un ieviest, nostiprināt (piemēram,
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tradīcijas, stāvokli). I. kārtību. O Vēstures

gaitā iedibināto latviešu kultūras dzīves tra-

dīciju vidū Dziesmu svētki pieder pie visno-

zīmīgākajām . . Māksla 73, 2, 2. Mēs ievērojām

arī, ka viesmīlība ne jau vienmēr ir sirsnības

nosacīta, bet vienkārši — gadsimtu un varbūt

pat gadu tūkstošu iedibināts sabiedrisks

likums. Ziedonis 5, 14. . . rīkojoties pēc principa
«skaldi un valdi», [koloniālisti] iedibināja
cilšu naidu vietējo iedzīvotāju vidū.. Pad J

67, 223, 4.

2. novec. Nodibināt, izveidot. O ledibināja

tirgotavu. ME pap I, 509. ledibinājuši. . pil-
sētas. ME pap I, 509. . . Polmanis iedibinājis
pirmo lībiešu skolu un bijis tajā par skolo-

tāju desmit gadus . . Ziedonis 6, 205.

3. reti. Dziļi pamatot. O Turpmākajā
[rakstnieces] darbā nevajadzētu arī ignorēt vē-

lēšanos, lai katrs psiholoģiskā izgaismojuma. .

pagrieziens būtu ciešāk, pamatīgāk iedibināts

dzīves materiālā, raksturu loģikā un nepārvēr-

stos par tīri iekšēju, no objektīvās esamības

atrautu refleksiju. Lit M 62, 9, 3.

iedibināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -ina-

jās; refl. 1. pareti. Izveidoties un ieviesties, no-

stiprināties (piemēram, par tradīcijām). O Pe-

riodizējot literatūras parādības, jāievēro ..,
kā iedibinās jaunas literatūras tradīcijas. Kar

55, 6, 87. Vasarā Murmanskā un citās ziemeļu

pilsētās bērnu praktiski nav. Tā ir sen iedibi-

nājusies sistēma. Rīgas B 73, 125, 6.

2. novec. Nodibināties, izveidoties. O ledi-

binājās šai draudzē.. pirmās pagastskolas.
ME pap I, 509.

iedīdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar. 1. Ar

neatlaidību, stingrību panākt, ka (dzīvnieks)
veic noteiktas darbības, kustības; iedresēt.

□ . . par to Rijnieka ādaini nevarēja galvot,
klibs, bet pasta ceļos iedīdīts . . Upīts 4, 262. La-

bas Dabas Ragainīt's Būtu brūnais vērsēniņš.
Ja uz blēņām iedīdīts Nebūtu nopuikām viņš.
Pērsietis 1, 25.

2. Ar neatlaidību, arī stingrību, bardzību

iemācīt (kādu cilvēku ko darīt) vai iz-

mācīt (kādu cilvēku par ko). ~□ ..viņš ne-

prata dejot — bija tik stūrains un neaptēsts,

ka pāris meiteņu, kas Rīgā velti pūlējās šajā
mākslā iedīdīt arī viņu, drīz atteicās no sa-

viem pūliņiem. Eglons 1, 26. Zeltiņš: . . es . .
bīstos, vai es tevi paspēšu . . iedīdīt par krietnu

saimnieku, par daudz jau esi ieņēmiesto aušo-

šanos. Aspazija V, 53. Prātā sevišķi neattīstīts,
bet iedīdīts buržuju viesistabu manierēs, viņš

prata labi maskēties. A Grigulis 13, 478. Labi

iedīdītie saimes ļaudis. ME 11, 10. // Ar neat-

laidību, arī stingrību, bardzību iemācīt (piemē-
ram, izturēšanos, zināšanas). .. katrs nesa

līdzi vēl veselu milzīgu grabažu nastu ar iedī-

dītiem uzskatiem, vecām parašām. . Upīts

XII, 354. Beidzot Polideiks pakrita un Orsilohs

[gladiators], pagalam apjucis, pēc iedīdītajiem
cīņas likumiem uzmina viņam kāju uz krūtīm

un pielika pie kakla asmeni. Skujiņš 7, 149.

iediebt, -diebju, -dieb, -diebj, pag. -diebu;

intrans.; sar. leskriet, parasti ātri (kur iekšā).

iediedzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; reti.

Panākt, arī ļaut, ka sāk dīgt. JZJ leliku grau-

dus velēnā, gribu tos iediedzēt. ME 11, 10.

lediedzēt gurķu sēklas, aplejot tās ar ūdeni.

ME pap I, 509. Viņi iediedzētos kartupeļus stā-

dīja ar šim nolūkam domāto mašīnu.. Pad J

74, 98, 2.

iediegtl, -diedzu, -diedz, -diedz, pag. -die-

dzu; trans. Lieliem dūrieniem, arī pavirši šu-

jot, iestiprināt. I. piedurkni. I. oderi. // Lie-

liem dūrieniem, arī pavirši šujot, ietvert (kā

iekšpusē). I. sūtījumumaisā.

iediegt 2, -diedzu, -diedz, -diedz, pag. -die-

dzu; intrans.; sar. Ātri, veikli ieskriet, arī

iebēgt (kur iekšā). Zēns iediedz istabā. Za-

ķis iediedza mežā. ME 11, 10.

iedīglis, -ļa, v. Pats pirmais sākums, pati
pirmā sākotnējā izpausme (kādai parādībai);
pirmsākums. Reālistiskās literatūras iedīgļi.
O Padomju rakstniekam vienmēr un visur

jāredz arī jaunā iedīgļi. Viņam jāredz, ka

šie iedīgļi satur masveidīgas parādības po-

tenci. Kar 56, 2, 75. Traģēdija radusies jau se-

najā Grieķijā. Tās iedīgļi meklējami kora

dziesmās, ko dziedāja, upurējot āzi par godu

Dionisam. . Valeinis 1, 70. Vecāki paši nereti

pamodina bērna apziņā egoisma iedīgļus . . Rī-

gas B 66, 91, 6. Cik daudz jādara, jāmācās, lai

talants uzplauktu, lai neapsīktu iedīglī. Rīgas B

67, 269, 4.

iedīkties, -dīcos, -dīcies, -dīcas, pag. -dīcos;

refl. lesākt dīkt un tūlīt pārstāt (par dažiem

kukaiņiem). !□ .. tuvu manām ausīm iedīcas

viens ods. . . Tūlīt dzirdu otru, trešo, ceturto

un desmito sīcienu. Jauno v 59, 207. // leīdēties

(par govīm). Teļš iedīcas. // sar .; niev. lerau-

dāties. Bērns žēli iedīcās.

iedilt, parasti 3. pers., -dilst, pag. -dila; in-

trans.; pareti. 1. Nolietojoties kļūt mazliet, arī

vietumis plānākam, tievākam, arī nestiprākam.
O Ass jau iedilusi. ME 11, 9.

2. Dilstot iegūt sirpja lormu (par Mēnesi).

O ledilis mēness cēlās starp attālām [rudzu]
statiņu rindām. Kurcijs 4, 38.

iedilums, -a, v.; reti. Paveikta darbība, rezul-

(1).
iedimdēt, parasti 3. pers., -dimd, pag. -dim-

dēja; intrans.; reti. Dimdot ievirzīties (kur

iekšā). Rati iedimd pagalmā.
īedimdēfies, parasti 3. pers., -dimdas, pag.

-dimdējās; refl. 1. lesākt dimdēt (piemēram,

par zemi); īsu brīdi dimdēt. .□ Pēkšņi iedim-

dējās zeme. Kāds smagi kāpa zvejas zāba-

kos . . Lācis 4, 93. ledimdas tilts. . . tālu pāri

Daugavai aizskan spalgs [lokomotīves]_ svil-

piens. Sports 63, 117, 1. ..tēvocis., ķērās pie
vesera. Kalvē atkal pašķīda dzirksteles un

rakstā iedimdējās lakta. Vāczemnieks 1, 97.

// lesākt dimdēt (piemēram, par transport-

līdzekļiem); īsu brīdi dimdēt. Rati iedimdējās
uz tilta. JZJ . . klusajā ielā iedimdējās zirga
pakavi. Branks 1, 20.

2. lesākt dimdēt (par mūzikas instrumen-

tiem); īsu brīdi dimdēt. ledimdas ērģeles.

ledimdējās zvani.

3. lesākt dimdēt (par skaņām); īsu brīdi

dimdēt. ledimdas maršs. ledimdas aplausi. Ara
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iedimdējās soļi. £□ .. skaļrunī iedimdas flag-

maņa
aizsmakusi balss. Kar 62, 11, 82.

4. lesākt dimdēt (par vietu, telpu); īsu brīdi

dimdēt. □ Zāle iedimdas aplausos.. Līvs 1, 26.

iedimdināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja;
intrans.; reti. ledimdēt. Vilciens iedimdina tu-

nelī.

iedipēties, parasti 3. pers., -dipas, pag. -dipē-

jās; refl. Padobji ieskanēties (par soļiem). Arā

iedipējās soļi.
iedipināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; intrans.

Dipinot ieiet, ienākt, arī ieskriet (kur iekšā).

[O «Nāc istabā!» vecāmāte sauc. Meitenīte

iedipina sīki kā jērulēns. . Zigmonte 2, 10.

. .žigli mazās kājeles iedipina otrā istabā. Zv

62, 1, 17.

iedobe, -es, dsk. ģen. -bju, s. 1. Lēzens, pa-

sekls, parasti ieapaļš, padziļinājums (kādā vir-

smā). I. betona grīdā. Aizmēles iedobe anat.

O Kailajā, izrakņātajā aizpērnajā rudzu laukā

bija tikai granātu bedres un mīnu izplēstas
iedobes.. Kar 45, l/2, 118. Tur, kur atsevišķi

milzīgi ledus blāķi izkusa uz vietas, veido-

dami zemē iedobes, tagad redzami mazi,

ieapaļi ezeriņi. Zv 67, 21, 17. Klintis tūlīt pie
krasta vertikāli iesniedzas dziļumā. Saskatā-

mas pat viļņu izskalotās iedobes tajās . . Lies-

ma 72, 1, 16. // reti. leplaka. O .. rota uzma-

nīgi sāka nolaisties purva iedobē. Paegle3, 387.

2. reti. Bedrīte (vaigos, zodā). .□ Smaids ..
ievelk abos vaigos garenas, jaukas iedobes.

Kalndruva 5, 186. Dažurīt gaišmate nezin par

ko smējās, un tad varēju apbrīnot viņas vaigu

maigās iedobes. Kalndruva 5, 230.

iedobīte, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. Dem.-+-

---iedobe.

2. pareti. Bedrīte (vaigos, zodā). □ Viņas

seja, sārtie vaigi ar iedobītēm, tumšās acis

un jo sevišķi pilnīgās lūpas. . izstaroja tādu

līksmi, tādu dzīves tīksmi . . Kalndruva 2, 21.

Viņš gulēja sēdus, piespiedis pie krūtīm zodu

ar iedobīti vidū. Ezera 7, 78.

iedobt, -dobju, -dob, -dobj, pag. -dobu.

1. trans. leveidot (kādā virsmā nelielu, pa-

rasti ieapaļu, padziļinājumu). I. kartupelī
bedrīti.

2. trans.; poligr. Izgatavot iedobuma (1)

veidā (iespiedelementus). O Šī paņēmiena
[dobspieduma] pamatatšķirība ir tā, ka iespied-
elementi ir iedobti iespiedformā, pie tam da-

žādā dziļumā atkarībā no attēla toņa stip-
ruma: jo tumšāks tonis, jo dziļākā dobumiņā
ir iespiedelements. . Zin T 63, 4, 5.

3. parasti 3. pers.; intrans.; reti. lekrist (pa-
rasti par acīm). !□ Jēkabs [Jāzepam]: Cik acis

iedobušas tev — kā bedres! Rainis IX, 81.

iedobulis, -ļa, v. Neliels iedobums (parasti
zemes virsmā). .□ Zāļu grīnis ir ciņains, aiz-

ņem zemākas vietas, un tā iedobuļi lietus pe-
riodos pieplūst ar ūdeni. Saudz dabu 54. .. tīru-

mus pārstaigā vīri ar somām plecos un kar-

tēm jokās. Vietu vietām viņi izrušina iedobuļi,

iegrābj augsni un saber maisiņā. Zv 64, 4, 4.

.. [Zuze] padzērās no avota, kuru reiz abi ar

Vili atrada iedobulī zem vecās siekstas. Avo-

tiņa 2, 9.

iedobumains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kur ir

iedobumi (par virsmu). □ Saimnieci gādīgi
nosēdināja pie oša stumbra, kur plats, iedobu-

mains, sūnām klāts saknes izaugums veidoja
dabisku sēdekli. Kalndruva 5, 69. . . Mēness

virsa ir stipri grumbuļaina, iedobumaina. Cīņa

63, 81, 4.

iedobums, -a, v. 1. Padziļinājums (kādā vir-

smā), parasti pasekls, ieapaļš; dobums (1). Ak-

mens ar iedobumu. I. cementa grīdā. I. alas

sienā. □ Ledājam kūstot un atkāpjoties uz

ziemeļiem, ledus kušanas ūdeņi piepildīja
iedobumus zemes virsā un izcēlās ezeri. Spu-

ris 1, 4. Tur [klētsaugšā] viss labā līču siena

piebāzts, tikai pašā priekšā neliels iedobums

gulēšanai. Upīts 4, 251. Spilvenā vēl nebija

izlīdzinājies iedobums, ko iespiedusi viņa

galva. Ezera 2, 113.

2. Caurums (kādā virsmā). □. . skarbi

kaukdama, garām aizlidoja tanka izšautā liel-

gabala granāta, iesizdamās viņpus ielas mā-

jas sienā. Uz visām pusēm pašķīda apmetuma
baltās kaļķu plēnes, un sienā atvērās dziļš un

melns iedobums. Grīva 4, 95. Varēja redzēt, ka

viena siena tai [būdiņai] sagrauta, logu
vietā — melni iedobumi. Kar 46, 7/8, 636. Un

zaļajā meža kuplumā acīm redzot auga jau-
nas, dzeltenas ēkas stāvs ar durvju un lo-

dziņu iedobumiem. Birznieks-Upītis V, 142.

iedoma, -as, s. 1. Iztēle, lantāzija. ledomas

spēja. ledomu tēli. □ Mūsu bērnišķīgajai fan-

tāzijai nebija robežu. Savās iedomās mēs ne-

braucām pa pārplūdušu upi, bet zēģelējām pa

nepārredzamu jūru, kur uz katra soļa drau-

dēja briesmas. Grīva 5, 16. . . kad stāstu par

Harija Līdaka vēl negarajām dzīves gaitām,
brīžiem pašam grūti pateikt, ko esmu redzē-

jis, kas man pastāstīts un kas varbūt ir iedo-

mās radies. Talcis 7, 168. Reiz iedomu vaļā pa-

laidis, Upīšu Mārtiņš to vairs nevarēja noval-

dīt. Viņam atkal bija pašam savs zirgs, viņš
brauca uz baznīcu, pātaga viņam no drāzta

oša koka, pats Lejassmeltēnu Jorģis ar savu

ērzeli nevarēja garām tikt... Upīts XI, 397,

// Ilūzija, maldi. □ Bet kad nu tomēr viss tik

ilūzija? Tik skaista iedoma, no ilgām celta?

Rainis 111, 342. . . viņš turpināja dzīvot mūžī-

gās saticības pasaulē, kuru pats savās iedomās

bija uzcēlis. Lācis 15, 202. «Bet varbūt viņas
nemaz tur nebija? Varbūt tās tikai manas

iedomas?» Līvs 2, 144.

2. Neatlaidīga, arī uzmācīga doma, ideja

(bieži aplama). 0.. aplama ir iedoma,

ka tas izdarāms uz ātru roku, vismaz

viegli, ar skubu. . Lit M 57, 13, 1. Un viņš

nevarēja atvairīt kārdinošo iedomu, ka Zenta

reiz smaidīs tikai viņam, viņš varēs to turēt

savās rokās un saukt par savu sievu. Sakse

7, 154. «Kas par muļķīgām iedomām!» viņš

tūdaļ sevi norāja. Kam tīšu prātu bojāt sev

omu un, zīlējot nākamību, piesaukt kūmas

nedienas? Dorbe 3, 28. // Vēlēšanās (parasti

pēkšņa, arī untumaina); iegriba, untums.

!□ «Ja šos divus puišus varētu apvienot vie-

nā,» Vieziņš [treneris] brīžam iedomājas, bet

tad tūlīt nokaunas par savu muļķīgo vēleša-



239 iedomāts

nos, jo nav jau vairs tie pasaku laiki, kad

zelta zivtiņa izpilda katru iedomu. Saulītis

12, 108. ~ teātris jau vilka [meiteni] kā mag-

nēts. Vecāki saprata, ka tā nav iedoma, bet

dziļa iekšēja pārliecība. Dzene 2, 17. . . visa

[kuģa] komanda, izņemot kapteini, burtiski

ieaugusi bārdās. .. Kas tā par iedomu —

audzēt tik briesmīgas bārdas! Grīva 5, 99.

iedomāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. At-

veidot atmiņā, atcerēties; iedomāties (3).
O Viņa iedomāja māti un mātesmāsu, kurām

ar veikalu negāja labi. Rozītis 2, 24. .. Ojārs..
iedomāja nopietno brūnaci Norciemā. Taču

viņas tēls pēdējā mēneša darbu steigā bija it

kā izbalējis.. Eglons 1, 77. Tad viņš atkal

iedomāja, ka apsolījis piecos pacienāt Lizan-

dera madāmu ar vīnu un biskvītiem. Upīts
18, 197. // intrans. O Kad es par Tevi iedomāju,
Ap mani ziedos saplaukst viss, Kaut ārā ku-

penas_ ap māju. Kar 57, 2, 77. .. zvejnieki uz-

traucās par šo jauno draudošo postu, par
kuru dažs no viņiem līdz šim lāgā nebij iedo-

mājis. Blaumanis 6, 37. Viņš gan reti par tiem

[vecākiem] iedomā, pašam sava dzīve. Bet viņi
domā. A Grigulis 13, 257. // lenākt prātā iz-

darīt ko patīkamu (kādam) un paveikt to.

O Osis ienāca labprāt, redzami apmierināts,
ka ari viņu iedomājuši, bez liekiem aicināju-
miem piesēda Upīšu Mārtiņam blakus. Upīts

4, 148. . . [jubilārs] bija licis uz sava rēķina
atvest no kroga kurvi alus uz tiem priekiem,
ka viņu tā iedomājuši. Austriņš 1, 243.

2. Izveidot priekšstatu, tēlu (par ko); iedo-

māties (1). .□ Bet, kad iedomāju rītdienu,
man paliek uzreiz priecīgi krūtīs. Rīt būs pa-
vasara saule, silta, karsta; viņa kāps, un cī-

ruļi dziedās.. Akuraters 1, 16. Laba mākslas

kritika nav iedomājama bez kritiķa aktīvas

klātbūtnes visos mākslas dzīves procesos, no

mākslinieka darbnīcas līdz mākslas izstādēm.

Lit M 72, ii, 12. Tā vien likās, ka tikai viņi
abi kopa sastāda vienu veselu, jo, tāpat kā

viņš nebija iedomājams bez pīpes, tāpat pīpe
nebija iedomājama bez viņa. Grīva 9, 102.

3. Izziņas darbībā radīt atziņu, secinājumu,
konstatējumu, ideju v. tml; iedomāties (4).
!□ Pirmo reizi Juris Kalnietis tā īsti iedo-

māja, cik smalks un sarežģīts ir cilvēks..
Kar 57, 12, 20. Uz sāniem pagriezies, viņš iedo-

māja, kāpēc pamodies. Cieši blakus gulēja
kads, mētelī ar visu galvu ietinies. Upīts 18,195.

Pavisam man sirds aptecējās, kad iedomāju,
cik tālu mūsmājas. J Kalniņš 2, 150. // Rasties,
ienākt prātā domai, idejai (ko darīt). o_«Bet
nu labi gan, ka iedomājāt atbraukt. Āboli

gatavi, nav, kas ēd ..» Brodele 17, 201. Nu tā —

sakām iet pa ceļu un tad iedomājām aiziet

paskatīties. J Kalniņš 2, 130.

Sk. iedomāts.
iedomāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl.; trans. 1. Izveidot iztēlē; iztēloties (ko).
O .. mazie puišeļi iedomājās, ka viņi ari

būvējot kuģus. Tiem nebija ne mašīnu, ne

celtņu,.. tikai priedes miza, skaliņi un papīra
lapas. Sudrabkalns 5, 89. Meitene. Nelda. Gai-
šāku un siltāku par viņu grūti iedomāties.

Indrāne 6, 245. lekšējā redze
— tā ir spēja sa-

skatīt ainas, kuras iedomājamies savā iztēlē

vai arī atsaucam atmiņā no kādreiz kaut kur

redzētā . . Gailis 1, 21.

2. Radīt sev maldīgu uzskatu, pārliecību
(par ko),- likties, šķist. 1., ka nespēs darbu

veikt. 1., ka ir gudrāks par citiem. O «Viņš
ir tāds, kāds ir, nevis kādu tu viņu iedomā-

jusies.» Sakse 7, 275. Tamāra Kārkle būtu laba,
varbūt pat lieliska vecākā laborante, bet ne-

kad viņa nevarēja būt tā, par ko iedomājās
sevi esam — pētniece, jaunu ceļu atklājēja.
Purs 4, 108. .. liekas, viņa ir vienkārši iedo-

mājusies, ka viņa Zigmāru mīl. J Kalniņš 1, 385.

3. Atveidot atmiņā, atcerēties,- iedomāt (1).

!CJ Šajā brīdī viņš iedomājās savu dēlu.

Skaidrāk nekā jebkad tas nostājās viņa acu

priekšā trīspadsmit gadu vecs, smaidīgs zēns

ar pionieru lakatiņu ap kaklu, tāds, kādu viņš
to redzēja pēdējo reizi. Sakse 7, 342. Viņš

iedomājās agrāko dzīvi, savus nākotnes nodo-

mus, tuvos un mīļos cilvēkus — cik labi bija
dzīvot. Lācis 15, 283. // intrans. Un, tiklīdz

Ēvalds iedomājās par Zigi, tūlīt bija skaidrs,
ka bez šī puiša —

bez sava labākā drauga

padoma nekas nav izlemjams. Saulītis 12, 49.

«Vai tu par mani pilsētā iedomāsies?» Dripe

2, 156. Tomēr tik daudz jau es arī saprotu, ka

ne man talanta, ne tāda izcila skaistuma.

.. Tādēļ jau es arī par kino vai teātri iedo-

mājos tikai tāpat vien — garāmejot. Brodele

17, 174. // Domās izvēlēties (piemēram, skaitli,

vārdu). I. divzīmju skaitli. I. vārdu, kas sākas

ar burtu č.

4. Izziņas darbībā rasties atziņai, secināju-

mam, konstatējumam, idejai v. tml.; iedo-

māt (3). □ Nekad Perjē kungs nebij iedomā-

jies, ka cilvēku var arī aizšaut un pamest, lai

tas te priekš visu acīm pamazām nobeidzas.

Upīts 18, 215. // lenākt prātā (piemēram, do-

mai, jautājumam). O «Nē,» Beķeris iedomā-

jās. «Laikam nekur citur pasaulē nav tādu

ceļu, tādu bērzu, tādu ezeru un tādas sau-

les ..» Saulītis 13, 183. Egils iedomājās, ka tas

tiešām ir netaisni no dabas — uzsūtīt salnas

pašā ziedēšanas laikā. Zigmonte 4, 7. «Kādēļ

Lauķis ar abām govīm šodien nav aplociņā?»

iedomājās Rūdis . . Birznieks-Upītis 6, 134. // Ras-

ties nodomam (ko darīt). □ .. Klāvs jau sen

bija iedomājies sarīkot skolā kaut ko līdzīgu
šaha turnīram, bet vienmēr gadījās kādi se-

višķi apstākļi, kas labos nodomus izjauca.
Saulītis 6, 95. Klusībā iedomājos viņu kādreiz

pat pārspēt.. Kurcijs 2, 29. ..vīri ēdienreizēs

nāca, kad iedomājās. Līvs 3, 31.

o<> Ko iedomājies sar. — saka, paužot ne-

ticību, nicīgu attieksmi. O «Beigusi vidus-

skolu, ko iedomājies! Lai nu nepūš pīlītes!»
Saulītis 12, 35.

iedomāts, -ais; s. -a, -ā; apst. iedomāti.

1. Tāds, kas pastāv tikai iedomās, lantāzija;

nereāls, šķietams. ledomāta slimība. ledo-

māta romantika. □ Tipiskā rakstura vietā

bija radies iedomāts cilvēka ideāls bez dzī-

ves, bez dvēseles un miesas. J Kalniņš 1, 103.

Vai nebij iedomāta dzīve? māņi? Ko laidi
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acīs citiem un pats sev? Ja tā kaut iedomāta

dzīve bija, Daudz reālāka bij par sataustāmo.

Rainis VI, 350. ..jaunākie pirmsskolas vecuma

bērni jauc iedomāto ar īstenībā esošo. Psihol

310.

2. Tāds, ko domās brīvi izvēlas, iedomājas.

I. skaitlis.

iedomība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība i c d o mig s, šīs īpašības konkrēta

izpausme. □ Uzpūtību un plātīšanos Brīvi-

ņam pārmest nevarēja, ja daudz, tad nelielu

apvaldītu iedomību par savu pārākumu zemes

platībā un gudrībā. Upīts 4, 643. Viņas izturē-

šanās un jestrā valoda liecināja par lielu pat-

mīlību, iedomību, itin kā pārākuma apziņā pār

tiem, kuru vidū viņa tagad atradās. Dorbe

3, 130. .. atvadoties viņš cieši spieda abiem

roku un piekodināja: «Tikai nekļūstiet iedo-

mīgi. ledomība, vismaz pārāk liela iedomība,

ir beigas.» Saulītis 12, 51.

iedomīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iedomīgi. Tāds,
kas jūtas pārāks par citiem un izrāda to.

ledomīga meitene. ledomīgs kā pāvs — ļoti
iedomīgs. ledomīgs kā pūslis sar. — ļoti iedo-

mīgs, parasti bez pamata. □ .. gadās, ka jau-
nie sportisti pēc pirmā lielākā panākuma kļūst

iedomīgi. Viņiem liekas, ka viss jau ir sa-

sniegts. Tie . . lepojas gan draugu, gan skatī-

tāju priekšā. Zv 54, 4, 27. Viņu pārņēma ne-

labuma sajūta, uzskatot šo pašpārliecināto,
iedomīgo vīrieti, kas, uzpūties līdzīgi pāvam,

sēdēja viņpus galda. Eglons 2, 366. Biedrs čem-

pions laikam gan bija kļuvis iedomīgs un ne-

cerēja, ka pēkšņi tepat Rīgā var atrasties pui-
kas, kas skrien mazliet ātrāk. Saulītis 12, 239.

«. . tādi mākslinieki ir iedomīgi kā pūšļi, un

kā pūšļos tur arī ir tikai tukšums.» Zemzaris

1, 75. // Tāds, kurā izpaužas šāda īpašība.

ledomīgi vīpsnāt. ..□ Ar triumfatora lepno,
iedomīgo smaidu uz lūpām viņš izvilka no ka-

batas mazu, iegarenu kastīti, pagrozīja to Sil-

vijas acu priekšā. . Lācis VI, 430. Lapsai iedo-

mīga daba: Pati liela, pati laba, Un par visiem

mežā tā Esot pati gudrākā . . . Jauno v 56, 140.

iedot, -dodu, -dod, -dod, pag. -devu. 1. trans.

Dot, sniegt (ar roku) tā, ka otrs paņem, sa-

ņem (piemēram, lietošanā, īpašumā). I. bērnam

ābolu. I. kasierei naudu. I. draugam grāmatu
izlasīt. ledot roku — a. Pasniegt roku (pie-

mēram, sasveicinoties, apsveicot, pateicoties,
izsakot piekrišanu), b. Pasniegt (kādam) roku

atbalstam. O Andriksons iedeva Līzei savu

lāpstu un aizgāja. Blaumanis 11, 327. . . viņam
iedeva karoti. ~ un viņš varēja ēst no visas

bļodas medu, cik vien gribēja. Sakse 2, 139.

Kamanās sēžoties, Annuža iedeva ikkatram

savu maizes nastiņu līdz. Kaudzītes la, 119.

// Dof un panākt, ka apēd, izdzer; paēdināt,
padzirdināt. I. zīdainim tumi. I. bērnam ēst.

I. slimniekam zāles pēc ēšanas. ledot bērnam

krūti sar. — paēdināt bērnu ar krūti. □ «Zūz,
iedod man nodzerties,» viņš vārgā balsī lūdza.

Sakse 2, 186. Dažreiz pietiek bērnu pagriezt uz

otriem sāniem vai iedot (barošanas starplai-
kos) kadu tējkaroti novārīta, nesaldināta

ūdens, lai bērns.. vairs neraudātu. Ves 72,

4, 11. «Nāc, es iedošu tev tēju, vēl ir karsta.»

Zigmonte 4, 35. // sar. Pateikt, darīt zināmu

(piemēram, adresi, telefona numuru). I. savu

telefona numuru. O Varakalns: Viņš padzir-
dēja, ka es braukšu uz šejieni, un iedeva da-

žas adreses — lai pasveicinot draugus. Gulbis

1, 16.

2. trans.; sar. Piešķirt (īpašumā, lietošanā,

parasti materiālas vērtības). O «Tavu tēvu

es pazīstu vēl no tā laika, kad viņš te bija
priekšsēdētājs. Toreiz mums labu zemi iede-

va.» Sakse 7, 195. «Šo dzīvokli fabrika iedeva

mums.» Saulītis 12, 29. «Viens kolēģis izmak-

sāja,» Egils skaidro, «viņam iedeva prē-

miju ..» Zigmonte 4, 42. . . viesmīlīgi ir latga-
lieši: nevis sliktāko, bet labāko vietu viņi tev

naktsguļai iedos. Andersone 1, 73. // Piešķirt,

sagādāt, nodrošināt (kādus apstākļus, stāvokli

v. tml.). I. brīvdienas. □ «Arnis man nupat

pastāstīja — viņam iedots pirmais patstāvīgais
darbs. Isfilmiņa. Par mūsu pludmali.» Brodele

17, 130. . . skolēni iestudēja Blaumaņa «No sal-

denās pudeles», un, tā kā nebija, kas tēlo

dūšīgo Lavīzi, tad šo lomu iedeva Lidijai.
Dzene 2, 15. pārn. Pavasaris bija iedevis kat-

ram kokam un krūmam savu zaļumu. Viese

1, 21. // vienk. Piespriest sodu (uz noteiktu

laiku). O «Man, zin [zini], pusotra gada par

zādzībām iedots, — pati nezinu, kā nosēdēšu.»

Niedre 2, 84.

3. trans. Izraisīt (psihisku vai Hzioloģisku
stāvokli). □ «Ja arī būtu bijis vēzis, mēs

viņam [slimniekam] iedosim dūšu pusgadam.
Un man —

kas dos dūšu man?» Birze 5, 94.

Jura diena nav. . nekāda prieka diena, ja

nesaucam par prieku tā jautruma, ko iedevis

dažs šķiršanās vai saņemšanas malciņš . . Kau-

dzītes la, 14. Visu gatava tā darīt, Visu. . .
Lai vien būtu drusku prieka, Ja vien varētu

tā iedot prieku. A Grigulis 14, 115.

4. intrans.; sar. lesist. I. pa ausi. // trans.

I. pļauku. .□ Jaunkalaču vecenei pašai bij

groži rokās, viņa iedeva vecim spēcīgu dūri

mugurā.. Upīts 4, 249.

O ledot vārdu (arī nosaukumu)_ —
nosaukt

(ko) kādā vārdā, piešķirt (kam) vārdu, nosau-

kumu. O «Krist, grēka gabals, māte. . tev

tādu vārdu iedevusi...» Līvs l, 66. Paaudzes,

kas šiem [zemes] stūriem iedevušas šo nosau-

kumu, sen vairs nav atrodamas. Zigmonte 2, 275.

<> ledot pūrā līdz(i) — iemācīt, ieaudzināt

(ko) uz visu mūžu. \> ledot pratu —

arī izaudzināt prātīgu, gudru. O «.. pašam tā

prāta nav un sieva arī nemāk iedot. .» Zig-

monte 2, 124. Vai bij māte auklēdama To pra-

tinu iedevusi: To darbiņu darīdama, Jau es

citu iedomāju. DV 487. <> ledot kurvīti (retāk

kurvi) sar. — atraidīt (piemēram, to, kas bil-

dina, aicina dejot). □ «Man aizdomas, ka

Tija viņam iedeva kurvīti. ..» Purs 4, 231.

«Kāpēc jūs man iedevāt kurvīti damu valsī?»

— «Bet es taču neprotu dejot.» — «Lai arī

neprotat, jums tomēr vajadzēja nākt. Vismaz

aiziet ar mani līdz dejas grīdai.» Lācis 5, 78.

Reinis: Lāsma
...

Ja..es . . tevi uzlūgšu,
tu. . . neatteiksi? Lāsma: Un ja atteikšu?
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ledošu kurvi? Gulbis 1, 38. ledot vilka pasi
sar. — atbrīvot no darba; atbrīvot no kādiem

pienākumiem un aizraidīt.

iedragājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts -*-iedragāt (1). Laivas i.

2. parasti vsk. Paveikta darbība, rezultāts ->

iedragāt (2). Autoritātes i. Veselības i.

iedragāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Ar

spēcīgu sitienu, triecienu ielauzt (2).\Z3 . . Vil-

ku Hugas nežēlīgais trieciens bija iedragājis
zēna galvaskausu. . Lācis 15, 103. Gārnis ar var-

mācīgā sitienā iedragātu spārnu . . modina žē-

lumu . . Lit M 58, 43, 2. Plosīdamās ar deviņu

ballu spēku, vētra iedragāja tvaikoņa kreiso

bortu. Rīgas B 68, 275, 1.

2. Panākt, būt par cēloni, ka (kas) zaudē

spēku, pārsvaru, ietekmi, psihiskās īpašības

v. tml. I. autoritāti. I. pašpaļāvību. □ . . re-

dzam stipru un viengabalainu mākslinieka

personību . . , ko nav spējušas iedragāt nekā-

das dzīves vētras. Kar 60, 2, 150. Cietuma pār-

dzīvojumi izmocījuši viņa miesu un, liekas,

arī dvēseli iedragājuši. Upīts V, 19. Šī disku-

sija jūtami ledragāja pseidotautisko roman-

tiķu pozīcijas . . Niedre 9, 314. // Panākt, būt par

cēloni, ka bīstami vājinās (veselība). O Viņa
veselību bija stipri iedragājuši četri cietuma

gadi, kurus viņš bija pavadījis Čiņčiļas cie-

tokšņa mitrajos pagrabos. Grīva 1, 58.

iedraudzēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Izveidoties draudzīgām attiecībām (ar
kādu cilvēku), kļūt draugiem. O Abi jau-
nieši bija iedraudzējušies jau padomju dar-

binieku kursos Maskavā un arī tagad turējās

kopā. Sakse 7, 6. Jūrmalā Jānītim radās daudz

jaunu paziņu. Vispirms viņš iedraudzējās ar

krustmāti Kuki. Birznieks-Upītis 3, 8. // Izveido-

ties labām attiecībām (ar dzīvnieku). I. ar

kaimiņu suni.

iedrāzti, -drāžu, -drāz, -drāž, pag. -drāzu;
trans.; pareti. 1. lesākt drāzt (piemēram, koku,

mizu), bet nepabeigt. □ ledrāzt kokam mizu.

ME pap I, 509.

2. Drāžot iesākt gatavot (priekšmetu), bet

nepabeigt. ledrāzts iesms.

iedrāzt
2, -drāžu, -drāz, -drāž, pag. -drāzu;

intrans.; sar. ledrāzties (1). I. pagalmā.
iedrāzts, -drāžu, -drāz, -drāž, pag. -drāzu;

intrans.; sar. Spēcīgi iesist. O Urpina Donāts

vēl tagad griežas uz otru pusi, kopš viņa Jā-

ņos tam par uzmākšanos iedrāza ar mēslu

dakšām. Niedre 12, 13.

iedrāzties, -drāžos, -drāzies, -drāžas, pag.

drāzos; refl. 1. Atri, steigā ieskriet (kur iekšā).
O

:. durvis ar joni atsprāga vaļā un istabā

iedrāzās Meņģeļu Olga. Lācis 11, 162. Aizelsies

pagalmā iedrāzās Dūmiņu puika . . , trīs kilo-

metrus noskrējis šausmīgā uztraukumā . . Bro-

dele 14, 30. . . zirgi iedrāzās starp kaudzēm . .
Talcis 4, 99. // Atri, steigā iebraukt, iejāt (kur

iekšā). Pagalmā iedrāžas jātnieks. O Rīta ag-

rumā mūsu vilciens iedrāzās un nobremzēja
Tulūzas stacijā. Grīva 8, 130. . . spalgi taurē-

dama, . . Biķernieku ielā iedrāzās ātrās palīdzī-
bas mašīna. Zv 57, 5, 6. // Strauji ievirzīties (kur

iekšā) — piemēram, par vēju, puteni. !□ Kad

tēvs atvēra durvis, istabā līdzīgi baltam vir-

pulim iedrāzās putenis . . Bērn 50, 12, 25. Kaut

kur tālu, tālu bija radies vējš, tas skrēja pāri
mežu galotnēm, . . iedrāzās apsē un aizvirpu-
ļoja tālāk pāri laukiem. Vilks 2, 76.

2. Atri, steigā pārvietojoties, neviļus, ne-

gribēti atsisties (pret šķērsli). O Jātnieks ne-

sās uz priekšu ar lielu ātrumu. Šķiet, ka tumsā

tas iedrāzīsies mājas sienā. Grīva 6, 23. Baidī-

damās iebraukt [ar motociklu] cementa stabā

vārtu kreisajā pusē, viņa iedrāzās labajā.
Jauno v 59, 21. Zaķis kā skrēja, tā ar pieri
iedrāzās skolotāja lielos. Birznieks-Upītis 2, 43.

(I Ātri virzoties, ietriekties (par priekšmetiem).
Akmens ripodams iedrāzās kokā. !□ Neilgi
pēc saules lēkta tam [kuģim] sānos iedrāzās

torpēda. . Grīva 4, 332.

iedrēbe, -es, dsk. ģen. -bju, s.; reti. Padrēbe,

odere. □ Cepures iedrēbe. ME 11, 10. No Ro-

berta svārku elkoņa rēgojās iedrēbes baltums.

Lubējs 1, 198.

iedrebēties, -drebos, -drebies, -drebas, pag.

-drebējos; refl. lesākt drebēt un tūlīt pārstāt

(par ķermeni, tā daļām); ietrīcēties. □ Aiz-

turētā niknumā iedrebējās viņa rokas. Klīvers

2, 5. Jēkabam ceļi iedrebējās, un pie kabineta

durvīm viņš tikko nepaklupa. Jansons 2, 156.

«Protams, gribu strādāt uz sava traktora,» Li-

dijai iedrebējās lūpas. «Tā nemaz nevar mani

noņemt. ..» Talcis 4, 43. pārn. Tikko jaušams
smaids iedrebas mutes kaktiņos. Kar 51, 7, 599.

<> Sirds iedrebas (retāk ietrīcas) — saka, ja

sirds satraukumā strauji iepukstas; saka, ja

pēkšņi izjūt satraukumu. □ Viņas sirds nez.

kāpēc iedrebas, domājot, kāda gan atzīme va-

rētu būt... Zigmonte l, 119. Vijole raudāja,
sirdis iedrebējās neapjaušamās ilgās. Eglons,
2, 318. // lesākt drebēt (par priekšmetiem);
īsu brīdi drebēt. □. . pēkšņi iedrebējās
apšu lapas. Lēmanis 4, 58. . . rokā sažņaug-
tais mēriņš iedrebējās . . Ezera 7, 295. Pēc

tam iekaucas motori, iedrebas viss lidma-

šīnas ķermenis . . Lukss IV, 192. // leskanēties

nevienmērīgi, saraustīti (par skaņu). □ «Eh

tu, eh tu, Velnakaul.. . vai tad citādi varēja
būt! ...» Virsnieka balss savādi iedrebējās.
Līvs 2, 98. «Saki taču kaut ko!» Sidorina balss

iedrebējās mokās. Sakse IV, 140. «Tas jāizdara,
kaut mums abiem būtu grūti...» — «Tu. ..
domā?» — «Jā,» Jorens atsaka, un viņa balss

mazliet iedrebas. Zigmonte 2, 212. pārn. «Un jūs,

atļaujat turpināt tādu ļaunprātību vai nevī-

žību?» Ozols nevarēja ilgāk novaldīt balsi,
kurā iedrebējās sašutums. Sakse 7, 390.

iedresēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Dresē-

jot iemācīt (dzīvnieku) veikt noteiktas darbī-

bas. O Suņiem viegli izveidojas nosacījuma

refleksi, un tos dresē dažādiem uzdevumiem.

. . Kara laikā suņus iedresēja pat tanku uz-

spridzināšanai . . Zool 152. // sar. Pedantiski,

stingrā un noteiktā kārtībā iemācīt (cilvēku).

O .
.
tas nebūs iedresētu sholastu strīds, fo-

rumā notiks dedzīgas diskusijas par to, kā

panākama visas pasaules jaunatnes solidari-

tāte .. Pad J 64, 185, 4. Arī pats nebij nekāds,

runātājs, bet tā iedresēts, ka sievas. ...
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klātbūtnē drīkstēja tikai piebalsot. Upīts 4, 650.

// sar. Ar stingrību, bardzību, ar atkārtošanu

iemācīt (cilvēkam ko). I. paklausību.
iedrīksnēf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; pa-

reti. Ar asu priekšmetu ievilkt, ieveidot (kādā

virsmā, piemēram, zīmes). □ Bieži vien mēs

apbrīnojam arheologus, vēsturniekus un va-

lodniekus, ka viņiem izdodas atšifrēt seno,

bojā gājušo tautu rakstu zīmes, kas iedrīksnā-

tas kādā akmenī un saglabājušās līdz mūsu

laikiem. Cīņa 63, 288, 2. .. te durvju zaļajā
skārdā piecstūrainā zvaigzne, ar asu dzelzs

priekšmetu iedrīksnāta. Lēmanis 16, 78.

iedrīkstēties, -drīkstos, -drīksties, -drīkstas,

pag. -drīkstējos; refl.; trans. 1. ledrošināties,

uzdrošināties. I. iebilst. ,0 Karalis: Un tu,

kas, kauna apkrauts, iedrīkstējies Man acīs

rādīties, ņem savu algu.. Aspazija 3, 336.

. . Ļaudis nemaz nav iedrīkstējušies tur ga-

rām iet. LTTP VI, 769. Guna: Ne vārda vairs! —

Ko iedrīksties
— ej projām! Aspazija 3, 315.

2. Atļauties (ko darīt). O Milzis Uguns-
milna bijis ļoti labs. Viņš pat gliemežvākus

neiedrīkstējies samīdīt.. Kaldupe 6, 111.

iedriskāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; pa-

reti. Mazliet, arī vietumis sadriskāt. ļO ledris-

kātas drēbes. ME 11, 10.

iedrosmināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
trans. Izraisīt drosmi (kādā). □ Kas zēnus

iedrosmināja ar labu vārdu, kas diennakti pa-

līdzēja labot viņu traktorus, kas? Kroma 3, 66.

«Lauztās priedes» skanēja kā iedrosminoša

ceļa dziesma tiem, kas buržuāziskās Latvijas

smagajos terora apstākļos izgāja cīņā par pa-

domju varu. Pad J 54, 181, 3. . . Sarkanās Armi-

jas uzvaras iedrosmināja ļaudis ķerties pie
ieročiem . . Rīgas B 67, 257, 2.

iedrošinājums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts □ Mums visiem zi-

nāma Aspazijas nozīme Raiņa sākotnējās dar-

bības posmā, kad dzejniece ar saviem iedro-

šinājumiem, neatlaidību, kaislu pieķērību un

mīlestību rosināja Raiņa talantu. Dzene 2, 127.

iedrošināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ar savu izturēšanos, rīcību, runu padarīt
drošu, izraisīt drošības izjūtu, drosmi; būt par

cēloni tam, ka kļūst drošs, rodas drošības iz-

jūta, drosme. O Lai iedrošinātu sevi un ci-

tus, viņš iedziedājās.. A Grigulis 13, 41. «Atve-

riet vāciņu!» Ziguns iedrošināja, redzēdams,
ka otrs biedrs baidās pat stingrāk pieskarties
[pulkstenim]. Purs 6, 68. Pulkveža labsirdības

iedrošināts, šoreiz es viņam izstāstīju visu tā,
kā tas patiesībā notika. Grīva 9, 127. Dīvaini,
šīs mazas, kalsnās meitenes tuvums Agnesi
iedrošināja, viņa nejutās vairs viena iepre-
tim tiem daudzajiem labāk apģērbtajiem stu-

kas sēdēja priekšā . . Sakse 6, 25.

iedrošināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. trans. Rasties drosmei (ko darīt).
O Visi citi Jēkabu, šo nevarīgo vecīti, ap-

lūkoja, acis_ izplētuši, ka tas iedrošinājies va-

renajam Blāķim pretī runāt. Apsīšu J 1, 170.

Es tomēr iedrošinos pacelt acis un paraudzī-
ties Harija mātes sejā. Brodele 17, 137. Tikko

paguvu izrunāt princeses vārdu, kad karaļdēls

briesmīgi noskaitās. «Ko tu, klaidoni, iedro-

šinies!» Lāms 1, 22. sal. ..Alberts sēž kā

sastindzis, kā neiedrošinādamies pakustēties.
Ezera 4, 149. ty Neiedrošināties (arī nedrīkstēt)
(ne) iepīkstēties — neiedrošināties, nedrīkstēt

nekā bilst pretī.
2. pareti. Reil. □ Ari

Emma bija iedrošinājusies un pārkāpa pāri
slieksnim. Sakse 7, 53.

iedrukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

lespiest 2
(1). O Tādas naftas upes vajadzētu

ģeogrāfijas mācību grāmatās iedrukāt.. Cīņa

71, 90, 4. Par dažu grāmatu māte neatteicās no

pārrunām, manus ekskursus «Dieva valstības

vēsturē» viņa uzņēma atturīgi, gan piezīmē-
dama, ka tur iedrukāto tēvreizi vajagot iemā-

cīties. . Lāms 1, 49. // intrans. □ «Par Janku

pat avīzē iedrukāja, mēs vēl smējām: «Droši

tur roku uz dzīves pulsa!» Tikpat kā dakteris,
ko tu neteiksi.» Ezera 7, 36.

iedrupināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Drupinot ievirzīt (kur iekšā). I. cepumus pienā.
!rzi Izlējusi [zupas] atliekas alumīnija bļodiņā
kucēnam, Laura iedrupināja arī maizi.. Ezera

7, 22.

iedrupt, parasti 3. pers., -drūp, pag. -drupa;
intrans. 1. lesākt drupt. O Siena iedrupusi.
ME 11, 11. Upeskrasts iedrupis. ME 11, 11.

2. Nodrupt un iekrist (kur iekšā). Apme-
tums no griestiem iedrupis ūdens spainī.

iedublējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*- i c d v b 1 ē t. Filmas i.

iedublēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. leska-

ņot (kinofilmas vai kinofilmas lomas tekstu)

citā valodā. O Cik daudzi no mums, klauso-

ties iedublētās filmas, vēlas, lai tās labāk būtu

palikušas oriģinālvalodā.. Lit M 67, 25, 8. .. iz-

rādās, ka sevi pašu ieskaņot ir daudz grūtāk
nekā iedublēt cita izveidotu, pārliecinošu
kinotēlu. Lit M 67, 25, 8.

iedubt, parasti 3. pers., -dub, pag. -duba; in-

trans.; parasti divd. formā: iedubis; pareti.
lekrist (par acīm, vaigiem). £□ Acis iedubu-

šas un raugās manī tā, it kā es būtu viņas ne-

laimes vaininiece. Avotiņa 3, 113. Vaigi dziļi
iedubuši. Mūsu ģimenē vecumā vaigos visiem

būs šādas iedubušas daivas. Cīņa 67, 164, 4.

ieducināf, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja;
intrans. Ducinot ievirzīties (kur iekšā). Trak-

tors ieducina pagalmā.
iedūcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju. 1. trans.

lesākt spēlēt (mūzikas instrumentu ar zemu

reģistru). O Kā par kaut ko apbēdināts,
drūmi šalca aploka otrā malā egļu mežs, likās,

kāds tur klusi iedūcinājis ērģeles.. Purs 6, 90.

2. parasti 3. pers.; intrans. Dūcinot ievirzīties

(kur iekšā). Vieglā automašīna iedūcina ga-

rāžā.

ieducināfies, parasti 3. pers., -inās, pag. -ina-

jās; refl. lesākt ducināt un tūlīt pārstāt. Tā-

lumā ieducinās lielgabali. O Tikko sadzir-

dami, bet izaicinoši ieducinājās pērkons. Kar

57, 1, 42.

iedudināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Klusu (parasti laipni, mīlīgi) pateikt (parasti

ausī). I. sakāmo mātei ausī.
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iedudināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. 1. Klusu (parasti laipni, mīlīgi) ierunāties.

2. parasti 3. pers. leducināties. Tālumā iedu-

dinās pērkons.
iedūdot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Maigi,

mīlīgi (parasti intīmi) pateikt (parasti ausī).

£□ «Mīļais, tu tikai nedusmojies,» viņa klusi

iedūdoja man ausī. . Skujiņš 7, 42.

iedūdofies, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. parasti 3. pers. lesākt dūdot un tūlīt ap-

klust (parasti par baložiem). ..iedūdojās
meža balodītis, tas sauc un aicina draugu.
Bērn 56, 10, 15. Kalna galā sīkajos bērziņos

iedūdojās meža balodis.. Fimbers 1, 107.

2. Maigi, mīlīgi (parasti intīmi) ierunāties.

Aiz sienas iedūdojas kaimiņiene.
3. parasti 3. pers.; pareti. Liegi ieskanēties

(par mūzikas instrumentiem). ledūdojās sta-

bules.

iedūkfies, -dūčos, -dūcies, -dūcas, pag. -dū-

čos; refl. 1. parasti 3. pers. lesākt dūkt (par

dažiem kukaiņiem); iesākt dūkt un tūlīt pār-
stāt. !□ Pavasaros, kad iedūcās pirmās vabo-

les.. , redzu Jēpi augu dienu ārā . . Birznieks-

Upītis 6, 67. Nogurusi bite putekšņu aplipušām

kājām nometas uz levas puķotās kleitas, tad,

dusmīgi iedūkdamās, aizlido prom. Zigmonte

2, 192. Pamodusies kaut kur iedūcās kamene.

Kurcijs 1, 20.

2. Padobjl, neskaidri iedziedāties,- padobji,
stiepti ieskanēties (piemēram, par balsi, at-

balsi). O Kad citi dzied, viņš ēd, kad dziesma

aprimst — viens pats iedūcās kā dundurs ..
Preilis 1, 55. ..svešās balsis ielas mājā tikai

pa reizei iedūcās.. Upīts XII, 940. «U-ū-ū!» at-

skan netālu, kaut kur aiz kokiem ... ūūū
..

.

ū.. . — atbalss iedūcās un izdziest priežu vai-

nagos. Ezera 5, 8.

3. parasti 3. pers. Dobji, zemu ieskanēties

(par mūzikas instrumentiem). Atkal ieska-

nējās akordeona mazliet sērā balss, kā baloži

iedūcās augsti basi.. Vilks 2, 19. . . iedūcās ēr-

ģeles un apklusa. Birznieks-Upītis 6, 174.

// lesākt dūkt (par dzinējiem, ierīcēm v. tml.);
īsu brīdi dūkt. .O Skaidri varēja dzirdēt iedū-

camies daudzu automašīnu motorus.. Vilks

5, 77. Motocikli iedūcās. ~ un drīz pēc tam

rūkoņa izdzisa kaut kur tālu. Vācietis 1, 48.

Pie Ropažu muižas labības šķūņiem iedūcās

kuļmašīnas. Zv 57, 16, 9.

iedūmoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl.; reti. lesākt dūmot. JZI Vecais Ozoliņš . .
cēlis dzīvojamo ēku ar diviem skursteņiem.
Viens no tiem viņa dzīves laikā gan neiedū-

mojās — mājas ziemeļu gals palicis nepa-

beigts. Purs 6, 131.

iedunēt, parasti 3. pers., -dun, pag. -dunēja;
intrans. Dunot ievirzīties (kur iekšā). . . vi-

ņam pēkšņi likās, ka pagalmā iedun smagi
soļi. Brodele 14, 56.

iedunēties, parasti 3. pers., -dunas, pag. -du-

nējās; refl. 1. lesākt dunēt (piemēram, par

zemi); īsu brīdi dunēt. ledunējās sliedes,

īd Viņš uzsita ar kāju uz zemes, un tā iedu-

nējās dobja, it kā apakšā būtu tukšums. Sakse

7, 376. // Par lielgabalu,dzinēju v. tml. O . . lā-

giem iedunējās lielgabali . . Sudrabkalns 11, 545.

// Dobji iepukstēties (par sirdi). Ziemelis

jūt, ka sirds iedunas stiprāk.. Preilis 1, 93.

2. lesākt dunēt (par mūzikas instrumentiem);

īsu brīdi dunēt. ledunas ērģeles. ledunējās
zvani.

3. lesākt dunēt (par skaņām); īsu brīdi du-

nēt. O . . skaļrunī iedunējās kapteiņa Domas

balss.. Līvs 1, 20. Torņa kāpnēs iedunējās soļi
un cilvēku balsis. Branks 1, 54.

4. lesākt dunēt (par vietu, telpu); īsu brīdi

dunēt. 'O Kaut kur ļoti tālu, varbūt tas bija

pie Liepājas, iedunējās gaiss, pēc tam notrī-

cēja zeme .. Līvs 2, 177.

iedungot, -oju, -o, -o, pag. -oļu; trans. Dun-

gojot panākt, ka skaņa izplatās (kur iekšā).

iedungoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. lesākt dungot; iesākt dungot un tūlīt ap-

klust. .□ Zigis reizi pa reizei iedungojās un

netālu no ceļa mērķa . . sāka dziedāt balsī. .
Saulītis 12, 145. «Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos
tevī,» — iedungojās Kalējs. . Sakse 7, 41.

iedunkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju, arī iedunkot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lesist ar dūri vai

elkoni (parasti pa sāniem, muguru). I. puiku.
O . . vairāki snauda un tagad, kaimiņu iedun-

kāti, apmulsuši modās. . Dripe 3, 17.

iedurstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.

1. Mazliet, arī vietumis sadurstīt. I. cepeti.

// Durstot izveidot vietumis (piemēram, cauru-

mus). I. caurumuspapīrā.
2. Vietumis iedurt (smailus, asus priekšme-

tus). I. drēbē adatas. I. mietiņus zemē.

iedurt, -duru, -dur, -dur, pag. -dūru. 1. trans.

Durot ievirzīt (kur iekšā ko smailu, asu).

I. adatu audumā. I. dakšas siena kaudzē. I.

dakšiņu gaļā. I. injekcijas adatu muskulī.

Es .. ieduru pašā ūdens malā mietiņu..

Jaunsudrabiņš 5, 22. Tagad viņi [arāji] malā tikai

apgrieza, pārcēla vērstuves, iedūra arklus

zemē un nāca skatīties. Upīts 4, 210. Uzlicis

kāju lāpstas malai, Janka to iedūra melnajā
zemē. Jansons 2, 128. pārn. Še milzīgas egles,
iedūrušās smailās galotnes debesīs, plēta uz

visām pusēm nokarenus zarus. Bērn 59, 5, 6.

pārn. . . tālumā kalni iedūruši smailes debesīs.

Ziedonis 5, 18. pārn. «Nu, brālīt, ja dakteris

lietotu visu, ko iesaka citiem, tad viņš ātri...»

Egle izteiksmīgi iedūra pirkstu debesis .. Birze

5, 225. // Piespiest (parasti ko smailu kādai

virsmai), cieši pieskarties (ar ko smailu kādai

virsmai). I. pirkstu grāmata. ,□ .. Tale bur-

toja. Acis aizmiglojās, balss un grāmata iedur-

tais iesmiņš drebēja.. Upīts XI, 325. <> ledurt

(biežāk iebāzt) degunu (ari galvu) sar. —

iegrimt darbā, kur nepieciešams piepūlēt re-

dzi. !□ Andrs nopūtās un, ar elkoņiem galdā

uzmeties, iedūra degunu.. neizreķinama uz-

devumā. Upīts XII, 177. Resna.. izvilka no ro-

kassomiņas noplukušu grāmateli_.. un, iedūrusi

tajā degunu, iegrima lasīšanā. Laganovskis.

l, 111. <> ledurt skatienu —
iesākt cieši skatī-

ties (kur). \ZJ Malda nez kāpēc atkal koši no-

sarkst un iedur skatienu grīda. Skujiņš 7, 20.

// intrans. !□ ledūra ar pirkstu augšējā sleja,

pateica tādā tonī, kas pretrunu nepielaida:
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«Šito izlasiet tūliņ, jānes atpakaļ..» Upīts

.XII, 967.

2. intrans. Durot, skarot, arī saskaroties (ar

ko smailu, asu), neviļus, negribēti ievainot,

radīt sāpes,- durot, skarot (ar ko smailu, asu),

ievainot, nodarīt sāpes. Šujot i. ar adatu

pirkstā. 0.. Annele nevarēs vairs rītu

iet ne ganos: pārdūrusi pastalu ar visu

osu un iedūrusi arī drusku kājā. Birznieks-

Upītis 6, 123. sal. Bufetnieks pamostas tik spēji,
it kā viņam kāds būtu iedūris ar adatu. Kar

57, 5, 38. pārn. .. meitene, garām steigdamās,
iedur ar skatienu kā ar dzelksni. Zigmonte 2, 162.

// trans. Neviļus, negribēti ievirzīt (miesā, ķer-

menī ko asu, smailu) un ievainot; durot ievir-

zīt (miesā, ķermenī ko asu, smailu), lai no-

darītu sāpes, ievainotu. I. kājā stiklu. I. rokā

skabargu. Šujot i. pirkstā adatu. □. .kaut

kāds sīkums, nieks, nu gluži kā maijrozes
dzelksnītis, kuru pirkstā iedurtu pat saredzēt

nevar,
— bet netiec un netiec no nelāga sa-

jūtas vaļā. Zigmonte 4, 7. . . viņi klusēdami aiz-

gāja līdz nometnes nomaļākajam stūrim un

atsāka divkauju, cīnīdamies tik ilgi, līdz

Ksantijs iedūra Dioskūram vēderā zobenu.

Skujiņš 7, 157. pārn. Un šis senierastais [mātes]

glāsts iedur man sirdī mazu, bet asu pašpār-
metuma adatiņu . . Brodele 17, 198. // trans. Cieši

pieskarties (kādam ar ko asu, smailu), lai no-

darītu sāpes. I. zirgam sānos piešus. // Pieska-

roties radīt sāpes, arī sīku ievainojumu(par ko

asu, smailu). Rožu ērkšķi sāpīgi iedūra zēnam

rokā. // parasti savienojumā ar «sirdī», «krū-

tīs»; pārn. Pēkšņi izraisīt sāpīgu pārdzīvojumu,-

pēkšņi izraisīties sāpīgam pārdzīvojumam;
iedurties. O Līzei kā sīks dzelonis sirdī iedūra

novērojums, ka pirmām kārtām pie galda sē-

dināja turīgos saimniekus. . Sakse 2, 57. Un

tad Ozolam kā sāpīga atkarpe sirdī iedūra

doma. Sakse 7, 4. Cik pameta acis uz saim-

nieku trijām burkānu dobēm, tik iedūra sirdī:

pat tik daudz nenoliecās, lai arī pusgraudnie-
cei izaug vismaz bērniem ko paraustīt. Upīts

4, 212. Mācītājam sirdī iedūra kā ar īlenu: kas

tagad notiek? J Kalniņš 3, 219.

3. parasti 3. pers.; intrans. Spēji izraisīties

(par asām sāpēm),- spēji asi iesāpēties; iedur-

ties (2). □ Elpojot plaušu galos kāds it kā

durstīja sīkām adatiņām, bet, dziļāk ievelkot

gaisu, sāpe iedūra skaudrāk. Klīvers 1, 54.

. . kādu stundu tā pļāvušam, mugurā iedūra

griezīga sāpe. Sakse 9, 25. . . viņš sargājās spē-
jāk pagriezt muguru, acīm redzami tur vēl

šad un tad iedūra. Upīts 4, 210. // Spēji izraisīt

nepatīkamu sajūtu, arī sāpes (ausīs) —

par
asu skaņu,- spēji izraisīt nepatīkamu sajūtu,
arī sāpes (acīs) —

par ļoti spilgtu gaismu.
O Modinātāja zvana asā skaņa iedur pašā
ausi. Liesma 59, 11, 10.

iedurties, parasti 3. pers., -duras, pag. -dūrās;
refl. 1. levirzīties spiediena rezultātā (kādā
ķermenī) un ievainot (par ko asu, smailu).
'€3 _Es iekliedzos no sāpēm — man delnā

iedurušies ērkšķi tik asi kā adatas. Brodele

17
L

90. Dzeloņstieples sāpīgi iedūrās plauk-
stas . . Lukjanskis 2, 125. Volodjam. . bija kaut

kas iedūries papēdī. Varbūt stikls, sarūsējusi
nagla, vienkārši dzelksnis — ej nu sazini!

Talcis 4, 102. sal. Puisis notrīc, it kā viena asā

saplēstās suķes mala būtu iedūrusies pašam
sirdī. Kaldupe 3, 74. // parasti savienojumā ar

«sirdī», «krūtīs»; pārn. Pēkšņi izraisīt sāpīgu

pārdzīvojumu; pēkšņi izraisīties (par sāpīgu

pārdzīvojumu); iedurt. □
..pārmetumi ieduras

sirdī kā nokaitēts asmens. Grīva 6, 7. . . atbilde

bija ironiski dzēlīga un iedūrās līdz pašai
sirdij . . Dzene 2, 10. Mikus sabruka pie tēva.

Sāpīgs žēlums viņam iedūrās sirdī, bet viņš
vēl neticēja, ka tas pagalam. Birznieks-Upītis
6, 167. Tāda kā pārestība, kā sāpe ieduras krū-

tis. Lai viņi te spēlējas, tas man nav jāredz.
Avotiņa 2, 41. // parasti savienojumā ar «smadze-

nēs», «galvā»; pārn. Pēkšņi rasties un izraisīt

sāpīgu pārdzīvojumu (piemēram, par domu).
!□ Un tad kā ass stikls viņam iedūrās sma-

dzenēs šī doma . . Paegle 4, 27. Un tad Eglēm
kā dzelonis iedūrās doma, ka arī viņš mazās

dālijas zālājā varbūt redz pēdējo vasaru. Birze

5, 176.

2. Spēji izraisīties (par asām sāpēm),- spēji
asi iesāpēties; iedurt (3). leduras sirdī. !.□ Ve-

cais atvilka elpu, jo, ar alksni pūloties, asas

sāpes iedūrās pēdās un acu priekšā brīžiem

kļuva tumšs. Birze 1, 111. // Spēji izraisīt nepa-
tīkamu sajūtu, arī sāpes (ausīs) — par asu

skaņu; spēji izraisīt nepatīkamu sajūtu, arī

sāpes (acīs) —

par ļoti spilgtu gaismu. Sirēnas

skaņas iedūrās ausīs. □ Asa gaisma iedūrās

acīs un aizspieda plakstus. Grīva 4, 123.

3. Tikt iedurtam, ievirzītam ar spiedienu

(kur iekšā) —

par ko asu. Lāpsta iedūrās

zemē. □ Šļirces iedūrās ādā, virzuļi iepludi-
nāja šķidrumu. Kar 56, 11, 85. // Kustībā cieši

skart (kādu virsmu) — par ko smailu. Pirksts

ieduras grāmatā. □ . . Osienes elkonim ne-

gribot jāieduras sānos . . Upīts 4, 130. pārn. Pie

horizonta .. spilgti zilajās debesīs ieduras «pa-
saules jumta» [Pamira] augstākās virsotnes —

Fedčenko un Ļeņina smailes. Zv 73, 18, 8.

pārn. Tieva dūmu strūkliņa kā garš svārpsts
izurbjas cauri alkšņu lapotnei un ieduras gai-

šajā debesu laukumiņā.. Bērn 59, 8, 6. Ska-

tiens ieduras — saka, ja skatiens cieši pie-
vēršas (kam).

iedūšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. ledūšot,- iedrošināt. □ Lūkoju šos iedū-

šināt. ME 11, 11.

iedūšināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;

sar. Reil. i c dū ši nā t; iedūšoties; iedroši-

nāties (1). [O . . izšāvās circenis, . . spārnus
trīsinādams un grozīdamies pēc gaiļa, kurš,

juzdams otru tuvumā, galvu izcēlis pār iz-

gāztām krūtīm, iedūšinās uz sirdīgu cīņu. Sud-

rabu E 3, 181.

iedūšot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; sar.

ledrošināt. O . . gadus divus viņš uz me-

žiem brangi nopelnīja. Tas Nagaini iedūšoja,
un viņš ierīkoja arī koku apstrādāšanas fab-

riku. Rozītis 111, 16. Airēšana Helēnai patikusi
sen. Taču ļoti baidījusies, ka nespēs izturēt

stingrās prasības. Biedreņu iedūšota, beidzot

aizgājusi uz klubu. Sports 69, 133, 2. «Vai tad
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nu tā būs,» centos nelaimīgo iedūšot. Kaln-

druva 5, 175.

iedūšoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
sar. Reil. ->- i c dūš ot; iedrošināties (1). I. rī-

koties. I. mesties aukstā ūdenī.

iedvašot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; pareti.
1. leelpot. □ Ļauj savu elpu man iedvašot.

ME 11, 12. ..man vienmēr gribējās saplūkt
daudz balto [ievu].. ziedu, pilnas rokas, un,

iedvašojot viņu smaržu, iespiest seju pavisam
ziedos un nekā neredzēt. . Akuraters 1, 11.

2. lepūst (kur iekšā dvašu, elpu). I. sejā
karstu elpu. // intrans. pārn. . .pēc īsiem

saules mirkļiem sals iedvašo arī cilvēkiem se-

jās, sāk aurot ziemelis . .
Sudrabkalns 5, 92.

iedvesma, -as, s.; parasti vsk. 1. lekšējās akti-

vitātes un jūtu intensitātes palielināšanās, ga-

rīgo un iizisko spēku sasprindzinājums, kas

pēkšņi paaugstina radošā darba produktivitāti.
Rodas i. Pēkšņa i. Rast iedvesmu. O Aktieris

nevar gaidīt, kamēr pār viņu nolaidīsies

iedvesma. Viņam jābūt iedvesmas saimniekam.

Cīņa 63, 11, 4. Stāsta, ka.. Čaikovskis esot ļoti
mīlējis mežu un no tā daudz smēlies radošas

iedvesmas. A Grigulis 9, 261. . . etnogrāfiskais
mantojums ir neizsmeļams mūsu rotkaļu
iedvesmas avots. Māksla 71, 3, 12. // Spēcīga
vēlēšanās strādāt, darboties, darba prieks,

enerģija. O Katram pazīstams paaugstinātu
darba spēju stāvoklis — iedvesma, entu-

ziasms — un stāvoklis, kad darba spējas paze-

minātas, —

nogurums, apātija, garlaicība. PL

Skola 62, 4, 71. . . gleznai jābūt iedvesmas,

prieka avotam . .Kar 63, 8, 134.

2. Psihiska iedarbība uz cilvēku, kura bez

viņa gribas un apziņas līdzdalības vai pret
tām izraisa noteiktu psihisku stāvokli, attiek-

smi, izturēšanos; suģestija. Individuālā i.

Masu i. Terapeitiskā i. Hipnotiskā i. Ārstēt

ar iedvesmu. .□ ledvesmu pielieto ne tikai

psihisko un nervu slimību klīnikās, bet ar lie-

lām sekmēm ari citās klīnikās. Mcd 111, 74.

iedvesmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; reti.

ledvesmot (1). □ Ar suģestīvu degsmi paustā
trauksme [Gorkija darbos].. revolūcijas
priekšvakarā tik lieliski iedvesmējusi un sa-

viļņojusi ļaužu masas. Upīts 14, 199. . . Izbiedē-

tās ļaužu dvēsles ledvesmējam tā un mācām.

Sudrabkalns I, 77.

iedvesmīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iedvesmīgi;
reti. Tāds, kas iedvesmo (1). □ Ar., iedves-

mīgi, aizraujoši spilgti parādītiem tēliem Gor-

kija romāns tad ari kļūst par īstu proletariāta
šķiras mākslu . . Upīts 14, 222. .

.
kritikai. . jā-

prot iedvesmīgi propagandēt nozīmīgus daiļ-
darbus .. Kar 58, 7, 132.

iedvesmot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Panākt, būt par cēloni, ka (cilvēkam) rodas

spēcīga vēlēšanās strādāt, darboties, darba

prieks, enerģija. I. jauniešus darbam. I. pro-
letariātu cīņai. Komandiera varonība iedves-

mo cīnītājus. O Vispirms [māksliniekam] jā-
redz viss jaunais, pozitīvais mūsu dzīvē, lai

aizrautu cilvēkus, iedvesmotu viņus. Lit M 63,

3, 2. Ar savu partejisko degsmi, nepieredzēto
drosmi un varonību viņš [Budjonnijs] prata

iedvesmot kareivjus un komandierus uz va-

roņdarbiem. Cīņa 73, 256, 3. Jātiek pāri [pār-
plūdušai upei], jātiek, jātiek — tā es tagad
mēģināju sevi iedvesmot. Liesma 72, 3, 5. Tik-

lab cīnītājiem frontē, kā darbaļaudīm aizmu-

gurē bija vajadzīgi spārnoti, iedvesmojoši
vārdi, un šādi vārdi, šādi darbi, kas deva

spēku un stiprināja ticību uzvarai, radās. Kar

55, 6, 92. // Izraisīt iedvesmu (1) (radoša darba

darītājam). O Strēlnieku varoņu gaitas vēl

ilgi iedvesmos rakstniekus un māksliniekus ..
Sudrabkalns 2, 79. Tautas varonīgās cīņas cil-

denā tēma iedvesmojusi un iedvesmo daudzus

mūsu māksliniekus, komponistus un rakstnie-

kus. Lit M 55, 4, 4.

2. Psihiski iedarboties tā, ka (cilvēkā) izrai-

sās noteikts psihisks stāvoklis, attieksme, iz-

turēšanās bez (viņa) gribas un_ apziņas līdz-

dalības vai pret tām,- suģestēt. Ārsts iedvesmo

slimnieku.

iedvesmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. ledvesmot (1) sevi, arī rast iedvesmu.

I. darbam. I. darbā.

iedvest, -dvešu, -dves, -dveš, pag. -dvesu;

trans. letekmējot (piemēram, pārliecinot, audzi-

not, ar savu rīcību, izturēšanos), panākt, ka

izraisās (noteikts psihisks stāvoklis, attieksme,

izturēšanās). I. cerību. I. optimismu. I. ticību

saviem spēkiem. I. pārliecību uzvarai. □ Līdz

pēdējam brīdim viņš [slimais ārsts] spēj uz-

mundrināt citus, iedvest tiem ticību dzīvei..
Lit M 62, 45, 3. Olģerds: Vai nevedi kā ērglis
tu šos pulkus. Vai neiedvesi savu liesmu garu,
Kad tie jau cīņā pagurt taisījās? Aspazija 11,47.

Atšķirībā no citiem bērniem, kam pārsvarā
jāattīsta savaldība, pasīvajiem bērniem jācen-

šas iedvest drosmi, paļāvību uz sevi. PL Siev

67, 11, 18. // Izraisīt (noteiktu attieksmi, jūtas

pret sevi). □ Sekoja vēstures stunda. Tajā
zēni sēdēja ļoti klusu — Dzelmes kungs mā-

cēja iedvest respektu. Eglons 2, 90. Visumā šis

cilvēks neiedvesa ne uzticību, ne simpātiju.
Salenieks 3, 36. Aži gariem, sagrieztiem ragiem

saceļ galvas un gājējam iedveš bailes. Jaun-

sudrabiņš 5, 33. .. kuģa izmēri iedveš zināmu

neuzticību: vai ar tādu var doties pāri Atlan-

tijas okeānam uz zvejas sēkli? Lapsa 1, 4. // Būt

par cēloni tam, ka izraisās (noteikts psihisks

stāvoklis, attieksme, izturēšanās). □ «Varbūt

arī tagad tā ir mūzika, tikai pašreiz tā man

iedveš bailes un es nevēlos to klausīties.»

Lukjanskis l, 68. Sie meitenes vārdi arī Janelī

iedvesa sajūsmu . . Birze 5, 207. Šķita, ka viņš
pat to vairs klusībā nenovēroja, it kā viņas

vairs nemaz nebūtu. Tas Ritai savādi smeldza

un iedvesa nemieru. Rozītis 2, 82. .. daudz

rūpju un trauksmes iedveš civilizācijas radītā

un šķietami neatrisināmā problēma: cilvēku

un mašīnu koncentrācija pilsētās
. . . Ziedonis

6, 15.

o<> ledvest dzīvību — a. Pilnveidot (pa-

rasti mākslas darbu), b. Uzmundrināt (kādu).
iedzalkstīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;

refl.; pareti. lesākt dzalkstīt; īsu brīdi dzalkstīt.

Acis iedzalkstās. iO . . iedzalkstījās zobeni un

zibeņi. Indrāne 1, 19. . . pāri jumtiem savas
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krāsainās galvas uzziedināja raķetes, unsniegs
iedzalkstījās. . gaistošajā spožumā. Kar 74,

10, 62. // pārn. Spēji spilgti, arī īsu brīdi spilgti
izpausties (acīs, skatienā) — parasti par jū-
tām, pārdzīvojumu. O Neveiksme, bet pavi-
sam jauniņas vingrotājas tikai ciešāk sakniebj

lūpas, acīs iedzalkstās spīta dzirkstīte. Sports

69, 166, 2.

iedzelt, -dzeļu, -dzel, -dzeļ, pag. -dzēlu; in-

trans. 1. parasti 3. pers. Dzejot ievainot (par

kukaiņiem). □ .. viena bite kā lode pierē!

Biškopim aizraujas elpa. «ledzēla!» Zv 52,14,9.

.. ledzēla dūkodams Dižais dundurs. Rainis

VI, 473. // lekost (par čūsku). O Cilvēks, kam

iedzēlusi čūska, aiziet bojā no skābekļa trū-

kuma. Cīņa 65, 245, 2. . . Lienītei blakus kādu

rītu uz spilvena bija saritinājusies brūna

purva odze, un pat Vilis baidījās ķerties tai

klāt, lai aizskarta neiedzeļ bērnam. Avotiņa
2, 147.

2. parasti 3. pers. Pieskaroties ādai, radīt

smeldzošu, dedzinošu sajūtu (par augiem).
!□ Viņam gadījusies nātre un iedzēlusi rokā.

Birznieks-Upītis 6, 400. .. Un rokā laipni iedzēla

mazs dadzīt's. . Ķempe 4, 176.

3. parasti 3. pers. Spēji izraisīt sūrstošu, de-

dzinošu sajūtu (par vēju, salu, svelmi v. tml.).
!0 Rieksts izgāja laukā. Sejā iedzēla salts

vējš . . Grants 5, 188. Sejā iecērtas dažas ledū

sasalušas sniega pārslas, iedzeļ kā adatas.

J Plotnieks 2, 110.

4. parasti 3. pers. Spēji izraisīt asu kairinā-

jumu, spēcīgu uzbudinājumu (par spilgtu
gaismu, spilgtām krāsām), n Spilgti dzeltena

gaisma zibenīgi uzņirba šķūnim līdzīgajā telpā
un iedzēla acīs. Saulītis 12, 208. . . saule neganti
iedzēla acīs. Upīts 111, 705. Visa melnā debess

pār Rīgu aizdegās plīvojošā pastarnakts sar-

kanumā, kas iedzēla acīs .. Upīts 9, 771. // Spēji
izpausties (par smeldzošām sāpēm). tZI ..no

mitruma kaulos atkal šad un tad iedzēla vecās

reimatisma sāpes. Grīva 4, 240. . . sāpes dažreiz

iedzeļ līdz kaulam. Pad J 62, 144, 2.

5. Izraisīt (ar savu runu, izturēšanos, rī-

cību) nepatīkamu pārdzīvojumu, aizvainot.

O «.. tevi vienalga nekur nepieminēs kā lie-

entuziastu,» Edgars atkal nenociešas ne-

iedzēlis. . Zigmonte 2, 87. . . autors [stāstos]
pauž tāluma alkas un trāpīgi iedzeļ mietpilso-
ņiem .. Kar 63, 4, 142. Viņa mācēja ar visne-

vainīgāko smaidu iedzelt savai sāncensei..
Zālīte 5, 243. Osiene .. ar varu atrāva vilcenes

acis no Ješkas uzburbušās sejas, riebumā

dzirkstošu skatu iedzēla vēl saimniecei un uz-

kliedza abiem Andriem. Upīts 4, 245. // Pēkšņi
rasties un izraisīt nepatīkamu pārdzīvojumu
(parasti par domu); izraisīt nepatīkamu pār-
dzīvojumu (par notikumu, laktu). <JZ3 «Kār-

lēns varēja atrakstīt, bet Ēriks...» skaudra

ka sape atkal iedzēla doma. Viņa tikko val-

dīja asaras. Sakse 7, 207. Pēkšņi Lauskim asi

iedzēla doma: ko teiks ļaudis, ja Vidvuts pār-
brauks mājās kā caurkritis students. Birze

1, 165. Skaudība iedzēla krūtīs.. Brigadere 2, 331.

Desmitiem dažādu gadījumu un notikumu, kas

ikdienas plūduma viņai kādreiz bija iedzēluši

un sen jau nogrimuši aizmirstībā, tagad uz-

mutuļoja no jauna . . Skujiņš 3, 161. // Sāpināt,
aizvainot (piemēram, par vārdiem, rīcību, ska-

tienu). O «Varbūt man spārnu nemaz nav..»

Rita sāpīgi iesmējās. — «Var jau būt. Tad

atkal būšu maldījies,» Lauss klusu noteica,
bet Ritai viņa vārdi sāpīgi iedzēla. Rozītis 2, 77.

Smiekli iedzēla Klāsam. Viņā atkal pamodās
vecs kareivis un jūrnieks, kas neļaujas izjo-
koties. Upīts 18, 237.

iedzeltens, -ais; s. -a, -ā; apst. iedzelteni.

Mazliet dzeltens; ar dzeltenu nokrāsu. I.

audekls. ledzeltena ķimeņu tēja. ledzeltena

eļļa. ledzeltena āda. O Ap māju bija liels

augļu dārzs, kurā brieda āboli, dažs gluži
zaļš, dažs sārts vai iedzeltens. Zālīte 5, 329.

Rudens dzestrums jau paspējis skart liepas,
un to jau iedzeltenās, iesarkanās un vēl zaļās

lapas piešķīra dienas klusumam kaut kādu

īpašu svinīgumu. Rīgas B 68, 228, 1. Viss jūras
plašums laistās iedzeltenā gaismā, — vai saule

rietot sametusi zeltu jūrā, vai kuģis nogrimis
un tikai viļņi šūpo dzintara atspīdumu? Kald-

upe 3, 79.

iedzeltēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; in-

trans. Kļūt mazliet, arī vietumis dzeltenam,-

iesākt dzeltēt. ledzeltējis papīrs. □ Tagad es

šķirstu iedzeltējušās avīzes . . Rīgas B 74, 193, 4.

iedzemdēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; biol.

Saglabāt (pēcnācējos) savas īpašības. O Jau

Darvina laikā bija pazīstama Lamarka teorija,
kas uzskatīja, ka organismi izmainās ārējās
vides apstākļu ietekmē, piemērojas tiem un

jauniegūtās īpašības iedzemdē pēcnācējos. Zv

65, 13, 18. ledzemdētās īpašības sevī nes no-

teiktu auga augšanas un attīstības tendenci..
Sudrabs 1, 67. Liekas, ka, Baltijas dzidrajam
apaugļojoties ar Kronesoles dzidro, rodas

iedzemdējamo faktoru kopuma nesaskaņa, tā-

pēc embriji nevar attīstīties. Sudrabs 1, 64.

iedzenāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Dze-

nājot panākt, ka ievirzās (kur iekšā). I. vistas

kūtī.

iedzērājs, -a, v.; iedzērāja, -as, s. Cilvēks,

kas bieži un labprāt lieto alkoholiskus dzērie-

nus (parasti nelielā daudzumā). □ Vīrs bija . .
pamatīgs iedzērājs un uzdzīvotājs. Austriņš

2, 33. Sliņķi, kūtrie, iedzērāji tikai diskreditē

sportu . . Pad J 68, 250, 3.

iedzēris, -ušais; s. -usi, -usī. 1. Divd. ->

iedzert.

2. Tāds, kas lietojis alkoholiskus dzērienus

un ir manāmi apreibis. O No restorāna .. pie
mašīnas pienāca trīs iedzēruši puiši. Cīņa 62,

217, 4. Viņš redzēja, ka jau tā iedzērušais Gusts

pa šīs sarunas laiku iemeta vēl trīs prāvas

glāzītes . . Sakse 7, 67.

iedzeršana, -as, s. 1. parasti vsk. Darbība

iedzert.

2. Vairāku cilvēku sapulcēšanās, arīviesības

ar nolūku lietot alkoholiskus dzērienus. Pie-

dalīties iedzeršanā. ,□ Cīņā pret žūpību jā-

izmanto visi sabiedriskās ietekmēšanas veidi

un līdzekļi, asi jāvēršas pret cilvēkiem, kas

rīko iedzeršanu sabiedriskās vietās. Pad J 62,

150, 2.
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iedzert, -dzeru, -dzer, -dzer, pag. -dzēru.

1. trans. Nedaudz izdzert (šķidrumu). I. malku

ūdens. I. bērzu sulas. I. tasi kafijas. I. glāzi

konjaka. I. limonādi. O «Esam nosaluši, jā-

iedzer karsta tēja,» Hedviga teica. Lukjanskis

1, 62. «Apsēdies, iedzer glāzi piena,» krust-

māte aicina. Brodele 17, 108. «Es labprāt esmu

dzēris vīnu, kad tas, labi izdzesēts, nosvīdina

glāzi un iedzerts rada siltu omulību..» Birze

5, 24. pārn. .. Krūtis spirgtu rīta gaisu Iztvīku-

šas iedzēra. Aspazija 11, 170. // intrans. O Tale

stāvēja ar ūdens krūzi pie gultas. «.. iedze-

riet, tad jums paliks labāk,» viņa Upīts

XI, 295. // intrans. Ar tostu izteikt novēlējumu,

godināt un izdzert glāzi alkoholiska dzēriena.

I. uz jubilāra veselību. □ .. vīri piecēlās, sa-

skandināja glāzes un iedzēra par vēstures vēt-

rās rūdīto strādnieku šķiru. . Grīva 5, 176.

«ledzersim, godātie biedri, uz viņa krietni un

godīgi nodzīvoto darba vīra mūžu.» Dorbe2, 101.

.. Kristīne Dziesma blakus ēdiena traukiem

noliek veclaicīgu slīpēta stikla karafīti, un,

kad tiek iedzerts uz labām nedēļas beigām,

viņa skatās ar smaidu. Zigmonte 2, 123. // trans.

leņemt mutē un norīt reizē ar šķidrumu (zā-

les tablešu, pulveru v. tml. veidā). I. aspi-
rīnu. I. vitamīnus. O «Ja šīs zāles būtu

iesaiņotas avīžu papīrā, dažs labs neticētu,

ka tās palīdz,» Egle nodomāja. Viņš iedzēra

četras tabletes. Birze 5, 41. «.. līdz tam [vecu-

mam] droši vien izgudros tādas tabletes —

iedzersim un kļūsim atkal jauni.» Dripe 2, 49.

2. intrans. Atkārtoti, sistemātiski lietot alko-

holiskus dzērienus (parasti nelielā daudzumā).

.. Krēsliņš iedzēra labprāt, tikai.. mēriņu

pats par savu naudu nebij pasaucis. Upīts XI,

398. «Labs traktorists, tikai iedzer un neprot

dejot.» Auziņš 1, 190. «Bet jūsu nelaiķis arī

iedzēris, tā stāsta,» Vīranauda paceļ balsi pē-

dējo reizi. Zigmonte 2, 80. // Izdzert alkoholisku

dzērienu (parasti nelielā daudzumā); sanākt

kopā un lietot alkoholiskus dzērienus (parasti
nelielā daudzumā). .□ «Ja gribi iedzert, tad

vajag ar mēru. Kā būtu, ja mēs paņemtu vēl

vienu. Jums ir tāds alus, kādu Rīgā grūti da-

būt.» Saulītis 12, 329. «Varbūt mēs varētu maz-

drusciņ iedzert? Man te ir pudele vīna.»

Vilks 5, 42.

Sk. iedzēris.

iedzerties, -dzeros, -dzeries, -dzeras, pag.

-dzēros; refl.; parasti divd. formā: iedzēries.

ledzert alkoholisku dzērienu un ļoti manāmi

apreibt. Šie smiekli, mazliet grīļie augumi,
bet visvairāk glāžainais spožums šo cilvēku

acīs tūliņ pateica Žuburam, ka tie ir iedzēru-

šies. Lācis 6, 13. To, ko cits izdara iedzēries,
es varu izdarīt skaidrā. Ziedonis 6, 75. .. ja
kādās viesībās viņam gadījās iedzerties, tad

neviens tādās reizēs nebija dzirdējis Krusu

dziedam. Lit M 74, 21, 11.

iedziedājums, -a, v. 1. Dziesmas ieskaņo-

jums (piemēram, magnetofona lentē, skaņu-

platē).
2. mūz. Sākuma posms (kora dziesmai), ko

parasti izpilda viens (solo) dziedātājs.
'O Masu dziesmu raksturīgākā forma ir stro-

fiskā, īpaši ar iedziedājumu un piedziedājumu.
Vēriņa 1, 29.

iedziedāt, -dziedu, -dziedi, -dzied, pag. -dzie-

dāju. 1. trans. Nodziedāt (dziesmu) un ieskaņot

(piemēram, magnetofona lentē, skaņuplatē).
I. āriju skaņuplatē. O pārn. Es pielieku pie
auss gliemežvāku, — šo mazo tranzistoru, kur

iedziedātas visas pasaules jūras, okeāni un

upes. Sirmbārdis 4, 79.

2. intrans. Dziedot panākt, ka skaņas izplatās
(kur iekšā). I. mikrofonā.

3. trans.; pareti. Dziedot ievingrināt (parasti
balsi). O ledziedāta balss. ME 11, 14. Nu tikai

sākas īstais dziesmu karš! Balsis abiem ir va-

renas un rīkles iedziedātas. Andersone 1, 84.

4. trans.; pareti. Dziedot iesākt, ievadīt (pie-
mēram, laika posmu). O .. gailis pusnakti
iedziedājis. Andersone 1, 127. īsto pavasari mak-

šķernieku vērojumā iedzied cīruļi. Rušiņšl,6o.

iedziedāties, -dziedos, -dziedies, -dziedas,

pag. -dziedējos; refl. 1. lesākt dziedāt (par cil-

vēku); iesākt dziedāt un tūlīt apklust. JZD Viņa

ir klusa un sērīga.. Reizēm klusu iedzie-

das . . Talcis 5, 57. Mēs bijām kā nemākuļi

dziedātāji, kuri pēkšņi iedziedas pauzes vietā

citiem par uzjautrinošu vai nepatīkamu iz-

brīnu. Ziedonis 5, 11. pārn. ..māla pikā dzī-

vība ietrīsējās un dvēsele iedziedājās kā

strazds marta vējā. Čaklais 3, 142.

2. parasti 3. pers. lesākt dziedāt (par dažiem

putniem); iesākt dziedāt un tūlīt apklust.
O Saule tikko uzlēkusi pār mežu, un iedzie-

das simtiem putnu. Brodele 13, 251. Pātaru pa-

galmā iedziedājās gailis. ledziedājās reizi un,

atbildi savam rīta sveicienam nesagaidījis, ap-

klusa. Līvs 2, 180. .. tuvējā pļavā iedziedājās

vakarlēpis . . Kaldupe 6, 53. // lesākt radīt rak-

sturīgas skaņas (par dažiem kukaiņiem);
iesākt radīt raksturīgas skaņas un tūlīt ap-

klust. O Aiz krāsns iedziedājās circenis,

iedziedājās un apklusa. Arājs-Bērce 1, 62.^
3. parasti 3. pers.

leskanēties (par mūzikas

instrumentiem). O Beidzot apklust ari muzi-

kanti. Miers. Un tad starp Gobiņiem un Eglī-
šiem no jauna iedziedas vijole. Viņas skaņas
klusas un sēras.. Rihters l, 225. Reizumis

iedziedājās harmonika. Gan pabailīgi, aprau-

damās. Niedre 4, 17. ledziedājās taure, norībēja
bungas. Vāczemnieks 4, 83. // Par priekšme-
tiem. .□ .. iedziedas durvju zvaniņšKling,

kling! Zv 66, 22, 26. Kaut kur iedziedājās zā-

ģis. A Grigulis 9, 129. .. netālu no tēvoča kal-

ves, kur viļņoja rudzu druva, iedziedājās iz-

kapts. Vāczemnieks 1, 100. .. reizumis, Zaigai

pagrozoties, iedziedājās vai tikai notinkšķēja
kāda atspere dīvānā .. Ezera 117.

4. Vairākkārt dziedot, iemācīties labi dzie-

dāt; dziedot ievingrināt balsi (piemēram, pirms

uzstāšanās). O Koris jau labi iedziedējies. ME

11, 14. pārn. .. [jūras viļņi] runā lielu valodu,

dzied varenu dziesmu, Vajag tikai viņā ieklau-

sīties, šai valodā, iedziedāties pašam līdz tai

dziesmā. Sudrabu E 3, 538.

iedziļināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

levietot, izveidot noteiktā dziļuma (parasti

celtni, tās daļas). iO Speciāli augļu pagrabi
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tiek celti tikai augļu ražas uzglabāšanai. Ja

pamatūdens stāvoklis atļauj, tos veļams iedzi-

ļināt līdz jumtam zemē. Sudrabs 1, 356. Lai

nodrošinātu siltumu, ēkas [Mārtiņsalā 12. un

13. gadsimtā] vēl iedziļinātas pamatzemē. Zv

66, 18, 8. Ugunsdrošības dēļ [rijas] krāsns bija

iedziļināta zemē, tā ka tās kurtuve .. atradās

bedrē. Latv etn 135. . . galvenās rajona trans-

porta artērijas veidotas iedziļinātu tranšeju
veidā, nodrošinot pāri tām netraucētu kāj-
nieku kustību. Zv 64, 19, 13.

iedziļināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. 1. Nopietni, rūpīgi pētīt, analizēt (ko),
censties izprast (kā) būtību. I. cilvēkā. Ak-

tiera prasme i. tēlā. I. jaunākajās zinātnes

problēmās. I. uzņēmuma ražošanas darbā. I.

lietas būtībā. I. jautājumā. I. faktos. O . . sa-

zīmēt tipisko, atrast raksturīgo nevar uzreiz,

tas uzliek rakstniekam pienākumu studēt

dzīvi, iedziļināties tajā, izprast to. Lit M 58,

31, 2. Ikviens teātra kolektīvs., tiecas iedzi-

ļināties mūsu laikabiedra izpētē. Māksla 72,

1, 2. Viņš iedziļinās veco itāliešu un spāņu

glezniecībā, izpēta šo tautu renesanses laika

mākslu. Tēl M 57, 46. // Pilnīgi nodoties (pie-
mēram, kādai darbībai), tā ka aizmirst, ne-

vēro apkārtējo. I. saistošajā romānā. I. sevī.

O . . viņš iedziļinājās lasīšanā. Tā bija dze-

joļu grāmata, kas saistīja visus Reiņa prātus.
Vilks 6, 330. Apkārt troksnis, drūzma, mūzika,
bet šahistam savā partijā tomēr ir jāiedziļinās.
Zv 58, 6, 7.

2. parasti 3. pers.; pareti. levirzīties (kur
iekšā) — piemēram, par ierīci. □ Urbis pa-
rasti iedziļinās kokā pašsvara ietekmē. Urbjot

dziļus urbumus, tas nedaudz jāpiespiež. Sterns

2, 42. .. zāģim arvien vairāk iedziļinoties kok-

snē, berze starp tā plātni un griezuma sprau-

gas malām kļūst tik liela, ka beidzot zāģis
iesprūst. Indāns 1, 25.

iedzimt, -dzimstu, -dzimsti, -dzimst, pag.

-dzimu; intrans. 1. parasti 3. pers. Pāriet un sa-

glabāties (pēcnācējā) —

par organisma īpašī-
bām., 0.. ja kāds no vecākiem slimo ar

iegūtu sirds vārstuļu kaiti. . , tad tas nozīmē,

ka tā varētu tieši iedzimt pēcnācējos. Ves

63, 3, 31. Govju spēja dot treknāku pienu
iedzimst stiprāk par citām īpašībām. Cīņa 63,

107, 2. Antonovkas sēklaudžiem no mātesauga
labi iedzimst salizturība. Sudrabs 1, 171.

2. parasti saliktajos laikos. Līdzināties (parasti
kādam no vecākiem), pārņemt (viņa) īpašības.
O . . puisis bijis savā tēvā iedzimis. Rīgas B

68, 23, 6. Mēs bijām iedzimuši mūsu mātē.

ME 11, 13. «Būs liels dziedātājs,» vērtēja mana

mate, iedomādamās, ka esmu «iedzimis» muzi-

kālajos Kiršfeldos. Lāms 1, 62.

Sk. iedzimts.

iedzimtais, -ā, v ; iedzimtā, -ās, s. lezemie-

tis. I.n Kopš Austrālijas atklāšanas iedzimto

skaits tur samazinājies no 300 000 cilvēku līdz

50 000. Baltajiem bija nepieciešamas auglīgās
zemes, un viņi vai nu iznīcināja vietējos iedzī-

votājus, vai arī aizdzina tos tuksnešos. Zv 58,

15, 23. Putumaijas ielejā dzīvojošo indiāņu

skaits desmit gadu laikā samazinājies no

50 000 līdz 10000. ledzimtie, kam kaučuks-

nesa navi un postu, to dibināti iesauca par
«melno nāvi». Zv 52, 7, 6. Kakao bija pazīs-
tams Amerikas iedzimtajiem jau pirms eiro-

piešu ieceļošanas, un to lietoja aukstā veidā

kā putojošu dzērienu . . Galenieks 2, 266. // sar.

Vietējais iedzīvotājs, kas dzimis un uzaudzis

kadā vietā (pilsētā, ciemā v. tml). .□ «Mēs

taču visi vairāk vai mazāk esam ventspil-
nieki.» — «Ne jau tādus! Jāsastop vietējie,
«iedzimtie».» A Grigulis 13, 393. Kas par putnu
bija šis Artūrs? Spriežot pēc izturēšanās, īsts

«iedzimtais», ar stāvokli un lielu pašapziņu.
Dripe 2, 11.

iedzimtība, -as, s.; parasti vsk.; biol. Orga-
nisma spēja saglabāt pēcnācējos savas īpašī-
bas. ledzimtības teorija. O ledzimtība nodro-

šina paaudžu pēctecību, gādā, lai no paaudzes
uz paaudzi saglabātos visas tās pazīmes un

īpašības, kas sugai palīdz sekmīgi izmantot

savas eksistences apstākļus. Zin T 67, 1, 15.

Zināma nozīme šķielēšanas attīstībā ir arī

iedzimtībai. Vecākiem, kas šķielē, ari bērni

var šķielēt . . Ves 68, 9, 3. ledzimtības vielas

struktūras atklāšana dos iespēju netālā nā-

kotnē apzināti vadīt iedzimtību, radīt jaunas

vērtīgas dzīvnieku un augu sugas un varie-

tātes. Zin T 63, 5, 18.

iedzimts, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas ir pār-

mantots no iepriekšējām paaudzēm (par or-

ganisma lizioloģiskajām īpašībām). ledzimtā

imunitāte. ledzimta slimība — slimība, kuru

īpatnis ir pārmantojis no iepriekšējām pa-

audzēm vai kura tam radusies, attīstoties mā-

tes organismā. O . . žubīšu pamatdziesma ir

iedzimta, bet beigu trilleri un dažas citas

raksturīgas iezīmes — iegūtas. Zin T 65, 2, 26.

. . mežaudžu ražību un kvalitāti ietekmē ne

vien meža augšanas apstākļi un mežaudžu

kopšana, bet arī koku iedzimtās īpašības. Kro-

nītis 1, 55. Par iedzimtām sirdskaitēm sauc

visus gan pašas sirds, gan no tās atejošo lielo

asinsvadu attīstības traucējumus, kas radu-

šies jau pirms bērna dzimšanas. Ves 63, 3, 30.

// Tāds, kas pārmantots no iepriekšējām pa-

audzēm, tāds, kas piemīt kopš dzimšanas (par

psihiskām īpašībām, spējām). I. talants.

ledzimta smalkjūtība. ledzimta apķērība.
Mūs saista pie Tonēs darbiem apbrīno-

jama mēra sajūta, iedzimta un izkopta gaume.

Kar 58, 12, 142.
. . viņš cenšas uzturēt savu po-

pularitāti ar kaut kādu sevišķu īpašību, kura

varbūt nemaz nav iedzimta, tikai piesavināta,
bet ilgākā lietošanā tā pierasta, ka viņš to

sāk noturēt par sava rakstura neatņemamu

piederumu. Upīts 13, 88. Man tīri labi patīk
rušināties pa dārzu. Varbūt tas ir asinīs

iedzimts zemnieces gars.. Avotiņa 3, 73. // pa-

reti. Tāds (cilvēks), kam (kāda īpašība, spēja)

piemīt kopš dzimšanas vai pārmantota no

iepriekšējām paaudzēm. I. nelietis. I. peda-
gogs. O Bet grūti, ļoti grūti ir iedzimtam

medniekam pāraugt par zemkopi. Zv 72, 21, 19.

2. reti. Tāds, kas ir dzimis un uzaudzis kādā

noteiktā vietā. □ . . iedzimts ventspilnieks
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uzreiz pamanīja svešinieku iebraucēju, ja tāds

parādījās ielās. A Grigulis 13, 180.

iedzinkstēties, parasti 3. pers., -dzinkstas, pag.

-dzinkstējās; refl. ledžinkstēties. O Pēc brīža

telefona aparāts iedzinkstējās vēlreiz. Skujiņš

7, 84. Pūsmās brīdi pa brīdim iedzinkstējās

stieples, skaņa bija melodiska un senlaicīga
kā klavesīnam. Ezera 7, 285.

iedzintarojums, -a, v. leslēgums dzintara ga-

balā (parasti organiskās dabas atlieka).

O Dzintarā dažkārt atrod ļoti interesantas

dzīvnieku un augu valsts atliekas — iedzin-

tarojumus. Dažreiz tie ir pat veseli insekti.

ledzintarojumi sniedz ļoti svarīgas ziņas par

toreizējo faunu un floru. Cīņa 71, 233, 4.

. . [pētnieks] atlasījis vairākus tūkstošus tādu

dzintara gabaliņu, kuros sastopami tā sauca-

mie iedzintarojumi — dažādi kukainīši un

augu valsts atliekas, kas kādreiz pielipuši pie
dzintara koka sveķiem un tādā konservētā

veidā saglabājušies līdz mūsu dienām. Zv 60,

1, 23. Mākslinieks noliek uz galda vairākus

dzintara gabalus. .. Tie ir retumi, jo ikvienā

skaidri saskatāmi iedzintarojumi — mazas

mušiņas, odi . . . Liesma 64, 5, 14.

iedzirdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. sar.

Dodot dzert (parasti alkoholisku dzērienu),

ietekmēt (cilvēku) noteiktā nolūkā. .□ ..pa-

dumjais kalps arī iedzirdīts — ar mutes har-

moniku, uz celma nosēdināts, spēlēja viņiem.
Upīts VIII, 418. // Dodot dzert (noburtu dzē-_
rienu), ietekmēt (cilvēku) noteiktā nolūka

(pēc māņticīgo priekšstatiem). O Matilde:

..
es nevaru bez viņa dzīvot. . . Kaut būtu

dzēriens, ar ko viņu iedzirdīt, kaut būtu ap-

burts ēdiens, ar ko viņu ieēdināt! Blaumanis

€, 306. ledzirdīt. . . viesus ar čūsku ... alu.

ME 11, 13.

2. pareti. Dodot dzert (alkoholisku dzērienu),

panākt, ka (kāds) apreibst. ,0 Vai nu tādēļ,
ka radi viņu šodien varbūt bija iedzirdījuši,
vai arī aiz miesas nespēka, viņš uz kājām
vairs nerādījās drošs, gāja palīgodamies, pa-

svārstīdamies. Apsīšu J 3, 66.

iedzirksteļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag.

-ojās; refl. lesākt dzirksteļot,- īsu brīdi dzirk-

steļot. Ugunskurs iedzirksteļojas. O pārn.

. . saules spilgtajā gaismā iemirdzējās un

iedzirksteļojās astoņstūrains dimants. Zv 57,

5, 23.

iedzirkstēt, parasti 3. pers., -dzirkst, pag.

-dzirkstēja; intrans.; reti. ledzirkstēties (1).

d pārn. .. logā rīta blāzmā iedzirkst marts ..
Sudrabkalns 1, 45.

iedzirkstēties, parasti 3. pers., -dzirkstas, pag.

-dzirkstējās; refl. 1. lesākt dzirkstēt (par gais-

mas avotu),- īsu brīdi dzirkstēt; iedzirkstīties (1).
ledzirkstas raķetes. □ Tālumā pie apvāršņa
iedzirkstas. . naksnīgās ugunis. Grīva 8, 316.

// lesākt dzirkstēt, atstarojot gaismu; īsu brīdi

dzirkstēt, atstarojot gaismu. Rieta spīdumā
ar svaigu zaļumu iemirgojas zāle; iedzirkstas

ūdens, gaiss kļuvis dzidrs. Kar 45, l/2, 117. Spirg-
tais rītenis .. notrauc sidrabainu rasu, kas kā

daudzkrāsainas pērles mirkli iedzirkstas..
smiltī. Zv 53, 17, 24. // lesākt dzirkstēt (par

acīm); īsu brīdi dzirkstēt (par acīm); spēji
spilgti, arī īsu brīdi spilgti parādīties (acīs) —

par mirdzumu, spīdumu. Klāva saburza

saldējuma papīrīti, un viņas acis iedzirkstas.

Preilis 1, 66. ..Austrai acis iedzirkstējās stik-

lainā mirdzumā.. Rozītis 111, 267. ..kad viņa
rokas satver traktora stūri, tad acīs iedzirk-

stas savāds mirdzums .. Lit M 58, 45, 3. .. brā-

lim Donātam šķita, ka meistara acīs iedzirk-

stas velnišķa, ļauna uguns. J Kalniņš 4, 118.

// pārn. Spēji spilgti, arī īsu brīdi spilgti iz-

pausties (acīs) — parasti par jūtām. Acīs

iedzirkstas prieks. // pārn. Spēji spilgti, arī

īsu brīdi spilgti izpausties (piemēram, par
kādu parādību, pazīmi). □ Jauki iedzirk-

stas . . [aktrišu] talants, bet, pašai lugai iz-

irstot, izbāl arī šo tēlu nozīme. J Kalniņš l, 416.

.. [dzejnieks] par mūsdienu jauniešiem spēj
uzrakstīt labus dzejoļus, kuros iedzirkstas

viegls humors.. Kar 58, 9, 105. // pārn. Spēji

rasties un spilgti izpausties (piemēram, par

domu, jūtām). ļjZl .. ja nodomāts lugu beigt
ar galvenajam varonim nelabvēlīgu atrisinā-

jumu, tad izveido situāciju, kurā iedzirkstas . .
cerības uz varoņa izglābšanos. Pad J 55, 19, 3.

2. lesākt dzirkstēt (par dažiem dzērieniem).
ledzirkstas šampanietis.

iedzirksfīt, parasti 3. pers., -ī, pag. -īja; in-

trans.; reti. ledzirkstīties (1). E3 pārn. ..galvā
iedzirkstī pārgalvīga doma. . Salenieks 5, 123.

iedzirkstīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;
refl. 1. lesākt dzirkstīt (par gaismas avotu),-
īsu brīdi dzirkstīt; iedzirkstēties (1). □ Atkal

iedzirkstījās granātu uguntiņas . . Grīva 4, 175.

Zvaigznes iedzirkstās. ME 11, 14. pārn. . .krasti

ir apauguši ar bieziem krūmājiem un izskatās

zilgani, tikai šur tur iedzirkstās kļavu vīstošo

lapu uguns. Cīņa 63, 244, 4. // lesākt dzirkstīt,

atstarojot gaismu; īsu brīdi dzirkstīt, atstarojot
gaismu, n Smalki, asi, balti sniega graudi,
gaismā iedzirkstīdamies, dejo pret stiklu. .
Jauno v 58, 124. // lesākt dzirkstīt (par acīm);
īsu brīdi dzirkstīt (par acīm); spēji spilgti, arī

īsu brīdi spilgti parādīties (acīs) —

par mir-

spīdumu. □ Puiša acis iedzirkstījās
nerātnā priekā. Lācis VI, 365. Uz mirkli viņa
skumjās acis iedzirkstījās kā dažkārt stundās,
kad viņš atbildēja, labi sagatavojies, bet tū-

līt atkal apdzisa. Niedre 10, 265. // pārn. Spēji
spilgti, arī īsu brīdi spilgti izpausties (acīs) —

parasti par jūtām. Acīs iedzirkstās dusmas.

// pārn. Spēji spilgti, arī īsu brīdi spilgti iz-

pausties (piemēram, par kādu parādību, pa-

zīmi), n .. teātris .. meistariski izvērš tautas

dzīves skatus, liek spoži iedzirkstīties Blau-

maņa neizsmeļamajam humoram. Lit M 55,

8, 12. . . jaunieši īsajā mēģinājumu posmā un

sasprindzinātajā [filmas] uzņemšanas laikā ne-

spēja apgūt nepieciešamo meistarību, lai tēli

iedzirkstītos. Māksla 59, 2, 36. // pārn. Spēji
rasties un spilgti izpausties (piemēram, par

domu, jūtām). □ Jubilejas [dziesmu] svētku

ceremoniāls aizsākās tur, kur 1864. gadā
iedzirkstījās pirmoreiz Dziesmu svētku ideja.
Tas bija Dikļos. Māksla 73, 4, 4.

2. ledzirkstēties (2).
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iedzīšana, -as, s.; parasti vsk. Darbība

iedzīt. ledzīšanas brauciens fizk. — velo-

sporta disciplīna, kurā sportisti sacenšas viena

garuma distancē, startējot pretējās treka

pusēs.
iedzīt, -dzenu, -dzen, -dzen, pag. -dzinu;

trans. 1. Dzenot panākt, ka (dzīvnieks) ievir-

zās (kur iekšā). I. aitas kūtī. I. suni būdā.

I. zaķi krūmos, n .. [puisis] metas sānis un

ar izbiedēta, krātiņa kaktā iedzīta zvēra ska-

tienu paveras augšup.. Dripe 3, 235. Egle ar

spieķi iedzina dālijās kaķi, jo tas.. glūnēja
uz zvirbuļiem. . Birze 5, 247. Kādreiz gani
iedzina paganīt purvā govis. X Grigulis 2, 13.

// Dzenot panākt, ka (cilvēks) ievirzās (kur

iekšā). I. puiku istabā. īstenībā indiāņi

izmirst lēnā nāvē, iedzīti apmēram divtūkstoš

rezervātos. Zv 67, 14, 15. Tikai ar saukšanu un

draudiem māte viņu iedzina gultā. Lēmanis 2, 3.

// Uzbrūkot panākt, ka (pretinieks), strauji

atkāpjoties, ievirzās (parasti neizdevīgā
vietā). □ .. kubieši ienaidnieka desantu sa-

trieca un iedzina jūrā. Cīņa 63, 274, 3. // pārn.

Būt par cēloni tam, ka (kāds) ievirzās (kur

iekšā), parasti pret paša gribu. ..□ Tik krusa

un sniegs mani spēj iedzīt istabā. Apsīšu J

3, 5. «Karstums viņus [bērnus] būs iedzinis

ūdenī. Viņi būs noslīkuši!» Blaumanis 6, 156.

Agrās rudens salnas Strautiņu [jaunsaim-
nieku] ģimeni iedzina negatavā mājā.. Fim-

bers l, 238. // pārn. Panākt, būt par cēloni, ka

(kāds) nonāk (nevēlamā stāvoklī). I. nāvē.

Kaut ari Latvijas Komunistiskā partija

bija iedzīta dziļā pagrīdē, tā tomēr bija dzīva,

darbojās un vadīja cīņā proletariātu un naba-

dzīgo zemniecību. Kar 56, 10, 112. Karš.,

iedzina tās [tautas] badā, postā un nabadzībā.

Kar 57, 5, 104. Cilvēki vienā gadā tika vaļā no

parādiem, kuros tos bija iedzinis trūkums.

Lācis 15, 310.

2. Ar spēku bīdot, stumjot, ievirzīt (kur

iekšā). :n Vanadziņš bija redzējis, ka tēvs

viens pats iedzen jūrā smago zvejas laivu.

Lācis 9, 5. Abi ar Ilzi viņi iedzina div-

riteni šķūnītī un pieslēja pie sienas .. Brodele

14, 16. «Reņģes, reņģes! Sanāk pie reņģēm! ..»
sauc Pikša, iedzīdama pagalmā rokas ratiņus.
Sēlis 5, 358. Pārbaudu šauteni, vai sniegs un

smiltis nav sagājuši aizslēgā. ledzenu patronu
stobrā. Bērce 5, 42. // levirzīt (kur iekšā) —

par parādībām dabā. Vējš iedzinis laivu jūrā.
Straume iedzen plostu līcī. .□ Noskaidrojās,
ka vainīgs krasta vējš.. Tas iedzenot jūrā

upju un ezeru ūdeņus. Kar 74, 8, 34. // pārn.

Būt par cēloni tam, ka ieplūst (parasti sejā,
galvā asinis), rodas nosarkums; panākt, būt

par cēloni tam, ka izpaužas (sejā, piemēram,
mulsums). Satraukums iedzina asinis galvā.
!□ Cik viņš_ skaists! .. nozibsnīja Līzes do-

mas, un savāda gaviļu sajūta iedzina jaunu
asins vilni sejā. Sakse 2, 5. Ar tādu skatienu..

iedzen kauna mulsumu sejā. Dzene 1. 94.

3. Sitot ievirzīt (kur iekšā). I. pāļus. Bluķī
iedzīts ķīlis. O Divas pirmās naglas viņam
izdevās iedzīt veikli un ātri, bet, kad sita

trešo, notika kļūme .. Kar 54, 7, 3. .. mežzinis

iedzina zemē krietnu mietu. . Bērn 46, 4, 6.

Kad ieurba bērza stumbrā caurumu un iedzina

tapu, spainī sāka pilēt sulu lāses .. Vanags 9, 6.

pārn. .. tramvajs stāvgrūdām pilns, mūs no

visām pusēm spaida un māc, esmu iedzīts kā

nagla sienā. Skujiņš 7, 44. «> ledzīt ķīli — ra-

dīt sašķeltību, nesaskaņas. !.□ Laizdami darbā

saindēto nacionālā naida un cilšu nesaskaņu
ieroci, apspiedēji vienmēr centušies iedzīt ķīli
nacionālās atbrīvošanās kustības rindās. Cīņa

63, 158, 3. <> ledzīt (arī ietriekt) lodi galvā (arī
pierē) — nošaut, nošauties. // leraidīt (kur
iekšā lutbola bumbu, hokeja ripu v. tml).
I. hokeja ripu pretinieka vārtos. // pārn.; sar.

Ar bardzību, varu panākt, ka izjūt (piemē-

ram, bailes), ka izveidojas (vēlamā attieksme).
!□ Gribēdams visiem iedzīt bailes, tas [poru-
čiks] kliedza pilnā rīklē: «Dziedāt!» Zv 58,14,21.

No viņu sarunām Ako noprata, ka salinieki

ir ļoti bikli un iebaidīti. Misters Porters tiem

bija iedzinis milzīgu respektu. Lācis 10, 206.

Bobi [suni] var ieslodzīt, tam var uzlikt uz-

purni, iedzīt paklausību ar siksnu. Ezera 2, 226.

4. sar. Pārvietojoties straujāk, panākt (kā-

du). O «Stūris kāpina tempu, vācu ātrslido-

tājs manāmi atkrīt, bet ne jau uzvara šinī

pārī ir galvenais. Stūrim jāiedzen Demjanovs,
kas pašlaik ir sacensību līderis.» Saulītis 12,347.

. . zirgi paši uzsāka straujāku soli. Kā uzmi-

nēdami savu saimnieku dabu, tie gribēja
iedzīt un apdzīt priekšā braucošos. Jansons

1, 95. // pārn. Darot ko ātrāk, spraigāk, pa-

veikt, atgūt (nokavēto), panākt (citus, pie-

mēram, darbā). O Tas, kas celtniecībā no-

kavēts pirmajā pusgadā, jāiedzen otrajā pus-

gadā. Pad J 63, 155, 1. .. visvairāk tie [rudens

darbi] bija ievilkušies otrai brigādei, citas no-

kavēto iedzina, ņemot palīgā svētdienas un

pareizi izmantojot katru labvēlīgu laika brīdi.

Talcis 2, 82. Vilciens atkāpjas no grafika. Lai

iedzītu nokavēto laiku, .. sastāvs paātrina

gaitu. Zin T 65, 2, 34.

5. sar. levest, iedabūt (kur iekšā ko lielā

daudzumā). I. sienu šķūnī.
6. novec. lekasēt (naudu), parasti piespiedu

kārtā; piedzīt. O Bija cerība, ka tirgū sa-

stapšu māti ar tēvu, un tad varētu parādu
iedzīt. Jaunsudrabiņš 111, 116. Stārasts, mežsargs
un suņu puisis staigā apkārt svarīgiem, no-

pietniem vaibstiem, iedzīdami tirgus nau-

das . .. Pērsietis 1, 289.

Oo* ledzīt strupceļā (arī sprukās sar.) —

panākt, arī būt par cēloni, ka (kāds) nonāk

bezizejas stāvoklī. .□ Strupceļā iedzīta, vecā

pasaule meklēja spraugu, vājo vietu, lai..

izbēgtu savai bojā ejai [no savas bojā ejas].
Lācis 12, 218. <> ledzīt kapā sar. — būt vainī-

gam (kāda) nāvē, būt par cēloni (kada) nā-

vei. «Nē, tava māte iedzina Ināru kapā.»
Purs 4, 335. .. Jurīša dzīvoklis ar divām ista-

bām un zāli par smiekla naudu atdots iecirkņa

akcīzniekam. Tas bija tas, kas.. viņa mūžu

ēda un droši vien iedzīs kapā. Upīts XII, 1009.

S>- ledzīt spīlēs sar. — panākt, būt par cēloni,

ka (kāds) nonāk ļoti spiedīgos apstākjos, arī
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bezizejas stāvoklī. ledzīt (arī sadzīt) galvā
sar. — pamatīgi iemācīties,- pamatīgi, bieži ar

bardzību, iemācīt. i.O «. . iedzinām galvā visu,

kas celtniekam jāzina par lielporu betona blo-

kiem ..» J Plotnieks 2, 34. K> ledzīt prātu sar. —

-ar bardzību panākt, ka (kāds) kļūst prātīgs.
O «Bērns tu neesi, tur tā nelaime. Citādi va-

rētu tevi nosloksnēt un ieslēgt mājās, ja ar

vārdiem nevar iedzīt tev prātu.» Zigmonte l, 183.

Mare: Un, ja man tas Žanis kādreiz tik dulns

paliktu, — tad es viņam ar mietu prātu iedzītu

atpakaļ. Brodele 4, 18.

iedzīties, -dzenos, -dzenies, -dzenas, pag.

-džinos; refl.; sar. 1. letriekties (2). O Dāvis

bija iedzinies kroga paksī. ME pap I, 512. .. es

netiku skaidrībā, vai pēc ietriekšanās pretējā
nokrantē no mūsu braucamās ierīces vēl kaut

kas paliks redzams vai arī tā iedzīsies mālos

tiktāl, ka nozudīs pavisam.. Lagzdiņš 3, 134.

2. parasti 3. pers. Neviļus, negribēti tikt

iedzītam, iesistam (kur iekšā). O Nagla iedzi-

nusies pārāk dziļi.ME pap I, 512.

iedzīve, -es, s.; parasti vsk. Mantas, kas kā-

dam pieder un ir nepieciešamas ikdienas

dzīvē, saimniecībā. Nabadzīgai. Pārdot iedzīvi.

Pārcelties uz jaunu vietu ar visu iedzīvi.

Pamazām viņi bija savilkuši pagrabā visu

labāko un vērtīgāko no savas iedzīves —

drēbes, traukus, Fanijas pūra veļu un vieglā-
kos mēbeļu gabalus. Lācis VII, 674. Aktieris

labi atceras, kā aprakstīja [ūtrupē] cilvēka

trūcīgo iedzīvi, kā ziņkārīgie staigāja ap gra-
bažu grēdu.. Dzene l, 11. Brauc pretim sma-

gais ormanis ar mēbelēm un iedzīves priekš-
metiem piekrautu vezumu . . Sakse 6, 232.

iedzīvinājums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta

darbība, rezultāts (1). Jauno

tradīciju i. O Varētu likties, ka šī tautval-

dība [Šveicē] ir pilnīgs demokrātijas iedzīvi-

nājums. Pad J 71, 222, 4.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->- i edzīv m-

āt (2). □ Šo lugu skatuviskais iedzīvinā-

jums ir ļoti šodienīgs .. Tās ir saturīgas izrā-

des, kas balstās uz rūpīgi veidotiem tēliem,
uz raksturiem. J Kalniņš 1, 253. Jaunos akustis-

kos apstākļos Emīla Dārziņa «Mēness starus

stīgo» ieguva vēl nedzirdēti tēlainu un ap-

garotu iedzīvinājumu un kļuva par visa kon-

certa emocionālo virsotni. Cīņa 62, 145, 4.

.. Vaļko tēla iedzīvinājums kā tiešā, tā pār-
nestā nozīmē bija jaunā aktiera meistarības

eksāmens . .Māksla 59, 3, 27.

iedzīvināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. leviest, īstenot, realizēt. I. jaunās tradīci-

jas. O Ar savām daudzajām apdarēm J. Vī-

tols ir plaši popularizējis skaistākās latviešu

tautas dziesmas, tās iedzīvinājis, ievadījis ko-

ros skolā, sadzīvē. Lit M 58, 17, 3. Draudzība,

biedriskums, tas, ka iedzīvināts lieliskais prin-
cips «viens par visiem, visi par vienu», lie-

cina: šajā uzņēmumā uzvarējis jaunais. Cīņa

62, 179, 2.

2. Izteikt, attēlot (mākslas darbā, parasti
spilgti, patiesi). .□ .. tāpat kā rakstniekiem,

dzejniekiem, gleznotājiem un citu mākslas no-

zaru pārstāvjiem, arī mūziķiem skaņu dailes

tēlos visā savā lielumā jāiedzīvina mūsu lai-

kabiedra daudzveidīgā, varonīgā, monumen-

tālā personība. Lit M 62, 2, l. . . [rakstniece]
pratusi arī parādīt dzīvu un ticamu laikmeta

kolorītu, iedzīvināt grāmatas lappusēs tā

vienreizīgo atmosfēru, uzvēdīt mums tā dves-

mu, to dienu aromātu. Kar 58, 9, 123. // At-

veidot (izrādē, kinoiilmā). .□ Uz skatuves

[aktieris] iedzīvinājis ap simts 10mu,.. Otello,

Edipu, Hamletu, Ķīnu. Māksla 64, 1, 34. Šo

operu iedzīvināt skatuviskos tēlos grūti..
Māksla 61, 4, 22. Ja autors pratis dejiskajā tēlā

ietvert mūsdienu cilvēka raksturīgās pazīmes
un dejotāji ir spējīgi tās iedzīvināt, tad skatī-

tāji redzēs savu laikabiedru arī dejā. Pad J

62, 147, 2.

iedzīvināfies, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl.; pareti. leviesties, īstenoties, realizē-

ties,- tikt ieviestam, īstenotam, realizētam.

O Jaunā māksliniece cienīgi reprezentē
franču klavesīna mūzikas izpildījuma māk-

slu, kāda mūsdienās ir atkal spilgti iedzīvinā-

jusies un pieder pie franču mūzikas kultūras

sevišķi iezīmīgām tradīcijām. Vītoliņš 2, 219.

iedzīvot, -oju, -O, -o, pag. -oju; trans.; reti.

Dzīvojot (kādā vietā), pierast (pie tās).t
Sk. iedzīvots.

iedzīvotāji, -v, v.; iedzīvotājs, -a, v.; iedzī-

votāja, -as, s. Cilvēki, kas apdzīvo kādu teri-

toriju (parasti ģeogrāfisku, administratīvu vie-

nību). Zemeslodes iedzīvotāji. Valsts iedzīvo-

tāji. Pilsētas iedzīvotāji. Ciema iedzīvotāji.
Salas iedzīvotāji. Lauku iedzīvotāji. Apkārtē-

jie iedzīvotāji. Vietējais iedzīvotājs. ledzīvo-

tāju blīvums. ledzīvotāju skaitīšana. Dabiskais

iedzīvotāju pieaugums. Mierīgie iedzīvotāji —

civiliedzīvotāji. □ Pasaules iedzīvotāju skaits

caurmērā pieaug par 5 miljoniem cilvēku mē-

nesī. Pad J 62, 176, 4. .. nav vairs tālu mūsu

galamērķis — Gvinejas republika.. 245 000

kvadrātkilometru lielo platību apdzīvo maz-

liet vairāk nekā 3 miljoni iedzīvotāju. Grīva

8, 201. ..ciems varbūt tikšot bombardēts, vi-

siem mierīgajiem iedzīvotājiem no ciema jā-

pārejot aiz stacijas pie policijas uz lauku.

Birznieks-Upītis 6, 314. // Cilvēki, kas dzīvo

(kādā dzīvoklī, celtnē v. tml). Jaunā mājas

iedzīvotāja. □ Pirmais, kas no nabagmājas

iedzīvotājiem Andra tēvam nāca pretī, bija
šīs mājas uzraugs un kārtībnieks.. Apsīšu J*

3, 46. // Dzīvnieki, kas dzīvo (noteiktā vieta).

!□ Meža iedzīvotāji aizsteidzās katrs atkal

savā pārtrauktajā darbā. Putniņi aizlaidās ēdi-

nāt savus bērniņus. Zaķītis aizļepoja uz lauk-

malu paplūkt āboliņu. Birznieks-Upītis IV, 42.

. . meža iedzīvotāji ir bikšainais apogs .. un

tikko strazda lieluma putns — apodziņš. Latv

dzīvn 49.

iedzīvoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. Pierast un sākt justies labi, ērti (jauna

vietā, jaunos apstākļos v. tml.). □ Straujups
sāka iedzīvoties. .. Brīžiem likās, ka viņš te

dzīvo jau sen un nekad no zvejniekiem, no

jūras nav bijis projām. Grants 4, 45. Viņš ne-

pieder pie tiem laimīgajiem ļaudīm,.. kas

vienmēr un visur ātri iedzīvojas, svešā vietā
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drīz vien sajuzdamies kā savā novadā un

ciemā. Kalndruva 5, 146. Ansis atgriezās vecajā

darbā, un, kaut arī visi viņa vecie

darba biedri bija savās vietās, viņš nevarēja

un nevarēja lāgā iedzīvoties. A Grigulis 13, 24.

// Pierast (pie jauniem apstākļiem), arī akli-

matizēties — par dzīvniekiem. O Jaunajos

apstākļos viņš [zaķis] iedzīvojās necerēti

viegli — acis grozīdams, ar lielisku ēstgribu

grauza kāpostus, burkānus un cukuru, nenici-

nāja kaķa sabiedrību un priecīgi lēkāja pa

pagalmu, nemaz nedomādams bēgt. Skujiņš

2 , 34. 1927. gadā divus bebru pārus ieveda

no Norvēģijas un palaida Stendes upē. . Dzīv-

nieki iedzīvojās labi, un 1941. gadā Latvija

bija jau apmēram 60 bebru. Latv dzīvn 22.

Aklimatizācijas nolūkos šie dzīvnieki [Ameri-

kas ūdeles] palaisti savvaļā vairāk nekā 50 vie-

tās Padomju Savienībā, kur labi iedzīvojušies.
Latv dzīvn 20.

2. ledziļinoties, iepazīstot pilnīgi izprast, iz-

just ko un atbilstoši darboties, izturēties.

ledzīvoties (arī iejusties) lomā — izprotot, iz-

jūtot lomas būtību, atbilstoši domāt, pārdzī-
vot, darboties, tēlojot šo lomu. O Ar savu

nemaldīgo humora izjūtu Kārlis Sebris bija

pilnīgi iedzīvojies Šova paradoksālajā asprā-

tībā. Dzene 1, 118. . . [mākslinieki] šovasar ro-

sīgi gleznojot Latgalē, pratuši iedzīvoties Lat-

gales dabā. Lit M 58, 52, 3. . . Bergers . . neva-

rēja sava drauga humorā iedzīvoties un no

grūtsirdības atkratīties. . Aspazija 11, 396. Ak-

tieri lēni.. iedzīvojās savās lomās .. A Grigu-

lis 9, 338.

3. Kļūt bagātam, turīgam, iegūt (materiālās
vērtības). I. mantā. □ Tagad viņš jau krietni

iedzīvojies: bija labi izbraucamie zirgi, Jorkši-

ras cūkas, Angelikas pienīgās govis . . Kurcijs

3, 91. Spekulanti centās iedzīvoties uz kara

radīto drupu rēķina. A Grigulis 13, 381. . . Sīlis,

mazs, sauss vīriņš, kas, Krievijā bēgļos bū-

dams un ieņemdams dažādas vietas
.. , bija

pratis iedzīvoties, atgriezās ar briljantiem un

jau bija uzcēlis no jauna visas nopostītās
ēkas. Paegle 3, 249.

4. lemantot, iegūt (piemēram, kādu stā-

vokli), izveidoties noteiktām attiecībām (ar

kādu). I. jaunos draugos. Viņās [Līdakās]
saimniekoja kāds no tēvmāmiņas. . brāļiem,
kas bij precējies jau labi gados, kad jau

iedzīvojies . . cieņā. Brigadere 2, 447. Viņš ne-

bija paguvis iedzīvoties . . godā. Rozītis 2, 205.

. [revolucionārās kustības] atkritēji
īsā laikā iedzīvojās . . augstās vietās un ama-

tos. Kurcijs 4, 171. // Nonākt (nevēlamā stā-

voklī). I. parādos. O. .ravējot mēs [bērni]
vēl iedzīvosimies nepatikšanās, ka esam no-

murējušies melni kā lāči! J Kalniņš 2, 164.

// sar. Saslimt (ar kādu slimību). O . . viņš
bija iedzīvojies drausmīgās iesnās, pa mež-

saimniecībām braukādams. Ik brīdi vajadzēja
vilkt ārā lielo kabatlakatu. . Brīdaka 2, 142.

.. neveicās ar veselību, biju iedzīvojies tuber-

kulozē. Talcis 7, 35.

iedzīvots, -ais; s. -a, -ā; reti. Tāds, kur ir

ilgi dzīvots, kur ir ierasts dzīvot (piemēram,

par vietu). Visa ģimene atstāj iedzīvoto

māju. Sakse 3, 174. Vītols: Pareizi, tava māte
vēl neizprot, kādēļ vajag atstāt savu iedzīvoto

vietu un pārnākt uz ciematu.. Brodele 7, 21.

iedžinkstēties, parasti 3. pers., -džinkstas, pag.

-džinkstējās; refl. lesākt džinkstēt un tūlīt pār-
stāt. .□ Miegā ievaidas un sagrozās Imants,
un atsperes neapmierināti iedžinkstas sarūsē-

jušās, aizsmakušās balsīs. Ezera 2, 120. . .
tie

[gatera zāģi] iedžinkstējās _kā uzvilktas tē-

rauda stīgas. Jansons 2, 97. Arā uz ielas, labi

patālu, iedžinkstējās un apklusa ormaņa zvār-

gulītis. Upīts 11, 115.

ieecēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ecē-

jot apklāt ar zemi (piemēram, sēklas). □ Puiš-

ādams aiz mums iesēto tūliņ ieecē . . Birznieks-

Upītis 6, 341. Milžu saimnieks Nātiņš, apsējis
savus tīrumus ar sievas tēva Krasta sējma-
šīnu, pašreiz ieecēja sēklu. Viņa divi melnie

zirgi. . nosvīduši vilka smagās ecēšas. Fim-

bers 1, 138. Cūku noraktie barības lauciņi vai-

rākkārt apstādāmi ar kartupeļiem, tajos ieecē-

jama kukurūza vai vīķi. Lauku Dzīve 74, 7, 35.

2. lesākt ecēt, bet nepabeigt. leecēts lauks.

ieēdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Ar barību pielabināt, padarīt rāmu, drošu
r

arī paklausīgu (dzīvnieku); iebarot (2). I. suni.

2. Dodot ēst (noburtu ēdienu), ietekmēt (cil-
vēku) noteiktā nolūkā (pēc māņticīgo priekš-
statiem). □ Matilde: Kaut būtu dzēriens, ar

ko viņu iedzirdīt, kaut būtu apburts ēdiens,

ar ko viņu ieēdināt! Blaumanis 6, 306. . . radi

runājuši, ka šī ieēdinājusi šo, un negribējuši,
ka Andžs ņem tādu veceni. . Austriņš l, 160.

Kāda jēga bij mocīties par to, ka vīrs skrēja
tai aktrisei pakaļ? . . Tādiem ieēdinātiem zāļu

nav, tiem jāizguļ tikpat kā dzērums. . Upīts

XII, 780. // pareti. Labi ēdinot, ietekmēt (cil-

vēku) noteiktā nolūkā. I. priekšstrādnieku.
3. reti. Nedaudz iedot ēst (dzīvniekam).

!□ Neizprašanā viņa [Līze] skatījās govī, kas

sniedza pretim purnu. . . Līze . . saplūca zāles

un iesvieda Zvaigaļai silē. Jāieēdina govs un

jāved atpakaļ. . Sakse 2, no.

ieeja, -as, s. 1. Vieta, kura paredzēta iekļū-

šanai vai pa kuru var iekļūt (kur iekšā). I.

fabrikā. I. namā. I. alā, Galvenā i. Māja ar

divām ieejām. Sastapties pie parka ieejas.
O . . divstāvu namā, kur dzīvo pats Segals,

iespējams atbrīvot nelielu istabiņu ar atsevišķu

ieeju.. Saulītis 12, 148. Zem orķestra ložas bija
divas ieejas: pa labi vīriešu ģērbtuvē, pa

kreisi — sieviešu pusē. Bels l, 109. Ostas ieeja

bija dziļa, un kuģiem, kas atbrauca vai devās

ceļā, nevajadzēja rēķināties ar paisumu un

bēgumu. Lācis 10, 75.

2. parasti vsk. Darbība i c i c t (1); ieieša-

na. I. aizliegta. leejas maksa. leejas biļete.

Vieglatlētikas sacīkstēs par ieeju parasti
nebija jāmaksā.. Saulītis 12, 216. 31. oktobrī.,

notiks sabiedriski politiskā lektorija 3. lek-

cija . . leeja brīva. Lit M 62, 43, 4. Slieteņa
vienos sānos ierīkotas durvis vai vienkārši

sprauga ieejai. Cimermanis 1, 71.

3. tehn. lekārta (signālu, enerģijas v. tml.)

ievadīšanai (piemēram, ierīcē). MagnetofonaL
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Skaitļotāja i. // ģen.: ieejas, adj. nozīmē. Tāds,

kas tiek ievadīts ar šādu iekārtu,- tāds, kas

saistīts ar šādu iekārtu. leejas spriegums.

IO levadierīce (ievads) [skaitļotājā] paredzēta
visu skaitļošanas procesam nepieciešamo

ieejas datu un programmas ievadei mašīnā.

Strazdiņš l, 27. Valodnieku [mašīntulkošanā]
visvairāk interesē tas tulkošanas procesa

posms, kurā ieejas valodā izteiktu ziņojumu

pārveido izejas valodā izteiktā ziņojumā. Zin T

67, 12, 11.

ieekonomēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

letaupīt. ļO . . vietējā komiteja nosprieda . .
ieekonomēt līdzekļus.. Sports 66, 151, 3.

ieelpa, -as, s.; parasti vsk.; fiziol. Elpošanas
fāze, kurā gaiss ieplūst plaušās. leelpas dzi-

ļums. O .. palēnināta ieelpa nelabvēlīgi
ietekmē dziedājuma ansambli un muzikālās

domas frazējumu, it īpaši, ja jāieelpo dzies-

mas frāzes vidū. Gailis 1, 42. Salīdzinot ieelpu

ar izelpu, dažos gadījumos redzams, ka

slimnieks gaisu it kā iekampj, citos_— izelpo-
jot it kā izspiež. X Rudzītis 2, 92. Ārija nesa-

prot, kas īsti viņu uzmodinājis tik agri. Taču

ne Alfrēda Jaunzema retie dvašas vilcieni. .,
taču ne drīzāk rāmā un iemidzinošā nekā trau-

cējošā ieelpas un izelpas mija. Ezera 8, 34.

ieelpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Elpojot
panākt, ka (gaiss) ieplūst plaušās. lO Pilnu

krūti Andrejs ieelpoja smaržīgo meža gaisu.
Lācis VI, 282. Toms piegāja pie atvērtā loga
un dziļi ieelpoja svaigo, silto, smaržīgo
gaisu.. A Grigulis jo, 35. Mans sarunu biedrs

bija ieradies no Āfrikas, lai pēc tik ilgiem
gadiem atkal ieelpotu dzimtenes gaisu. Grīva

8, 194. pārn. .. nedomājam nekā, tikai raugā-
mies tumsā un ieelpojam dziļo un silto nakti.

Brodele 17, 95. pārn. Pavasari varēja saklausīt

strazdu svilpšanā.. Viņu varēja sajust vēju

pūsmā un ieelpot ar pirmo vizbuļu kautrīga-
jām smaržām. Saulītis 6, 105. pārn. Līdzko ārā

kļuva siltāks, varēja atvērt logu un istabā

ieplūda svaigs gaiss, es ieelpoju ilgas un sā-

pes. Bels 1, 40. pārn. Kāda laime tā ir, ka

Ārijas tēvs . . atvedis savu [skaisto] meitu

šurp! Viņas ieelpo Ārijas burvību, pārdzīvo

viņas parādības brīnumu. Zigmonte 1, 216. // in-

trans. Izdarīt ieelpu. O Jācenšas [pastaigājo-
ties] pakāpeniski pagarināt abas elpošanas fā-

zes, sākumā ieelpot, piemēram, uz katriem di-

viem, izelpot uz trim soļiem . . PL Siev 64, 2,

pielikumā 7. leelpojot caur muti vēsās telpās
vai aukstā āra gaisā, viegli var saaukstēties,
var iekaist balss saites. Gailis l, 42. Es dziļi,
dziļi ieelpoju un varbūt tikai tobrīd pirmo
reizi pilnīgi izjutu, ka ir pavasaris. Lukjanskis

1. 107. // Elpojot ievadīt elpošanas orgānos
līdz ar gaisu (piemēram, smaržu). I. rožu

smaržu. O Kafijas smaržu ieelpojot. . , viņš
atminējās sievas netaisnos vārdus vakar va-

karā . . Bels 2, 10. sal. Aleksandram likās, it

kā viņš būtu ieelpojis vesela ziedoša jasmīnu
meža smaržu, — tā viņu apreibināja prieks.
Ādamsons 2, 145. // Elpojot ievadīt elpošanas
orgānos (kādu vielu, piemēram, ārstēšanās no-

lūkā). I. eikalipta eļļas tvaikus. O Ar [konus-

veida] tūtiņas plato galu pārklāj katliņu, kur

atrodas karstie kartupeļi, bet tievo galu ieliek

mutē un ieelpo karstos tvaikus 10—15 minū-

tes. Ves 70, 10, 12. . . slimnieka priekšā rodas

zāļu mākonis — atliek tikai to ieelpot. Zv

73, 11, 32.

ieelsoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. leraudāties, krampjaini ieelpojot.
ļO leva sausi ieelsojas. «Neraudi, leva, nu

taču notiek tas, ko tu gribēji. .» Zigmonte 2,

264. Laiciņu viņa raudāja klusām, tad ieelsojās
skaļi. Pēc brīža asaras un elsas vairs nebija
apturamas un skaļi atbalsojās klusajā istabā.

Lit M 73, 24, 10. lešņukstas, ieelsojas un ap-

raujas, pamanījusi Klintu blakām. Indrāne

6, 242.

2. leelsties. Suns ieelsojās. O pārn. Smagi
ieelsojās vējš.. Tad vējš aiztrauca un atkal

iestājās miers . . Eglons 2, 146.

ieelsties, -elšos, -elsies, -elšas, pag. -elsos;

refl. lesākt elst,- iesākt elst un tūlīt pārstāt.
Vecais vīrs ieelšas. O Tagad viņš laikam

kaut ko nemierīgu sapņo, brīžam ieelšas, pār-
metas uz otriem sāniem, brīdi elpo atkal rāmi.

Zigmonte 2, 99. pārn. Sāļi smaržojošs vējš pli-

vināja matus, brīdi pierima un atkal ieelsās.

Eglons 2, 259.

ieeļjot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pārklāt

ar eļļas kārtu (kādu virsmu); ievadīt eļļu (kādā

ierīcē). I. durvju viras. O . . zāģa plātni svīt-

ras vietā ieeļļo ar mazu otiņu.. indāns 1, 126.

. . pats vienkāršākais līdzeklis cīņā pret koro-

ziju ir krāsa. Ar to pārklātas, tāpat kā ieeļļo-

tas, virsas nerūsē. Cīņa 63, 269, 1.
..

es vien-

mēr, kad beigusies maiņa, traktoru tūliņ pa-

matīgi notīru, pārbaudu, ieeļļoju. Talcis 4, 59.

pārn. «Labas domas, krietnus darbus,» atvadās

Sebra Porfirijs Petrovičs atkal savā mīksti

ieeļļotajā balsī. Dzene 1, 112. // leziest ar eļļu
(parasti matus). O Pēc mazgāšanas mati vēl

slapji jāieeļļo ar dadžu eļļu vai rīcineļļas un

augu eļļas maisījumu. .PL Siev 64, 4, pieli-
kumā 5.

ieēnojums, -a, v.; reti. 1. Paveikta darbība,

rezultāts —>- / c ē not (1). Acu i.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->- ieē not

(2). Zīmējuma i.

ieēnot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; pareti.

1. Padarīt tumšāku (kā) lonu, apkārtējo daļu.

!□ . . mazliet ieēnotās acis ar zaļganajām zīlī-

tēm Alvilam lika sajust, ka atnācis skaistums,
kuru vērts apbrīnot un par kuru nav jākaunas
jūsmot. Purs 4, 131.

2. Ēnojot (3) padarīt kontrastaināku.

ieēnoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.; pareti. Neskaidri iezīmēties, izdalīties uz

gaišāka fona (par ko patumšu). Aiz loga

ieēnojās koka zari // pārn. Tikko jaušami, arī

neskaidri izpausties (sejā, skatienā) —

par jū-

tām, domām. Acīs ieēnojas skumjas. O As-

trīda sejā ieēnojas liela doma. Lit M 67, 7, 7.

ieērcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. Kaitinot, ķircinot panākt, ka kļūst dusmīgs.

O «Rīdziniekiem lopu kūts smakas nav, bet

uz pienu un sviestu acis viņiem spīd vien,»-

Ogres krustmāte runāja ieērcināta tam
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ūsainim pretim. «Bez tās smakas tev nebūtu

ko galdā likt un tu varētu kārt zobus vadzī.»

J Kalniņš 2, 172.

ieēst, -ēdu, -ēd, -ēd, pag. -ēdu; trans. 1. Ne-

daudz apēst. O «Bet vai tu, Sarmīt, negribi
kaut ko ieēst?» Ezera 2, 13. Inita nomazgājās,

ieēda sviestmaizes ar tēju. Brīdaka 2, 20. «Nāc

iedzer kafiju,.. un citronu tu vari ieēst.. »

Zigmonte 2, 134. // intrans. .□ . . saimniece uz-

lika galdā katlu ar vārītiem kartupeļiem un

aicināja karavīrus ieēst. Grants 6, 73. «No ku-

rienes nākdama?» Kristīne pajautāja un no-

lika viešņai priekšā šķīvi. «leēd kopā ar

mums!» Brodele 14, 11. . . Gijo iegāja kādā no-

males restorānā, lai drusku ieēstu. Kurcijs

4, 182.

2. Apēst, norīt reizē ar barību (ko barībai

nederīgu). Suns ieēdis ar gaļu indi. O . . viņš

aizskrēja uz ganību vietu un sāka to pārstai-
gāt, meklēdams vietu, kur būtu bijusi lūžņu
kaudze, no kuras govs varēja ieēst naglas.
Brodele 14, 103.

ieēsties, -ēdos, -ēdies, -ēdas, pag. -ēdos; refl.

1. parasti 3. pers. lespiesties (kā virsmā) tā, ka

grūti noņemt, atdalīt (par vielām, netīrumiem).

□ Mēneša laikā pat kalēja rokas, kurās

ieēdusies eļļa, dzelzs un ogles, kļūst baltas.

Birze 5, 204. .. zivis tīrot, sagrieztajos pirkstos
ieēdas sāls graudi. . Zigmonte 2, 269. Un krekli

jāmazgā vai ik pārnedēļas, jo citādi melnumi

tā ieēdas, ka nevar ne izberzt.. Birznieks-Upī-

tis 6, 262. pārn. Valerijs šodien nespēja domāt.

Šķita, ka drēgnā migla būtu ieēdusies viņa
smadzenēs — brīžiem metās auksti un brī-

žiem karsti. Eglons 2, 55. pārn. Kā lai īsā

laiciņā visu to no sirds izskauž un izdeldē,

kas trijos garos gados tur.. iekodies un

ieēdies? Zeiboltu J IV, 144. pārn. . . muļķīgā
melanholija viņā ieēdas vēl dziļāk, pamazām
padarīdamaīgnu. Skujiņš 7, 84.

2. sar. Ļoti neieredzēt (kādu) un censties

kaitēt, darīt pāri (viņam). ,□ No tās pašas
reizes Lubausis arī viņā ieēdās. Katrā sapulcē
cēlās Pretsauli kritizēt. Rakstīja sūdzības. Prei-

lis 1, 10. «Kā nu tā sūdzēsies!» Kāds zemnieks

atmeta ar roku. «Dabūs zināt, ieēdīsies uz

pašu, tad vairs dzīves nebūs.» Sakse 7, 386.

. .klases audzinātāja mani neieredz. «Kā-

pēc?» Edžus tikai parausta plecus: «leēdu-

sies — un viss.» Ezera 2, 244.

iefrēzējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts ->- i c ir ē z ē t.

iefrēzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Prē-

mējot (1) ieveidot. ~□ Vārpstu galos ir iefrēzē-

tas nūtis, tātad šīs ir precīzas detaļas.. Rī-

gas B 71, 14, 3.

iegādāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.

1. legādāties. □ Ir iegādātas un gandrīz jau
samaksātas istabas lietas, ar ko daudzmaz

iekārtot dzīvokli. Dorbe 3, 43. Mašīna bija tikko

gadu kā iegādāta, lieliskā kārtībā gan motors,

gan bremzes. Bels 2, 18. Mamma pat iegādā-
jusi dāvanu, divas dzeltenas matu lentes un

grāmatu.. Zigmonte 1, 101.

2. novec. Sagādāt (piemēram, darbu).
!□ «.. esmu tavai meitai vieglu dienestu iegā-

dājis. .» Blaumanis 6, 84. Silabriedis bij cerējis
palikt vēl vienu gadu Kalna Spijēnos un tā-

dēļ nebij iegādājis vietas, kurp iet. Blaumanis

6, 104.

3. novec. Atcerēties; iegādāties (2). O Aiz-

mirsās man dziesmiņas, grūtu mūžu dzīvojot;
dod, dieviņ, vieglu mūžu, pa vienai iegādāšu.
LD 197.

iegādāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; trans. 1. legūt savā īpašumā, rīcībā no-

pērkot. I. apģērbu. I. televizoru. I. automo-

bili. I. slēpes. I. biļeti. I. mēbeles uz nomaksu.

I. draugam dāvanu. I. medību suni. □ Gleznu

iegādājoties, jāatceras, ka to pērkam visam

mūžam. Mājtur 444. Vienkārši ziedi — tulpes
un dažas narcises. Viņi [bērni] tās iegādājās
paši par savu naudu, paši gāja pirkt.. Zig-

monte 2, 119. Sajānu marmoru uzskata par

vienu no labākajiem pasaulē. To iegādāties ir

ieinteresētas daudzas ārzemju firmas. Cīņa 73,

111, 2.

2. novec. Atcerēties; iegādāt (3).
iegāde, -es, s.; parasti vsk. Darbība -> i c gā-

dāt (1), iegādāties (1); iegādāšana, iegā-
dāšanās. Mēbeļu i. Jaunas iekārtas i. labora-

torijai. Produktu i. ēdnīcai. O Portfelī [kol-
portierim] . . bija.. abonementa līgumi par

kopoto rakstu iegādi. Lācis vi, 337. Šī sistēma,
kas dibināta uz elektronisko skaitļošanas ma-

šīnu izmantošanu, divkārt saīsina biļešu iegā-
dei un rezervēšanai nepieciešamo laiku. Pad J

73, 192, 3.

iegadīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1.
pa-

rasti 3. pers. Rasties iespējai (kādam, piemē-

ram, ko darīt); gadīties; iznākt. .□ Klinta pa-

svārsta vīstokli rokās, atknibina lakatiņa stū-

rus — šoreiz kaimiņu saimniece ielikusi pe-

lēku dzijas vērpeti un apvalkātus svārkus.

Kā nu viņai kuroreiz iegadās, indrāne 6, 88.

// Negaidīti notikt, rast izpausmi; atgadīties;
gadīties, n . . viņš, kaut kam nepatīkamam

iegadoties, mierināja pats sevi un arī citus,

ja kāds žēlojās par neizdevībām un nelai-

mēm. Saulietis VI, 8. . . braukšana .. vienmēr

bija iegadījušies tikai šķērsām upei, tādēļ es

beidzot nolēmu reiz pamēģināt, kā tas veicas

gareniski. Lagzdiņš 3, 9.// Negaidīti notikt,

būt (parasti kādā laika posmā). O levērojamā

prozaiķa. . atcere šoreiz iegadās lielu svētku

priekšvakarā.. Kar 63, 4, 143. Oktobra svētku

priekšvakarā .. viņiem .. bija iegadījušies de-

žūra .. Brīdaka 2, 119. .. artilēristiem gluži vien-

kārši gribas izgulēties, paslinkot, ja iegadīju-
šās dažas brīvas dienas .. Spāre 5, 405.

2. Nejauši nonākt, parādīties (kur). □ Viņ-
ziem, neilgi pirms abu ciema kolhozu apvie-

nošanās, gluži nejauši iegadījos kādos «Sar-

kanās zvaigznes» svētkos. Zv 74, 12, 13. //reti.

Negaidot rasties, būt sastopamam; gadīties.
iO «Ja visā Latvijā pirms padomju varas bija

ap divdesmit procentu budžu saimniecību un

tagad viena daļa aizbraukusi vāciešiem līdzi,

kur tad tev viņu tik daudz iegadījies?» Sakse

7, 437.

3. parasti 3. pers.; reti. Negaidot nonākt (kā-

da) īpašumā. .□ leva: Tu jau esi un paliec tas
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atstumtais dēls. Kad nu tev tā māja tā pret

viņu [vecāku] gribu iegadījās, tad viņi tev

tagad . . nepalīdzēs tikt uz priekšu. Blaumanis

6, 392.

iegādzināties, parasti 3. pers., -inas, pag. -ina-

jās, retāk iegādzināties, parasti 3. pers., -inās,

pag. -mājās; refl. legāgināties. O .. zostēviņš
uzreiz iegādzinājās, bet tūliņ ari apklusa.
Birznieks-Upītis IV, 61.

iegāgināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās, retāk iegāgināties, parasti 3. pers., -inās,

pag. -mājās; refl. lesākt gāgināt un tūlīt ap-

klust. O Kad viņa iegāja tur, kaktā ierukšķē-

jās cūkas un iegāginājās zosis. Ezera 1, 378.

iegailēties, -gailējos, -gailējies, -gailējās, arī

-gailos, -gailies, -gailas, pag. -gailējos; refl.

lesākt gailēt (parasti par oglēm); īsu brīdi

gailēt. O Ugunskurā pēkšņi iegailējās dažas

ogles .. Kar 58, 3, 46. Apdzisušās ogles no viņa
elpas strauji iegailējās un uzziedēja sarkanās

ugunīs kā brūkleņogām piebārstīta sila nora.

Kaldupe 6, 135. Viņš redzēja cigaretes sar-

kano oglīti, kas, iegailējoties uz mirkli,

pārvērta Noras seju sārtā plankumā. Līvs 1, 47.

// Par debess spīdekļiem, apgaismes ķerme-
ņiem, arī gaismu. O .. kaut kur tālu augšā

spīguļoja zvaigznes, kas brīžiem iegailējās tik

sarkanas kā pavarda ogles. Grīva 6, 129. .. trešā

stāva trešajā un ceturtajā logā pa kreisi iegai-
lējās spoža uguns. A Grigulis 10, 22. // lesākt

gailēt, atstarojot gaismu,- īsu brīdi gailēt, at-

starojot gaismu. legailas dārgakmeņi. // lesākt

gailēt (par acīm),- īsu brīdi gailēt (par acīm);

spēji spilgti, arī īsu brīdi spilgti parādīties
(acīs) — par spīdumu. legailas kaķa acis.

legailējās vilka acis. O Viņa acis niknumā

iegailējās. Lēmanis 16, 82. Acis iegailējās priekā,
bet drīz nodzisa. Sakse 7, 257. Rolanda lūpas sa-

kniebās, un acīs iegailējās gandrīz ļauns spī-
dums. Saulītis 6, 8. // pārn. Spēji spilgti, arī

īsu brīdi spilgti izpausties (acīs, skatienā) —

parasti par jūtām. O Hermīne pacēla galvu,
viņas acīs iegailējās dusmas un apvainojums.
Kar 54, 9, 18. Andrejs izslējās taisnāks, un

viņa acīs iegailējās dusmas. Rinkule 2, 61. Un,
kad es ko puišiem saku, tad man ir savāds

prieks, ja saskatu, ka līdz ar atbildi acīs

iegailējās īsta, vienreizēja patiesība, kas

dzimst, kas ir manis izsaukta šajā brīdī, šajā
cilvēkā. Dzene 1, 139. // pārn. Spēji rasties un

spilgti izpausties (piemēram, par domu, jū-
tam). O «Vai spēšu draugu noturēt,» iegai-
lējās doma. Bērn 47, 6, 10. Atmiņas atkal spēji
iegailējās kā neizkvēlojušas ogles, kam pār-
skrējusi vēja pūsma. Jauno v 56, 29. // pārn. No-

nākt spēcīga pārdzīvojuma varā (par cilvēku).
iO Arī partnere .. pamazītēm iegailējās pret
lomu. Dzene 1, 114. Un atkal lielais spēkainis
[milzis] iegailējās dusmu ugunīs un devās mek-

lēt kalēju. Kaldupe 6, 110.

iegaiņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Gai-

ņājot panākt, ka ievirzās (kur iekšā). I. zosis

aplokā. !0 legaiņāt lopus laidarā. ME 11, 15.

iegaismojums, -a, v. Paveikta darbība, re-

zultāts -*-iegaismot. Skatuves diben-

plāna i.

iegaismof, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ap-
gaismot (parasti atsevišķu vietu). O Lai pa-
nāktu dekorāciju apjomīguma ilūziju, uzglez-
notās gaismas apspīdētās vietas papildus
iegaismojam ar starmetējiem, bet ēnu vietās

izslēdzam dzeltenās krāsas spuldzes .. Pašd sk

125. .. viņas sapņaino, šobrīd it kā gurdeno
seju iegaismoja sudrabota gaisma. Purs 4, 95.

Un, iegaismodams apvāršņus, Aust dzedri rīts

pār Vecpiebalgu. Kar 51, 5, 405.

iegaismotājs, -a, v.; iegaismotāja, -as, s.

I. Darītājs -*-iegaismot.
2. v. Aparāts iegaismošanai. O .. [bezēnu

apgaismojumu] panāk ar augšējo gaismas so-

fitu, vertikālo malējo sofitu un apakšējo

iegaismotāju (silīšu) palīdzību. Pašd sk 125.

iegaismofies, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. lesākt izstarot gaismu (parasti par ap-

gaismes ķermeņiem); īsu brīdi izstarot gaismu.
O Spilgti iegaismojās spuldzīte pie virtuves

griestiem. Ezera I, 185. Viņa ieslēdz radio, pa-

visam klusi. Mazā, stūrainā kaste iesildama

klusi rūc, cita pēc citas iegaismojās lampas ..
Zigmonte 1, 78. Kapteinis pagrieza kloķi, un

kajītē iegaismojās televizora ekrāns. Grīva

5, 94. // Spēji kļūt gaišam, tiekot apgaismo-

tam,- īsu brīdi spēji kļūt gaišam, tiekot ap-

gaismotam. O ledegās augstā kārtī paceltā
jāņuguns. .. legaismojās tālie, jau tumsas ap-

ņemtie krūmi un koki.. Brodele 14, 180. .. skati

un epizodes, pat veselas ainas mainās kalei-

doskopiski, iegaismojoties vienam vai otram

skatuves stūrim.. Lit M 61, 13, 3. Šinī brīdī

iegaismojās gala logs, kas iziet uz pilsētas
pusi. «Salūts!» Voldis iekliedzas.. Saulītis

11, 12. ..[būdas] iekšpuse iegaismojās no zil-

ganbalta uzliesmojuma, tūlīt pat arī nogranda

pērkons — plosījās negaiss. Ezera 5, 184.

iegaišs, -ais; s. -a, -ā; apst. iegaiši; pareti.
Mazliet gaišs. legaiši zils. O .. tā [bruņu-
cepure] vienmēr svērās uz priekšu un atpa-

kaļ, te gluži aizsegdama, te atsegdama iegaišu
meitenes pieri. Grants 3, 61. Jauneklis iegai-
šiem matiem. ME 11, 15.

iegalvojums, -a, v. Paveikta darbība ->-

iegalvot (1); izteikums, vārdi, ar kuriem

iegalvo (1). Dedzīgs i. Drauga i.

iegalvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ar

vārdiem pārliecināt (par ko), panākt, ka sāk

ticēt (kam). O «Trīs rubļi. Lēti, ļoti lēti. Gal-

diņš ir tikpat kā jauns,» iegalvo pārdevējs.
Sēlis 5, 334. Osiene.. mēģināja iegalvot pati
sev un pārliecināt to otru, ka cerības nepavi-

sam nav zaudējamas. Upīts 4, 217. Es neesmu

aizbēdzis no cilvēkiem, kā tu man gribēji
iegalvot pēdējā vēstulē. Liesma 72, 3, 3.

2, novec. Galvojot (par kādu), ieteikt (viņu,

parasti darbā) un panākt, ka pieņem, ļo Viņš-
mani iegalvoja pie skrīvera par palīgu. ME

11, 15.

ieganīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ganot

panākt, ka (lauksaimniecības dzīvnieki) pie-

rod pie ganīšanas. O Lopi ieganīti. ME 11, 15.

2. Daļēji noganīt. O Lauks.. ieganīts. ME

11, 15.
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3. Ganot panākt, ka (lauksaimniecības dzīv-

nieki) paēd. !□ Govis jau labi ieganītas. ME

11, 15.

ieganīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.

Pierast pie ganīšanas (par lauksaimniecības

dzīvniekiem). O Tur lopi ieganījušies. ME

11, 15.

iegansts, -a, v. Arējs (bieži nejaušs) noti-

kums, apstāklis, kas ir citu notikumu izraisī-

tājs; iakts, apstāklis, ar ko, piemēram, aizbil-

dina, mēģina izskaidrot (kādu rīcību, darbību

v. tml). Ticams i. Meklēt ieganstu. Būt iegan-
stam atteikties. □ Vai tad nevarēja rasties

simt dažādu ieganstu un vajadzību atgriezties
un kaut mirkli paskatīties uz to dzīvokli, kur tu

esi dzimis un audzis .. Saulītis 12, 36. Kolpor-
tiera amats man ir tikai iegansts, lai dziļāk
ieskatītos cilvēku sirdīs, pavērotu viņu iera-

žas un tikumus. Grīva 9, 26. Celtnieki vienmēr

prata atrast visādus ieganstus saviem gausa-

jiem tempiem: te viņiem trūka būvmateriālu,
te tehniskie zīmējumi aizkavējās projektēša-
nas darbnīcā. . Lācis 11, 172.

iegardināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Izraisīt (kādā) lielu vēlēšanos ēst, stāstot

par ēdienu vai rādot to. □ Viņi mani tā ar to

ēdienu iegardināja. ME 11, 16. legardini vien

viņu: nevarēsi pēc atkauties. ME 11, 16.

iegarens, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kura garums

ir mazliet lielāks nekā platums, tāds, kurš ir

mazliet pagarināts. legarena bedre. I. paugurs.

legarena kastīte. legarenās smadzenes anat.

D «Tev ir ieapaļa seja,» skaidro Ritas māte . .
«Ritai atkal gluži otrādi, viņai seja iegarena.»
Brodele 17, 128. . . toverī bija varena manta —

tik skaisti, gludeni un iegareni kartupeļi kā

zosu olas. Kalndruva 5, 112. Klusē iela, guļ
dārzs, bez skaņas māja un mana istaba, iega-

rena, zili krāsotām sienām . . Bels 1, 64.

iegārgties, -gārdzos, -gārdzies, -gārdzas, pag.

-gārdzos; refl. lesākt gārgt un tūlīt apklust.
O Rokas kā tērauda knaiblēs satvēra kaklu.

Brītiņš nokrita sūnās un iegārdzās. «Traks esi

palicis!» atbrīvojis aizžņaugto kaklu, viņš
šņāca. Grīva 4, 269.

.
. izdilušās un iekritušās

krūtis tai bieži iegārdzās, viņai bija jākāsē..
Saulietis IV, 185.

iegaršoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt garšot, iepatikties (par ēdienu, ko

ēd). Bērniem iegaršojās saldais ēdiens.

□ . . šie konservi jau iegaršojušies . . dau-

dziem pircējiem. Rīgas B 66, 259, 5. Tas [bērns]
sāka kāri vilkt knupīti.

.
«Ahā, iegaršojās

gan,» nopriecājās vecāmāte . . Sakse 2, 29.

iegātnība, -as, s.; parasti vsk.; vēst. i. lespēja
kļūt par iegātni. O Jaunāko dēlu lūkoja aiz-

laist iegātņos, aizprecināt cita gruntnieka at-
raitnei vai vienīgai meitai un māju īpašnie-
cei. . Tiklab iegātnība, kā aizprecēšanās katrā

ziņa bij vairāk laimes gadījums. . Upīts 13, 17.

Braucot tur, kur bagātas meitas vai iegātnības.
ME 11, 16.

2. Stāvoklis, kādā nonāk, kļūstot par iegātni.
£□ Slikta dzīve iegātnībā. ME 11, 16.

iegātnis, -ņa, v.; vēst. Vīrietis (parasti bez

nekustama īpašuma), kas apprec lauku māju

mantinieci vai īpašnieci un parasti kļūst par

saimniekotāju šais mājās. Meitu no mājas
dot laukā Silmežu pārim nebija pa prātam,
tātad atlikās tik viens ceļš — ņemt iegātni.

Apsīšu J 1, 99. Jaunāko dēlu lūkoja aizlaist

iegātņos, aizprecināt cita gruntnieka atraitnei

vai vienīgai meitai un māju īpašniecei. . Upīts
13, 17. «Baltiņ jaunkundze muižas Edgaru lai-

kam ņems iegātņos.» Blaumanis 6, 208. Zem-

nieku jaunieši, kas nemantoja tēva mājas, ne-

reti aizgāja par iegātņiem. legātņu stāvoklis,
it īpaši tajās ģimenēs, kur māju likumīgais
saimnieks bija sievas tēvs vai sievas bērni

no pirmās laulības, bija beztiesīgs. Latv etn 338.

iegaudoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. parasti 3. pers. lesākt gaudot un tūlīt

apklust (parasti par suni, vilku). □ Kaut kur

netālu žēlabaini iegaudojās suns. Bērn 57, 3, 7.

Viņi jau gribēja doties tālāk, kad izdzirda suni

iegaudojamies. Suns sēdēja uzkalniņā aiz mā-

jas un laikiem rēja izmisīgi, gari vilkdams un

reizē kā aicinādams. J Kalniņš 4, 257. Vecie

vilki, tuvodamies midzenim, apstājas dažus

simtus soļu no tā un vairākas reizes iegau-
dojas; jauno vilcēnu atbildes gaudošana ap-

liecina, ka «mājās viss kārtībā». A Kalniņš 1,25.
2. parasti 3. pers. lesākt radīt stieptas spal-

gas, svelpjošas skaņas (par vēju, vētru

v. tml.),- iesākt radīt šādas skaņas un tūlīt

pārstāt. O Aizvien smagāk iegaudojās vējš,
aizvien asāk šķēlās bangu galotnes un jūra

vaidēja.. Lācis 1, 72. Laukā vējš pieņēmās,
brīžam pusbalsī iegaudodamies skurstenī.

Ezera 5, 70. Vējš iegaudojās, un bezlapainie
koki drebināja savus zarus. Eglons l, 147.

// Par ierīcēm, mašīnām. legaudojas sirēna.

O . . kuļmašīna, it kā saspringusi visus spē-

kus, iegaudojās skaļāk. . Vilks 2, 78. Motors

iegaudojās ar pilnu jaudu, un mašīna sāka

gausi vilkties pa bedraino ceļu. Dripe 2, 58.

// Par lidojošiem šāviņiem; par gaisu, kurā

lido šāviņi. legaudojās mīnas. □ . . iegaudo-
jās gaiss. Apšalkdams visus ar karstu vilni,
aiz degošās mājas plīsa lādiņš. Līvs 2, 121.

Tieši tanī brīdī nodrebēja zeme, iegaudojās
gaiss . . Kāda granāta sprāga netālu no batal-

jona štāba . . Grīva 4, 192. // lesākt radīt gaudu-

līgas, žēlabainas skaņas (parasti par mūzikas

instrumentiem); iesākt radīt šādas skaņas un

tūlīt pārstāt. legaudojās saksofons.

3. sar.; niev. levaimanāties; arī skaļi ieraudā-

ties. Sieva iegaudojās.
iegaumēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. No-

stiprināt atmiņā._ I. dziesmas vārdus. I. dzir-

dēto nostāstu. Atri i. uzdoto mācību vielu.

I. melodiju. I. ceļu. I. nepazīstamā seju.

□ Ezeriņš. . devās uz pilsētu, nemitīgi do-

mās atkārtodams vajadzīgo adresi, lai to labi

iegaumētu. Grīva 4, 387. «Vai tas ir grūti —

iemācīties pareizi stūrēt?» — «Kā kuram,

jaunkundze. . .» Andrejs atbildēja. «Dažs

iegaumē vienā sardzē, cits visu mūžu nevar

iemācīties.» Lācis 15, 349. // Nostiprināt ap-

ziņā un ievērot savā rīcībā, darbībā (piemē-

ram, kādu laktu, padomu). O Agresoriem jā-

iegaumē, ka jauns pasaules karš neizbēgami
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novedīs pie kara kurinātāju sakāves. PL Kom

55, 4, 26. «Neaizmirsti, ko runājām. . . Tikai

iegaumē — nestāsti par to nevienam ne puš-
plēsta vārda.» Grīva 1, 152. ..rajona., ļaudis

iegaumējuši veco patiesību, ka laba sēkla ir

ķīla augstām ražām. Tāpēc katru rudeni at-

ber pietiekamos daudzumos labu sēklu nāka-

majam pavasarim. Cīņa 57, 286, 3.

iegavilēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. 1. lesaukties līksmā, priecīgā balsī.

O «Mājā! Mammucīt, mēs brauksim mājā!»
sarunu izdzirdusi, iegavilējās Pakalnu Dzidra.

Sakse 7, 43. «Valdi, mīļais — tu!» pēkšņas lai-

mes pārņemta, Agnese iegavilējās. . Sakse

111, 327.

2. Līksmi iedziedāties. O Zaniņš klausījās
un reizēm pats dziedāja līdzi, vietumis līksmē

iegavilēdamies. Viese 1, 91.

iegāzelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Gāzelējoties ievirzīties (kur iekšā).

O Sparīgi dūkdama, pa tikko jaušamu ceļu

iegāzelējās milzīga automašīna. Zv 14, 20, 4.

iegāzt, -gāžu, -gāz, -gāž, pag. -gāzu. 1. trans.

Gāžot panākt, ka iekrīt (kur iekšā). I. zēnu

sniegā. // Būt par cēloni tam, ka (kas) gāžas
un iekrīt (kur iekšā). O Tai dienā, kad ar

bargo negaisu sākās vasara, vējš egli iegāza

atvarā. Vanags 9, 15.

2. trans. Strauji, arī nevērīgi ieliet (kur

iekšā, parasti samērā daudz šķidruma).

O . . Gotfrīds pasniedzās pēc atnestās kan-

nas, iegāza no tās pilnu krūzīti un iedzēris

pagriezās pret sienu. Sakse 7, 178. // Būt par

cēloni tam, ka strauji ieplūst, ielīst (kur iekšā,

parasti samērā daudz šķidruma). O Tikai viļņi

ar vienmērīgiem, gurdiem šļakstiem atsitas

pret laivas malu un iegāž tajā aizvien jaunas
šaltis. Ezera 4, 229. // Strauji, arī nevērīgi

iemest, iebērt (kur iekšā, parasti daudz).

ļO Mālus ekskavatora kauss iegāž tieši auto-

mašīnā. Zv 52, 17, 8.

3. trans.; sar. Sagādāt nepatikšanas, izdarīt

tā (piemēram, pieviļot, izpaužot noslēpumu),
ka nonāk nelabvēlīgā, arī bīstamā stāvoklī.

O «Pusotras normas varu izpildīt bez grūtī-
bām. Tikai kaimiņš iegāž, nespēj pilnībā ap-

gādāt ar sagatavēm, netiek man līdzi...»

Pad J 73, 231, 2. Bet Artūrs un Gunārs bija
blēži, viņi sadarbojās [kāršu spēlēļ un katru

reizi mani iegāza. Es nespēju pa tām reizēm,
kad spēlēja viņi, zaudēto atgūt, un mans rē-

ķins izskatījās slikts. J Kalniņš 2, 223. // Nodot

(kādu). □ Valdis un Erna bija apcietināti
tieši slepenajā «Spartaka» spiestuvē . . «Es ne-

tieku vaļā no domas, ka viņus iegāzis provo-

kators,» Grundonis rūgti runāja. Sakse 111, 416.

// Būt par cēloni tam, ka rodas nepatikšanas,
ka nonāk nelabvēlīgā stāvoklī. Skolēnu eksā-

menā iegāza uztraukums. // Radīt, izraisīt (pie-
mēram, kāda pasākuma) nelabvēlīgu iznā-

kumu. □ Priekšsēdētājs uzbruka Jānim —

kādēļ tas viens traktors pastāvīgi niķojas? Ja

tā turpināsies, skaidrs, iegāzīs sēju. Brodele

14, 71. «Nu sākas negodīga konkurence un

pircēju krāpšana, līdz visi izput un ar saviem

bankrotiem iegāž arī bankas.» Rozītis 1, 16.

4. intrans.; sar. Ļoti spēcīgi iesist. O . . [vīrs]

iegāza zirgam ar pātagu tik negaidot un sā-

pīgi, ka tas . . taisīja lēcienu ar visām čet-

rām kājām reizē. Sakse 7, 348. «Krūkli, pie
advokāta,» nokliedzās uzraugs, ar atslēgu
saišķi iegāzdams pa dzelžainajām durvīm. Kar

49, 2, 138. «Tu nemaz nezini, Hari, kā Inese

vienreiz iegāza kādam pretīgam tipam! . . Ne

sliktāk kā boksa čempions.» Brodele 17, 26.

// trans. '.□ «Vēl būsi nevainīgs!» Vizbulis

spieda caur zobiem, iegāzdams zēnam mu-

gurā dūri, ka nodunēja. Sudrabu E 3, 184. Un,
lai gan es biju iegāzis [saimniekam] pliķi,
tomēr nebiju uzvarētājs.. Laicens 11, 20.

5. trans. Ar spiedienu, triecienu izlauzt un

strauji ievirzīt celtnes iekšienē. I. durvis.

□ Viņi manus logus iegāzuši. ME 11, 16.

iegāzties, -gāžos, -gāzies, -gāžas, pag. -gāzos;

refl. 1. Gāžoties ievirzīties (kur iekšā, parasti
zemākā, dziļākā vietā). O Puišiem slīdēja

kājas, un laiku pa laikam kāds iegāzās upē.
A Grigulis 9, 112. ..ragavas iegāzās grāvī..
Grīva 9, 34. «Autobuss šodien nav gājis. Gan

jau kaut kur būs iegāzies,» paziņo sievas pie

pieturas. . Indrāne 6, 261. Lielupē iegāzušies

priede, zarus izsliedama gaisā un saknes . .
Austriņš 2, 370. // Strauji, arī nevērīgi iegulties,
iesēsties (kur iekšā), n Ignats iegāja istabā

un ar visām drēbēm iegāzās ķirmju sagrauz-

tajā bričkā [gultā]. Grīva 11, 139. Vaļīgi klub-

krēslā iegāzies, kājas pārsviedis pāri atzvel-

tnei, Leons izņēma portsigāru. Eglons 2
:

290.

2. parasti 3. pers. Strauji iebrukt (piemēram,

par griestiem, jumtu); ar spiedienu, triecienu

tikt izlauztam un strauji ievirzītam celtnes

iekšienē. Durvis iegāžas. O Mājas stāvs vēl

deg, griesti jau iegāzušies. Birznieks-Upītis6, 80.

Smagi nobrakšēja. Laikam iegāzās pārdegušās

sijas. Upīts 18, 71.

3. parasti 3. pers. Strauji ieplūst, ielīt, arī

tikt ielietam (kur iekšā) — par lielāku šķid-

ruma daudzumu. Laivā iegāžas ūdens.

// Strauji iebirt, ieslīdēt v. tml., arī tikt strauji

iemestam, iebērtam (kur iekšā) — par lielāku

daudzumu. Graudi iegāžas apcirknī. Smiltis

iegāžas upē. // Strauji ieplūst (kur iekšaļ —

piemēram, par bieziem dūmiem. Dūmi iegāžas
istabā.

4. sar. Strauji, ar lielu sparu, arī troksni

ieiet, ienākt, iesteigties (kur iekšā). !□ . . [cil-

vēki] iebruka bibliotēkas telpā, pat ne durvis

neaizdarījuši. . No bibliotēkas iegāzās zale.

Sudrabu E 3, 456. .. gaitenī norībēja soļi, iečīk-

stējās grīdas dēlis, atsprāga durvis, un.. An-

drejs iegāzās istabā nikns, krekšķinādams aiz

satraukuma. Lubējs 1, 60. «Bet Janko klusāk

[iet] nebija ar mieru. Lai atceroties, ar kādu

troksni mēs esot iegāzušies pie viņa.» Saulītis

12, 152.

5. sar. Nonākt nelabvēlīga stāvokli; iekrist

(4). O Viņš [spiegs] iegāzās, mēģinādams pie-

runāt kādu Padomju Savienības pilsoni sadar-

boties ar viņu. Cīņa 63, 112, 3.

ieglabāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Rū-

pīgi ielikt, ievietot (kur iekšā), lai, piemē-

ram, noslēptu, nepazaudētu. iUJ . . Liedags
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izvilka no skapja pret kodēm palagos iegla-
bāto ziemas mēteli un kažoku. . Sakse 3, 4.

Varbūt, ka arī māte man atvēlēs par lētāku

naudu nopirkt kādas lietotas ermoņikas . . Aiz-

slēdzama lādīte man ir, kur ieglabāt. Birznieks-

Upītis I, 323. Karapets . . atslēdza skapīti, sa-

meklēja savu ieglabāto naudas maciņu . . Birz-

nieks-Upītis 111, 82. pārn. Jālasa, jāpēta, jā-

orientējas . . informācijas plūsmā. Daudz no

tās jāieglabā smadzeņu apcirkņos, lai īstajā
brīdī un vietā ieplūdinātu darbā. Zv 73, 12, 16.

iegiaudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti.

Glaudot pieradināt pie glaudīšanas. □ leglau-
dīts kaķis. ME 11, 17.

ieglaust, -glaužu, -glaud, -glauž, pag. -glau-
du; trans. Pieglaužot ielikt, iekļaut (kur,

piemēram, galvu). Bērns ieglauž galvu mātei

klēpī. □ Suns gulēja, ieglaudis purnu starp

priekškājām. ME 11, 17.

ieglausties, -glaužos, -glaudies, -glaužas,
pag. -glaudos; refl. Pieglaužoties ievietoties,

iekļauties (kur). !□ . . Rita murrāja kā kaķis,
Niklāvam vai padusē ieglaudusies. Kar 57, 3, 69.

Nav viņa vēl lāgā iegrozījusies krēslā, jau
klāt Ira, ieglaužas mātei starp ceļiem. . Zigmonte

2, 52. Krančelis gulēja, ieglaudies tai [meite-
nei] azotē . . Brigadere 2, 298.

iegleznojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- i c g 1 c zno t. O Figūru iegleznojums
ainavā, gaišā prieka noskaņa cilvēku sejās un

dzirkstošā ziemas diena liekas saskaņoti pēc
ideālā zelta griezuma attiecībām. Māksla

61, 1, 40.

iegleznot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Glez-

nojot iekļaut (mākslas darbā, parasti kādu

detaļu). □ Ainavās Kārlis Miesnieks labprāt
ieglezno pa figūrai. Bērn 59, 7, 12. Strādājot
pie portreta, gandrīz vai ar mīlestības jūtām
viņa varēja iegleznot acu mirdzumu, ēnu lūpu
kaktiņā vai bedrīti vaigā. Jauno v 59, 42. Savos

audeklos viņa iegleznoja mazu, sirmu saulīti,
vienmēr kaut kur stūrītī, neuzkrītošā vietā.

Zv 66, 22, 27. pārn. . . toties ar bērzu slaidajām
otām Dzimtene, vīgriežu vainagiem vīta, tiks
tavā dvēselē iegleznota . . Elksne 2, 81.

_

iegludinājums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts Rūpīgs i. leloču i.

iegludināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Gludinot ieveidot. □ «Tur uzvalks. Nesu pie
skrodera, lai iegludina vīles.» Sakse 3, 16. Vis-

dažādākajā veidā [svārkiem] grupētas iegludi-
nātas un daļēji nošūtas ieloces, arī plisējumi.
PL Siev 63, 4, 23.

iegodāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Godā-

jot iesaukt (kādā vārdā), n Viņš iegodāts
par kungu. ME 11, 21. Viņš vēl mācās, bet jau
iegodats par meistaru. ME 11, 21.

iegorīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; niev.

Goroties ievirzīties (kur iekšā). □ Beidzot ve-

cene iegorījās istabā. ME 11, 21. ..iegorījās
istaba arī Laimdota un, mazliet indīgi smīnot,
noņurdēja «Labvakar». Purs 6, 94.

iegrābāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Grā-

bajot ievirzīt (kur iekšā); iegrābstīt. a legrā-
bāt zirgam auzas. ME 11, 18.

iegrābāties, parasti 3. pers., -grabas, pag.

-grābējās; refl. lesākt grabēt un tūlīt pārstāt.

legrabējās tukšie spaiņi. □ Nu viņi klausījās
abi. Pēc mazas pauzes atkal iegrabējās slēģis.
Lācis 15, 312. . . izņēma no kārbiņas papirosu,

ar delnām piedauzīja pie vēja jakas kabatām,
līdz vienā iegrabējās sērkociņi. . Ezera 2, 250.

Rati iegrabējās sētsvidū. ME 11, 17.

iegrābiens, -a, v.; reti. Vienreizēja paveikta
darbība -> iegr āb t (2). □ pārn. Jāšaubās,
vai lielu prieku [buržuāziskās Latvijas] iedzī-

votājiem sagādāja ziņa par jaunas stacijas
ēkas celšanu galvaspilsētā, ja . . jaunā celtne

grasījās vēl pēc viena iegrābiena viņu nau-

das makos. Cīņa 63, 171, 2.

iegrabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mā-

jos; refl. lesākt grabināties un tūlīt pārstāt.

□ legrabinājās pele, kura zem skapja bija
atradusi pamestu ābola sēklu. Birze 5, 245.

iegrābsfīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Grāb-

stot ievirzīt (kur iekšā); iegrābāt. I. graudus
saujā.

iegrābt, -grābju, -grāb, -grābj, pag. -grābu;
trans. 1. Grābjot ievirzīt (kur iekšā). I. maisā

zirņus. I. kastē smiltis. .□ Cibiņā iegrāba sāli

no tīnes . . Birze 3, 57. . . ekskavatora kauss

vienā paņēmienā var iegrābt veselu kubik-

metru jeb vairāk nekā divas tonnas rūdas . .
Cīņa 63, 226, 4. // Satvert, ieņemt (saujā, pie-

mēram, smiltis, graudus). O Pirmās rotaļas ar

smiltīm ir vienkāršas, bērns iegrābj tās sau-

jiņā un ļauj izslīdēt caur pirkstiņiem. Māj-

tur 60.

2. reti. Strauji ievirzīt (rokas kur iekšā) un

satvert. □ Viņš iegrāba abas rokas matos . .
Upīts 18, 69. // intrans. Strauji ievirzīt (kur

iekšā) un pagrābt. O Vija . . noņēma burkai

plastmasas vāciņu, iegrāba iekšā ar karoti,

lika [ievārījumu] krūzītē . . Ezera 7, 41.

iegrābties, -grābjos, -grābies, -grābjas, pag.

-grābos; refl. 1. vienk. Kļūdoties nonākt nevē-

lamā stāvoklī. O Nu tikai [rudenī] velns pil-

nīgi redzēja, cik dziļi bija iegrābies, [rāce-
ņiem] virsu ņemdams. LTTP VII, 1176.

2. vienk. lemīlēties, aizrauties. OKo jūs
visi tai dāmā tā iegrābušies? ME 11, 18. Nepa-

gāja neviena «sabiedrības zieda» suareja, kur

kāds pusducis izredzēto lēdiju viņā [jauneklī]
līdz nemaņai neiegrābtos un pēc tam nepa-

vadītu savos greznajos buduāros bezmiega
naktis .. Berģis 1, 78.

3. trans.; pareti. legrābt sev (parasti nelielu

daudzumu). I. zirņus.
4. reti. Strauji ievirzīt rokas (kur iekšā) un

satvert. □ «Es nemaz nezinu. ..» brigadie-
ris tik sparīgi iegrābās palsajos mateļos uz

pakauša, ka . . žokejcepure uzbrauca uz pie-

res. Kalndruva 5, 234.

iegraizīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Graizot

radīt, ieveidot (kādā virsmā, piemēram, robu).

I. kokā robu. // Mazliet, arī vietumis sagraizīt.

O Kokam miza iegraizīta. ME 11, 17.

2. Graizot ievirzīt (kur iekšā). O legraizīja
maizi pienā, bērniem ko ēst. ME 11, 17.

iegrāmatojums, -a, v. Paveikta darbība, re-

zultāts lenākumu i. Pre-

cīzs i.
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iegrāmatot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

lerakstīt grāmatvedības grāmatā. I. ienāku-

mus. I. izdevumus. O . . Caunem līdz vēlai

naktij vajadzēja sēdēt birojā, lai visu laikā

iegrāmatotu. Rozītis 111, 65. Kolhozā., jau
iegrāmatots ap 900 tonnu rupjās barības un

pirmās 880 tonnas skābbarības. Cīņa 63, 220, 1.

// Precīzi, sīki fiksēt rakstveidā (grāmatā, žur-

nālā v. tml, piemēram, faktus). Hronikās

iegrāmatotie literārās dzīves notikumi.

□ pārn. Manuprāt, tikai tādai jābūt komjau-
natnes darba būtībai — aizrautībai,.. kuru

necenšas iegrāmatot darba plānos un pārska-
tos. Pad J 74, 67, 2.

iegramstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar.

Pavirši, arī mazliet iegrābt (1), ieraust (1);

iegrābāt, iegrābstīt. JZI legramstīt zirgam
auzas. ME li, 17.

iegrandēties, parasti 3. pers., -grandas, pag.

-grandējās (retāk grandās, l. konj.), retāk iegran-
dīties, parasti 3. pers., -grandās, pag. -grandījās;
refl. lesākt grandīt un tūlīt pārstāt. legrandās
lielgabali. legrandījāspērkons.

iegraut, -grauju, -grauj, -grauj, pag. -grāvu;
trans.; reti. Graujot

1
(1) ielauzt. !□ Komisija

sastāda aktu, ka. . Mudītes dzīvoklī griesti

ļaunprātīgi ielauzti. Mudīte.. lūdz, lai tiesa

liek. . salabot iegrautos griestus.. Cīņa 64,

219, 4. pārn. Mēs.. tomēr iespējām jūtami
iegraut privātīpašnieciskās vārda mākslas cie-

toksni. Cīņa 61, 9, 4.

iegrauties, parasti 3. pers., -graujas, pag.

-grāvās; refl. lesākt graut
2

(1) un tūlīt pārstāt.

tu Dobji un ar milzīgu spēku iegrāvās pēr-
kons. Zeme un krasta klintis nodrebēja kā

bailēs. Grīva 1, 115.

iegrauzt, -graužu, -grauz, -grauž, pag.

-grauzu; trans. 1. Graužot iebojāt. Pele iegrau-
zusi kartupeli. D Katru ābolu viņa apgrozīja

un apskatīja, vai to nav iegrauzis tārps, aiz-

urbusi lapsene . . Birze 4, 168. // Graužot radīt

(kur robu, caurumu). Pele iegrauzusi maizes

kukulī robu.

2. sar. Apēst, ieēst (mazliet cietas barības).
I. burkānu pirms pusdienām. D Kāda garoza

ir, tādu iegrauž. ME pap I, 514. Lai tie (zirgi)
jel vecās kūlas iegrauztu. ME pap I, 514.

3. parasti 3. pers. Ilgstoši beržot, graužoties
radīt (brūci) — piemēram, par ciešu apsēju,
par ko asu. .. sāpes jutu kā no dziļas
vāts, Ko rokā iegrauzusi dzelžu sprādze. Rai-

nis 11, 151. Cieši apsieta saite iegrauž miesā

vīli. ME pap I, 514. // pārn. Būt par cēloni tam,

ka ieveidojas (grumbas, rievas sejā) —

par

smagiem pārdzīvojumiem, rūpēm v. tml.

lO Ciešanas bija iegrauzušas viņa pierē rie-

vas . . Sakse 7, 260. Sāpes iegrauza rievas Lag-
zdu māmuļas sejā . . Rīgas B 67, 268, 5. Zemā

būdiņā esmu es uzaudzis, Mātes asaras sūrās

skaitījis, Un raudzījies esmu, kā vaigā tai Rū-

pes iegrauza grumbu pa grumbiņai. Plūdonis

1, 28.

4. parasti 3. pers.
Plūstot ieveidot (kur

gultni, iedobumu v. tml.) — par ūdeņiem.
tH Upes straume met lielus līkumus gan uz

vienu, gan otru senlejas sānu, iegrauzdama

krastos dziļus robus. Vanags 8, 28. Garajā aizā,
ko kalnos iegrauzusi straujā Kabulas upe, no-

granda apdullinošs sprādziens. Cīņa 64, 91, 4.

. . mierīga un liela tecēja upe .. Tā cēli..
satikās ar krācēm, sakūlās putās, sagriezās
vērpetē un šalkdama. . aizviļņoja tālāk pa

gadu simtos cietajā klintī iegrauzto ceļu.
Vilks 6, 308.

iegrauzties, parasti 3. pers., -graužas, pag.

-grauzās; refl. 1. Graužot (ko), ievirzīties

(tajā) — parasti par kāpuriem. □ Apmēram
2 nedēļās no [ēku ķirmja] oliņas attīstās kā-

purs, kas iegraužas koksnē, izveidojot tajā
2,5—3 mm diametra kanāliņus

0
. Sterns 2, 82.

. . no ķiršu pumpuru tīklkodes oliņām izšķiļas
kāpuri, kas iegraužas briestošos lapu pumpu-

ros . . D kal 64, 66. Augu lapas un augļus kā-

puri apgrauž no ārpuses vai iegraužas tajos.

Rupais 1, 60.

2. lespiesties (kur iekšā) — piemēram, par

ciešu apsēju, par ko asu. Stieple iegrauzusies
koka mizā. O Vai jūs pazīstat važas, kas

iegraužas miesā līdz kaulam? Sirmbārdis 1, 25.

.. asā, zobainā motorzāģa ķēde ātri iegraužas

sveķainajā kokā. Cīņa 60, 22, 4. // pārn. Pama-

zām, neatlaidīgi ietekmēt (apziņu) —

par ko

nevēlamu, nepatīkamu. O Agnesei likās, ka

šādi [tenku] raksti ne tikai saēd savu upuru

nervus, bet kā rūsa iegraužas lasītāju psihē
un sagandē to uz ilgiem gadiem. Sakse 6, 390.

3. Plūstot iespiesties (iežos) —

par ūdeņiem.

. . Daugavas krastos daudz avotu un

strautu, kuri, iegraužoties dolomīta slāņos, iz-

veidojuši dziļas un krāšņas gravas. Saudz

dabu 91. Tekošais ūdens spēj iegrauzties savā

gultnē, atraut un pārvietot iežu daļiņas tikai

tad, ja ir pietiekami liels straumes ātrums un

tekošā ūdens daudzums. D kal 63, 106. Nakšņo-

jam ganībās pie mazas upītes, kura dziļi

iegrauzusies klintīs. Zv 65, 17, 20. // leveidoties

(kur) straumes, viļņu, ledāju iedarbībā_ (piemē-

ram, par gravām, iedobumiem). □ īpatnējas
ir īsās, bet stāvām sienām un nelieliem ūdens-

kritumiem bagātās gravas, kas iegrauzušās do-

lomītos . . D kal 63, 107. Gravas.. senatnē klintī

iegrauzušās. ME 11, 18. Visa sala atgādina lielu

brīvdabas parku, kurā no jūras puses iegrau-

zušies dziļi, līkumoti līči ar dzidri zilu, mie-

rīgu ūdeni. Draugs 74, 5, 25. // Tikt izveido-

tam (kalnos, klintīs) —

par ceļu, taku.

O Pirmā klinšu pārkare pāri upei — boms.

Tā Altajā sauc ceļu, kas, iegrauzies krasta

klintī, vijas pa šauru terasīti galvu reibinošā

augstumā virs upes.
Ziedonis 1, 13. Ceļš liku

ločiem iegrauzies kalna mālainajos sānos.

Pad J 60, 23, 3.

iegrauzums, -a, v.; pareti. 1. Paveikta dar-

bība, rezultāts-*- i c gr auzt (1). I. maizes

kukulī.

2. Paveikta darbība, rezultāts -^-iegrauzt
(3) . O Bet tās pelēkās priekškājas un dziļais

iegrauzums sedulkas vietā katram jau pateica,
ka baltiņš četrus gadus kalpojis Kokneses

pastā. Upīts XI, 366.

3. Paveikta darbība, rezultāts -^-iegrauzt

(4) .Ūdeņu iegrauzumi klintī.
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iegravējams, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts iegravē t. Rūpīgs i. Monogram-

mas i. Oriģināls i.

iegravēt, -ēju, -c, -c, pag. -ēju; trans. Gra-

vējot ieveidot (kādā virsmā, piemēram, zī-

mes, rakstu). Karotes ar kātos iegravētu mo-

nogrammu. □ Pulkstenim piestiprinātajā sud-

rabā plāksnītē varēja izlasīt iegravētus vār-

dus: «Mūsu dārgajam biedram Mārcim Seg-

liņam.» Vilks 3, 65. Dažas [stikla] vāzes tur-

pretim veidotas pavisam citā apdares teh-

nikā — ar iegravētām zīmējuma līnijām..
Zv 67, 13, 16. . . [indiāņi] uz akmens velvēm

samērā mīkstajā iezī ar primitīviem kaltiem

iegravējuši izteiksmīgus zīmējumus — pikto-

grammas. Lielais l, 18. pārn. Sejas, sejas: ar

dzīves iegravētu skarbumu, ar cilvēka alkām

pēc daiļā, labā, cēlā.. Lāms 1, 12. // pārn. Pa-

nākt, ka labi saglabājas (atmiņā). □ Šo dze-

joli Robis atkārtoja trīs reizes
...

Nu tas bija

iegravēts atmiņā uz mūžu. Salenieks 3, 125.

. . simtiem reižu staigātais un nekad neapni-

kušais ceļš kā allaž mainīga un tomēr tā pati

glezna laikam uz mūžu iegravēts atmiņa: va-

jag tikai pievērt acis, un tās redz kā īstenība

ainu pēc ainas . . Sakse 6, 30.

iegrebt, -grebju, -greb, -grebj, pag. -grebu;
trans. Grebjot ieveidot (kādā virsmā, piemē-

ram, attēlu). □ .. jūras malā stāv neparasta

skulptūra: ķerams koka Neptūns. Mākslinieks

šai kokā iegrebis tikai acis, valdonīgi skarbo

pieres liekumu, muti. Zv 72, 21, 17. Balta mar-

mora plāksnē iegrebts uzraksts.. Rīgas B 66,

141, 5. pārn. Pusmēnešus atstāj apkalti papēži,
kas uz asfalta kaļ kā mazi kalēji, bet šeit, uz

mīkstās stigas, asi iegrebj savu vienkāršo rak-

stu. Ezera 5, 6. pārn. Katru rītu viņai ir mai-

zes rika kurvītī ar vidū iegrebtu sviesta bed-

rīti . . Brigadere 2, 272.

iegrebums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts ->■ iegr c b t. O Ar padziļinātu iegre-
bumu [skulptūrā] veidotas acis, nāsis un mute.

Māksla 66, l, 50. ..arheoloģiskie atradumi līdz

šim nav devuši rakstu pieminekļus (iegrebu-
mus kokā, kaulā, iekalumus akmenī), ko va-

rētu atšifrēt latviešu valodā. D kal 66, 170.

iegremde, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība

iegremdēt (1). □ legremdes laiks poli-
mērā un gaisa plūsmā s—lo sekundes. Alk-

snis 1, 65.

2. Dziļums, kurā kas ir iegremdēts. □ . . [te-
lefona] kabeli pāri Atlantijas okeānam starp
ASV un Franciju ieguldīja 1965. gadā. . . Dzi-

ļākā iegremde okeānā
— 5,4 kilometri. Zv

67, 2, 20.

iegremdējums, -a, v. 1. Paveikta darbība,
rezultāts -> iegre m d ē t (1). Tīklu i.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->• iegrc m-

dē t (3). Metro i. zem zemes. Skatuves i.

iegremdēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Gremdējot ievirzīt (šķidrumā, arī traukā,
tvertnē v. tml. ar šķidrumu) tā, ka (šķidrums)
pilnīgi vai daļēji pārklāj. I. kājas ūdenī. I.

tīklu dzelme. Piena kannas iegremdētas akā.

Roberts apsēdās ūdens malā un iegrem-
dēja tumšas plaukstas vēsajā straumē. Grīva

4, 260. Zvejnieki prata tik viegli un nedzir-

dami iegremdēt airu pleznas ūdenī, ka ūdens

pat neiešļakstējās. Lācis 11, 41. ..bērnu [maz-
gājot] iegremdē vanniņā, lai lielākā ķermeņa
daļa atrastos zem ūdens. Mājtur 11. pārn. Mig-
la, gaisīga un balta, klusi nāca tiem pretī,,
iegremdēdama laukus, pļavas un cilvēkus

maigā dūmakā. Kar 55, 9, 6. // levirzīt (pie-
mēram, smiltīs, graudos) tā, ka (tie) apklāj.
I. kājas jūrmalas smiltīs. □ Bet Milda,

iegremdējusi roku līdz elkonim. . vēsajos
graudos, pēkšņi kaut ko iedomājās. . Brodele

14, 86. // Gremdējot ievirzīt (gāzē).
2. Dziļi ievirzīt (piemēram, kādā dobumā).

iO Viņš nāca, žokejnīcu pār acīm savilcis,
rokas dziļi bikškabatās iegremdējis. Upīts IX,

219. . . mazais, iegremdējis īkšķi dziļi mutē,
smaidīja. Zv 59, 2, 18. . . bitei snuķis jāiegrem-
dē . . sarkanā āboliņa ziedos. Zv 52, 14, 9.

3. levirzīt dziļumā uz leju tā, ka nav re-

dzams,- ievietot, izbūvēt dziļumā (zem kā).
'O Tajā [zālē] ir dažos mirkļos iegremdē-
jama skatuve, un zāli var nodot sportistu rī-

cībā. Zv 68, 7, 3. Tā [grīda] atgādina šaha

galdiņu, kurā ierīkos deviņpadsmit paceļamas
un iegremdējamas platformas. Liesma 72, 7, 10.

Rīgas apstākļos reāli ir izbūvēt metro dzelz-

ceļu, kurš nav iegremdēts dziļi zem zemes.

Tas .. pilsētas blīvi apbūvētajā daļā iet zem

ielas seguma. Ves 64, 10, 4.

legremdēt skatienu — dziļi, koncen-

trēti ielūkoties. □ Bet, lai cik cītīgi viņš
iegremdēja savu skatienu pārskatu lapās, do-

mas traucās citur. Rinkule 2, 58.

iegremdēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. Reil. i c g re m d ē t (1). □ Tā kād-

reiz peldētājs iegremdējās straumē un ļauj
tai sevi nest. Skujiņš 5, īoo. Gribu tur iegrem-
dēties, kur viļņi norimst. ME 11, 18. Daudzas

dienas zemūdene vagoja Baltijas jūru, gan

iegremdēdamās tās dzīlēs, gan paceldamās

virspusē. Cīņa 66, 44, 1. pārn. . . tie iegremdē-
jās viens otra acu dzīlēs. .

A Deglavs 1, 481.

2. Rūpīgi, dziļi pētīt (ko), pilnīgi nodoties

(kam); iedziļināties; arī dziļi iejusties. O Uz

gudriem vīriem neatsaucies, Pats visā iegrem-
dēties traucies; Kas pats zin atrast labu, ļaunu,
Tas pasauli zin celt par jaunu. Rainis I, 393.

Apbrīnojama ir pianista spēja iegremdēties
klusuma poēzijā, veidot bezgalīgi dziestošu

pianisimo, izteiksmīgi piepildīt jebkuru
pauzi . .Cīņa 63, 232, 3.

iegriba, -as, s. Dziļāk nepamatota (parasti
pēkšņa, untumaina) vēlēšanās. Izlutināta bērna

iegribas. Izdabāt dēla iegribai. □ Sabiedrības

šūniņā — ģimenē Andris ir mācījies izprast
katra sabiedrības locekļa pienākumu izpildes
nozīmi, ir mācījies pakļaut savas acumirklī-

gās iegribas ģimenes interesēm . . Cīņa 54, 162, 2.

Ar savu mainīgo un nenosvērto, svaidīgo rak-

sturu, pēkšņām iegribām, izlikdamās te vēsa

un atturīga, te atkal siltu jūtu pilna, viņa
nevis to [Garkalnu] sev tuvināja, bet attāli-

nāja. Grants 7, 162. Viņš [rakstnieks] dažkārt . .

liek viņiem [saviem varoņiem] rīkoties pēc

autora iegribas. J Kalniņš l, 35.
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iegribēt, -gribu, -gribi, -grib, pag. -gribēju;

trans.; novec. Vēlēties (parasti pēkšņi).
IO Bērni. . iegrib visu to, ko viņi redz. ME

11, 18.

iegribēties, parasti 3. pers., -gribas, pag. -gri-

bējās; refl.; trans. Pēkšņi vēlēties (ko darīt,

ko). I. dzert. I. ēst. Zēnam iegribējās aiziet

uz kino. Bērnam iegribas ogu. O . . piepeši
viņai iegribējās tikai acis uzmest gulošajam,
tikai paskatīties. Sakse 2, 51. Meitenei iemir-

dzas acis, tik ļoti ir iegribējies vakariņu. In-

drāne 3, 41.

iegribīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iegribīgi; reti.

Tāds, kam bieži rodas iegribas. O (Baibele)
nav vairs tik iegribīga un gražīga. ME pap

I, 514.

iegrieztl [iegriezt], -griežu, -griez, -griež,
pag. -griezu; trans. 1. levirzīt, panākt, ka ievir-

zās (kur iekšā), mainot iepriekšējo kustības

virzienu. I. mašīnu pagalmā. □ Veicīgi iegrie-
zusi pajumtē rokas ratiņus .. , viņa sveicina

Vilmerieni. Sēlis 5, 217. . . Pēteris Rijkuris bija
iegriezis savu zirgu egļu saknēm izgrumbotajā
meža ceļā.. Birze l, 113. Viņš., iegrieza mo-

torlaivu vilnī un vadīja taisni virsū apakš-
ūdens klintij. Lācis 15, 404. pārn. Veltas bija
visas tēva pūles iegriezt dēlu atpakaļ savā

jūgā. Dēls bija sācis iet patstāvīgu ceļu. A Gri-

gulis 13, 18. v legriezt (arī ievirzīt, ievadīt)
(kādās) sliedēs

— panākt, būt par cēloni, ka

izveidojas noteiktā kārtībā. // intrans.; sar.

lebraukt (kur iekšā). □ Sekojot laivai, viņi

iegrieza nelielas upes grīvā un uzreiz nokļuva
pilnīgā bezvējā. A Grigulis 13, 50. Tikko iegrie-
žam pagalmā, mašīnai priekšā. . nostājas ve-

čuks. Preilis 1, 73. Kad atbrauca pilsētā, Bim-

lejs. . lika iegriezt blakus ielā. . Berģis 1, 107.

2. leskrūvēt; arī ieurbt. I. spuldzi. O Skrū-

ves nedrīkst iedzīt kokā ar āmuru, jo vītnes

sabojā koksni visapkārt skrūvei, bet tās jāie-
griež ar skrūvgriezi. Sterns 2, 137. . . izņēmis no

kabatas nazi ar viļķi, iegrieza to korķī. Fimbers

1, 118. // Griežot ap asi, ievirzīt, iestiprināt
(kur iekšā priekšmetus bez vītnēm). O . . foto-

aparātā iegriezta jauna filma.. Dripe 1, 70.

legriezt tapas. ME pap I, 514.

3. levilkt (izmežģītu locītavu). I. izmežģītu
pirkstu.

iegriezt 2 [iegriezt], -griežu, -griez, -griež,
pag. -griezu. 1. intrans. Griežot radīt ievaino-

jumu, bojājumu (kur). I. pirkstā ar nazi. I. dziļi
galda. □ «.. iesācējam [bārddzinim] es jau
nevaru ļaut tūlīt strādāt. . , viņš var

iegriezt ..» Austriņš 2, 400. // trans.; parasti divd.

formā: iegriezts; pareti. Griežot ievainot, iebo-

jāt. No_ iegriezta pirksta tek asinis. □ No

iegrieztās mizas [kaučuka] koka sula — la-

tekss lēnām pil pie stumbra piestiprinātajā
kokosrieksta čaulā. Rīgas B 58, 60, 6.

2. trans. Griežot ieveidot (kādā virsmā, pie-

mēram, zīmes, robus). I. ornamentu koka kau-

sā. O.. svētdienās viņš ar bērniem aizstai-

gās līdz vecajai kapsētai, apsēdīsies pie maza

ozola krusta, uz kura Kaspars pats ar nazi

iegrieza Martas vārdu. Līvs 2, 35. «Tas, Sarmīt,
ir tāds nazis, ar kuru iegriež priedēs slīpas

svītras. . . Pa tām, rau, šādā te skārda trau-

ciņā satek sveķi.» Ezera 2, 17. Un ziloņ-
kaulā Tristans un Izolde — legriezti blakus

viens otram Ainu pēc ainas Uz mūžīgiem lai-

kiem. Losberga 1, 106. // Griežot ieveidot (kā)

vidū, malā (piemēram, drēbē pogcaurumu).
!□ Ikdienā valkājamus un sportiska rakstura

svārkus šuj ar dažādām kabatām. Tās var būt

uzšūtas vai arī iegrieztas. PL Siev 64, 5, pie-

likumā. Pa slēģos iegrieztām sirdīm iespiedās
mazliet gaisma. Upīts 18, 189.

3. parasti 3. pers.; trans. Skarot (ko), virzo-

ties (pa ko), ieveidot, atstāt (piemēram, rie-

vas) — parasti par ko asu. □ Ass gals, līdz

ar [automobiļa] dubļu spārnu vilkdamies pa

zemi, cietajā ceļā bija iegriezis rētu.. Skujiņš

5, 85. Dziļas sliedes iegriež kombaina riteņi.
Pad J 62, 200, 1.

4. trans. lesākt griezt; daļēji, arī vietumis

sagriezt vai pārgriezt. I. papīra lapu. I. audek-

lu. legrieztā virve pārtrūka. □ Maizes ku-

kuli iegriezt. ME 11, 19.

5. trans. Griežot ievirzīt (kur iekšā). I. kar-

tupeļus zupā. □ Aņa nesa glāzēs kūpošu,

stipru brūnu tēju ar iegrieztām citrona šķē-
lēm. Birznieks-Upītis 6, 206.

6. intrans.; sar. Apzināti, tīši nodarīt ko

Jaunu. O «Ak tu manu! kā viņi man . . gri-

bēja iegriezt! . . . Sūdzēja pie draudzes tiesas

[draudzes tiesā], . . vaina nekāda nav...»

A Deglavs 1, 374. Es alkstu dzirdēt, ka tie ir

meli. . . parasti, nevainīgi meli, lai mazdrus-

ciņ otram iegrieztu. Brodele 17, 186.

OfO" legriezt (arī iecirst, ieraut, iesist v. tml.)
robu sar. — radīt izdevumus; radīt zaudēju-

mus. Ņ> legriezt makā (robu) sar. — nodarīt

materiālus zaudējumus. lO . . palaist labu

tirgu nozīmē tikpat kā iegriezt sev makā.

Austriņš 1, 252.

iegriezties l [iegriezties], -griežos, -griezies,

-griežas, pag. -griezos; refl. 1. Mainot kustības

virzienu, ieiet, iebraukt (ceļā, mājās v. tml).

I. šķērsielā. I. pa kreisi. I. pa vārtiem sētā.

I. pa taciņu mežā. Braucējs iegriežas kaimiņu

mājās. Govis iegriezās ganu ceļā. Traktors

iegriežas tīrumā. O . . Pēteris ar Ilzi iet lēnām

pa ceļu uz kalnu. .. Abi tie iegriežas kap-
sētā. Birznieks-Upītis 6, 43. Pajūgs lēni vilkās

uz priekšu, līdz aizsniedza lielceļu. .. pa to

iznāca braukt tikai dažus simtus metru. Tad

vajadzēja atkal iegriezties tikpat nejauki sa-

dangātā lauku celiņā. Kalndruva 2, 73. Ma-

šīna iegriezās Pļavas ielā . . Birze 3, 60. // Būt

ar pagriezienu (kur iekšā) —■ par ceļu, upi

v. tml. □ Ceļš iegriezās birzī. Birze 4, 154.

Līnai ceļš iegriežas egļu silājā. Sēlis 1, 181.

Pļavas galā Saltais strauts met līkumu un

iegriežas Barviku silā. Vanags 9, 14.

2. leiet, iebraukt (kur, pie kā, parasti pa

ceļam) uz neilgu laiku. I. bibliotēkā. I. ka-

fejnīcā. I. pie drauga parunāties. Atceļā no

Valkas uz Rīgu i. Cēsīs. □ Viņš bija nolēmis

palikt te pa nakti un rītā agri braukt uz

apriņķi, pa ceļam iegriežoties. .
kaimiņu pa-

gastos. Sakse 7, 298. Pa lielākai daļai viņa

mūsmājā iegriezās, nākdama pie ārsta. .
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Austriņš 1, 176. «Es iedošu naudu, un tu pati

nopirksi sev kurpes. Rīt, nākot no skolas, tu

vari iegriezties . . veikalā.» Vilks 5, 147.

3. Pagriežoties, tiekot pagrieztam, ieņemt ci-

tādu stāvokli nekā iepriekšējais. Pajūgs iegrie-

zies šķērsām ceļā. □ Starp soliem tik šauras

atstarpes, ka pilnīgākam cilvēkam, pa tām

ejot, laikam vajadzēja iegriezties sāniski.

Niedre 10, 43. Laivas iegriezās vilnī iešķērsu

un zvalstījās vēl spēcīgāk. Purs 2, 87. Saule

bija iegriezusies viņam tieši pretī un neganti

sildīja. Kar 58, 3, 14. Pār braucamo vietu

iedams, Vanags īgni paspēra gareniski iegrie-

zušos koku. Upīts 4, 119.

4. parasti 3. pers.
Mainoties izveidoties,

iestāties (par laika apstākļiem). O Laiks bija

iegriezies nelāgs, brīžiem lielām pārslām krita

sniegs, brīžiem lija. Kar 56, 2, 58. . . šoreiz

Maija svētkos laiks bija iegriezies gluži kā uz

pasūtījumu. Jau no paša rīta debesis mir-

dzēja skaidras, bez neviena mākonīša . . Sau-

lītis 9, 57. Drīz laiks iegriežas pavasarī. Atlido

cīruļi, un lietus izdzēš sniega kupenas pēdē-

jās paliekas. . Jauno v 56, 8. // Izmainīties,

iesākt pūst no citas puses (par vēju). O Vējš

iegriezās austrumos. Kā dūmi laukos izklīda

migla. Jansons 1, 228. Vējš pašlaik bija iegrie-
zies ziemelī.. Eglons 1, 73. Vējš bija iegriezies

no rietumiem. .
Saulītis 12, 251. // lesākt pūst

(par noteikta virziena vēju). .□ Mēneša ot-

rajā pusē iegriezās dzedrs rītenis, nokaisīja

stingo zemi ar trausliem ledus graudiem..
Niedre 10, 3. Pēc lielās ziemeļu vētras jūnijā

iegriezās zemes vējš.. un svilpoja visu va-

saru. Grants 4, 104. Pēc tam iegriezās īsts ceļa-

vējš, kas palīdzēja sportistiem.. Pad J 71,

201, 3. // sar. Izmainīties (par sarunu, tās te-

matu). □ «Sākām dzīvot. Vispār nekas, taču,

līdzko runa iegriezās par baznīcu, tavā

priekšā nav vairs Veronika, bet — mūķene.»
Niedre 6, 225. // sar. Mainoties izveidoties (par
apstākļiem, stāvokli). O Viņu kopdzīvē viss

atkal iegriezies pa vecam.. Zigmonte 2, 176.

5. parasti 3. pers.
Reil. -> iegriez tl (2);

tikt iegrieztam. Skrūve iegriezās viegli.
// Griežoties ap savu asi, ievirzīties (kur

iekšā) — parasti par riteņiem. □.. Romāns

no lielceļa nogriezās alejā, kur dubļu un sa-

mirkušo kļavu lapu putrā velosipēda riteņi

iegriezās tik dziļi, ka no tā bija jānokāpj.
Birze l, 139. Piekalnē riteņi dziļi iegriežas sar-

kanajā mālā, spēcīgais melnis izstiepjas kā

atspere. Indrāne 2, 50.

o*o* legriezties (biežāk ieiet, ievirzīties) (kā-
dās) sliedēs

— izveidoties noteiktā kārtībā.

ļC* Mūžs iegriezies otrā pusē — saka, kad

ir vairāk nekā piecdesmit gadu vecs.

(□ Kārlis Avotiņš, kalsns spēka vīrs, kam

mūžs iegriezies otrā pusē, atliecas un. . ap-
klusina savu motorzāģi. Zv 64, 20, 4. <> Mūžs

iegriežas vakara pusē — pienāk vecums.

<> Prāts iegriežas reti —
cilvēks kļūst prā-

tīgs. □ «Mēs kļūstam vecāki, Vili, un ar

gadiem tomēr iegriežas arī prāts. Vismaz tik

daudz, cik nepieciešams, lai saprastu, kas va-

jadzīgs, kas ne.» Saulītis 13, 134.

iegriezties 2 [iegriezties], parasti 3. pers., -grie-
žas, pag. -griezās; refl. 1. Griežot ievirzīties

(priekšmetā, materiālā) —

par asmeni, rīku

ar asmeni. □ Lemesis, dziļi iegriezies ve-

lēnā, cēla biezu zemes kārtu, kas apvēlusies
nogūlās aiz arkla kā brūni melns vilnis. Bērce

l, 30. Zāģi ar., trīsstūrveida zobiem smailo

zobu galu dēļ labi iegriežas . . koksnē . . In-

dāns l, 20. // lespiesties (kur iekšā) — parasti

par ko asu, šķautņainu. Cieši apsietā aukla

iegriezusies rokā. .□ .. stāvā apkaklīte iegrie-
zusies dziļi tuklajā pazodē. . Upīts XII, 1035.

.. bridu laukā [no muklāja], tad nelabi iebļā-
vos — manā kājā iegriezās kāds asums. Lāms

1, 23. Laivas priekšgals iegriežas krasta smiltīs.

Kar 57, 1, 77. // pārn. Izveidoties (par dziļām

grumbām). Agnese tūlīt pamanīja, ka māte

izskatās vecāka. Rievas pierē un ap muti

iegriezušās dziļākas . . Sakse 6, 165. Komandie-

ris mirkli noskatās Zinā. Viņa pierē iegriežas
dziļas grumbas. Kadiķis-Groznijs 1, 109. // pārn.

Lofi labi saglabāties (atmiņā). O Vienu ne-

laimi pēc otras viņš te Krijās piedzīvojis.
Gads pēc gada kā melnām svītrām iegriezu-
šies viņa atmiņā. Upīts V, 259. Katra viņas kus-

tība iegriežas man atmiņā. Kurcijs 2, 302.

2. Izraisīt nepatīkamu, arī sāpīgu sajūtu

(ausīs) — par spalgu, griezīgu skaņu. O Dur-

vis ciet slēdzot, atslēga ieskrapstējās. Šis

troksnis iegriezās ne tik daudz ausīs kā sma-

dzenēs. Sakse IV, 263. . . noskan šāvieni, sa-

vādi atbalsodamies tuvējo namu sienās. Baigi
nodreb palmas, ausīs iegriežas birstošo logu

šķindoņa. Jokums 1, 229. // Rasties nepatīka-
mai, arī sāpīgai sajūtai (ausīs), atskanot spal-
gai, griezīgai skaņai. O . . viens nosvilpās tā,
ka iegriezās ausīs. Upīts XII, 46.

3. Neviļus, negribēti iegriezt. O Man

iegriezās pirkstā. ME 11, 19.

4. lesākt radīt raksturīgas balss skaņas un

tūlīt apklust (par griezi). O Pa reizei grieze
iegriežas. ME 11, 19. ..zemtekstā pavīdēja
skumjas pēc vārpām, starp kurām te nekad

neiegriezīsies grieze. Vējāns 5, 71.

legriezties sirdī — izraisīt sāpīgu pār-
dzīvojumu. □ Kaut kas bezgala sāpīgs iegrie-
zās Valerija sirdī. Ar pūlēm viņš apspieda
nopūtu. Eglons 2, 406.

iegriezums, [iegriezums], -a, v. 1. levaino-

jums, kas radies iegriežot. I. pirkstā. Dziļš i.

Dezinficēt iegriezumu. □ Retos gadījumos
pirms to [pigmentu] izcelšanās ir bijusi kāda

trauma: sasitums, iegriezums sejā ar bārdas

nazi. . Ves 63, 11, 22.

2. Griežot ieveidota zīme, raksts (kādā vir-

smā). legriezumi kokā.

3. Pārgriežot vai iegriežot ieveidots neliels

šķēlums, robs, plaisa. I. pogcaurumam. □ Ik

uz soļa svārku dziļais iegriezums pavērās pāri
celim, un pazibēja zīda zeķē tērptā kāja. Fim-

bers 1, 341. . . [zāģu] zobu sānu asmeņi katrs gar

savu pusi šķērsām pārgriež koksnes šķiedras,
respektīvi, izveido divus paralēlus iegriezu-

mus. Indāns l, 18. Automāti bija konstruēti tā,
ka izgatavoja skrūves bez iešķēluma, tas ir,
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bez skrūvgriezim paredzēta iegriezuma skrū-

ves galviņā. Zin T 63, 12, 27.

iegrīļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Grīļojoties ievirzīties (kur iekšā). I. is-

tabā.

iegrime, -es, dsk. ģen. -mju, s. 1. legrimša-

nas dziļums (parasti ūdenī, piemēram, kuģim,
laivai). Sekla i. Kuģa iegrimes līnija. Lielas

iegrimes kuģis. O .. ūdenī iegremdētās kuģa
daļas tilpums nemitīgi mainās starp divām

galējām nozīmēm, kuras atbilst vislielākajai
un vismazākajai iegrimei. Zin T 68, 1, 23. Ma-

zos ezeros labāk lietot 3,4 tonnas smago ze-

mes sūcēju.. Tā iegrime — 0,35 līdz 0,4metri.

Zin T 63, 2, 13. Kreisera tonnāža ir 6731 tonna,

garums — 123,7 metri, platums — 16,8 metri,

iegrime — 6,4 metri. Zv 67, 21, 18.

2. parasti vsk. Darbība, process i c gr i m t

(4). n Ja turpināsies [Baltijas] jūras dibena

iegrime Dānijas jūras šauruma virzienā, tad

var sagaidīt, ka pēc dažiem tūkstošiem gadu
Baltijas jūras faunai un florai būs Ziemeļjūrai

raksturīgas iezīmes. Zv 68, 14, 8.

iegrimt, -grimstu, -grimsti, -grimst, pag.

-grimu; intrans. 1. lespiesties (mīkstā, staignā,
irdenā v. tml. virsmā), pārvietojoties (pa to),

novietojoties (uz tās). Slēpes iegrimst sniegā.
Ratu ritenis iegrimis dubļos. Apsēsties sienā

un i. O Zeme bija mīksta un silta, kājas ik

solī iegrima līdz potītei. Bels 2, 52. Savāda

gulta, bez galvgaļa un kājgaļa, toties brī-

nišķīgi mīksta. Ilga apsēžas, viņa viegli
iegrimst. Zigmonte l, 64. ..[traktors] šeit dežu-

rēs visu nakti, palīdzēs izvilkt no dūksts

iegrimušos kombainus. Cīņa 62, 218, 4. // Pa-

mazām iespiesties, ievirzīties dziļāk (zemē),
ilgstoši atrodoties (uz tās) — piemēram, par
celtnēm. O Aiz vecuma zemē iegrimušās..

dzīvojamās mājas. . mirgoja braucējiem
pretī. . Niedre 13, 107. . . pašā kapsētas vidū

gulēja tas lielais kaltais akmens, gandrīz pa-
visam zemē iegrimis. Upīts XI, 346. Stāvēdama

kuļmašīna bija iegrimusi un negribēja kustē-

ties no vietas. Sakse 7, 166. // Lēni ievirzīties,

ieslīdēt dziļāk vai dziļi (ūdeni) —

par priekš-
metu, ķermeni. .□ .. vērojam bojas. Ja tās

mazliet iegrimušas ūdenī, tad tā ir liecība, ka

tīklos daudz zivju, kas ar savu smagumu

velk bojas uz leju. Grīva 5, 116. ..kuģa sā-

niem tuvojas dziļi iegrimušās, pilnās zvejas
motorlaivas.. Zv 52, 12, 11. Airi klusi iegrimst
un klusi paceļas .. , atstājot aiz sevis mazus,

apaļus ūdens virpuļus. . J Plotnieks 2, 88.

.. meitenes peldēja un nira kā lielas, baltas

zivis, te parādīdamās virspusē, te iegrimda-
mas dziļumā. Avotiņa 2, 176. s> legrimt (biežāk
iekrist) kā ūdenī (retāk kā dzelmē) pareti —

pēkšņi pazust un nebūt vairs atrodamam.

O Māriņa: . . ļaundare ar zagto bērnu iegri-
musi kā ūdenī. Aspazija I, 391. Jūs [svīres]

pagājušā gadā aizlidojāt Pa vienu nakti, iegri-
māt kā dzelmē . . Sudrabkalns 1, 29.

2. levirzīties (tumsā, miglā v. tml.) un kļūt
nesaskatāmam. O Uzkāpuši zirgam mugurā,
viņi iegrima biezajā rīta miglā . . Grīva 6, 71.

Zete. . palika stāvot un skatoties, kā tumsā

iegrima Pētera augums. Lēmanis 16, 283.

// Šķietami ievirzīties (kur) un kļūt nesaskatā-

mam (par debess spīdekļiem, parasti par Sauli).
O Saule gan iegrima.. mežā skaidra, bet kas

zin, vai uz rītu nesavilks atkal lietu? Brodele

14, 10. Biezā dūmaka, kurā iegrima saule, bija
pakāpusies līdz pašam zenītam, necaurredzami

nosegdama debess jumu. Grants 7, 73. . . saule

iegrimst jūrā . . A Bārda 1, 103. // Pamazām kļūt
saskatāmam vai nesaskatāmam (par ap-

kārtējo tumsā, miglā v. tml.). Kalni iegrimst
miglā. Nakts tumsā iegrimušais ciems.

□ Gluži nemanot uznāca krēsla. Priedes un

egles iegrima mīkstā, nenoteiktā tumsā. .
Grīva 4, 279. Cēliena beigās skatuve lēni

iegrimst tumsā.. Lit M 56, 41, 3. ..vakari ātri

satumsa, pilsēta iegrima zilgani pelēkā mig-
lā.. Skujiņš 7, 10. // parasti saliktajos laikos.

Atrasties, būt novietotam (kā vidū, aiz kā

v. tml.) un būt grūti saskatāmam. Dārzos

iegrimis ciems. .. izmēģinājumu stacijas
ēkas iegrimušas kokos. No vienas puses tā

piekļāvusies tumšai eglainei, no otras to no-

sedz vareni lapu koki un milzīgas žuburainas

ābeles. Zv 50, 7, 16. Visur acij tīkamas, dārza

zaļumā iegrimušas ģimenes mājiņas. Sakse 6,

365. Birzīm cauri, druvām garām balti ceļi
skrien Tur, kur, ziedos iegrimusi, pilsētiņa
torņus slien. Lisovska 1, 33. Sniegos iegrimu-
šas visas Vecborisovas sādžas viensētas .. Vē-

jāns 5, 134.

3. Pilnīgi nodoties (kādai darbībai), tā ka

aizmirst, nevēro apkārtējo, tā ka neatliek

laika citam. I. rakstīšanā. I. aprēķinos.
.. jaunais laboratorijas vadītājs iegrima

darbā — dienu paņēma eksperimenti, vakarus

un naktis — teorētiskā sagatavošanās. Purs

4, 182. Viņi bija tik ļoti iegrimuši sarunā, ka

nepamanīja Gunāru un neatņēma viņa svei-

cienu. Eglons 2, 118. Viņa., skatījās, kā tēvs,

iegrimis lasīšanā, šķiet aizmirsis visu, kas

dienā piedzīvots un rīt gaidāms. Sakse 7, 219.

// Pakāpeniski nonākt (kādā psihiskā vai lizio-

loģiskā stāvoklī). I. atmiņās. I. vienaldzībā.

legrimt sevī — nodoties savām domām, tā ka

nesajūt apkārtējo. O Domās iegrimis, viņš

nedzirdēja, ka pie durvīm pieklauvē. Birze

5, 30. Niknums pārvērtās tai vēl ļaunākā gara-

stāvoklī — klusēšanā. Viņa iegrima mākslotā

nejūtībā. Ādamsons 2, 160. . . nemanot viņš bija

iegrimis cietā, veselīgā darba cilvēka miegā.
Sakse 2, 48. pārn. Acis apstājas pie snaudā

iegrimuša mežezera. Avotiņa 3, 49. Abi gājēji
bija sevī iegrimuši un domāja katrs savu

domu. . A Grigulis 8, 81. // Izveidoties (noteik-
tam stāvoklim kādā vietā). □ .. viss bija
iegrimis nakts mierā un klusumā. Grīva 6, 70.

.. gaudīgs kauciens atskan baltā mierā iegri-
mušos laukos . . Kurcijs 4, 63. // Pakāpeniski
nonākt kādā stāvoklī (parasti nevēlamā).

O Bezdarbībā Aija bija iegrimusi tādā mērā,

ka necieta arī, ja Jānis strādāja. Jaunsudrabiņš

4, 339. Atkal izrāda tādas repertuāra «vecmā-

miņas» kā «Lenore»,. . «Trīs klenderi»,kas jau

sen pelnījušas iegrimt aizmirstībā. Kar 74,4, 151.

4. parasti 3. pers. levirzīties, ieliekties uz
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iekšu (parasti par zemes virsmu). O Latvijas
teritorijā. . zemes garoza vairākkārt svārstī-

jās —

gan pacēlās, gan iegrima. Izrakt 21.

Virzienā uz Dāniju [Baltijas] jūras dibens

iegrimst, bet Botnijas līcis pamazām ceļas uz

augšu. Zv 68, 14, 8. Tur [kapos] smiltis iegri-
mušas, Nav lemta piemiņa.. Rainis I, 306.

Spilva [pļava] bija slapja, kad nometās ceļos,
kūdra iegrima žļurkstēdama. . Upīts 4, 105.

// parasti saliktajos laikos. lekrist (6). SO Didzī

raudzījās gaišas, dobumos dziļi iegrimušas
acis .. Ezera 2, 87. . . te gulēja pieaudzis, pat

jau novecojis cilvēks, vēju brūni appūsts,

iegrimušiem vaigiem. . Upīts IX, 552. Ap acīm

ēnojās tumši loki, lūpu kaktiņi bija sāpīgi
iegrimuši . . Grīva 111, 345.

iegrimums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts i c gr i m t (1). Mājas i.

2. Paveikta darbība, rezultāts i c g r i m t

(4). Zemes garozas i. .□ Sākumā mizā attīstās

neliels iegrimums, kas no veselās mizas at-

dalās ar plaisu. Inficētā miza atmirst, iežūst. .
Lauku Dzīve 71, 12, 31.

iegropēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Gro-

pējot ieveidot (kur). O legropēta grope. ME

pap I, 515.

iegrozīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Grozot

uz vienu un otru pusi, nolikt, novietot (kur,

pie kā, uz kā) vēlamā stāvokli. I. saini ērtāk.

1. krēslu pie galda, n Svešais. . formas ce-

puri iegrozījis mazliet, tikai mazliet uz vie-

nas auss . . Vilks 5, 81. . . tēvocis . . iegrozīja
ērtāk otru malkas šķilu. Dripe 2, 132. Puisis

iegroza lodziņā visu ķermeņa augšdaļu. Kaln-

druva 5, 188.

2. sar. Izkārtot, risināt vēlamā veidā.

n «. . [sieva] prot lietu vienmēr tā iegrozīt,
ka es tai [naudai] netieku klāt.» Kurcijs 4, 176.

Arnolds: . . smalki un gudri jūs esat iegrozī-
juši savus aprēķinus, lai izsūktu manas dzīvī-

bas sakni . . Aspazija I, 399. Taisnība, arī tagad
Ilga nezina, kā iegrozīt valodu, lai jautājums
neizklausītos pārlieku tiešs un strups. Ezera

2, 127.

iegrozīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Grozoties uz vienu un otru pusi, novieto-

ties (vēlamā stāvoklī). □ Sveiliene iegrozījās
ērti krēslā. Upīts VII, 114. Uz kušetes viņš
ieradis gulēt, prot iegrozīties tā, ka netraucē

ne izgulētā dobe, ne atsperu gali. . Zigmonte

2,
_

28. Sarkankrūtīši uz savām laktiņām iegro-
zās ērtāk . . Zigmonte 1, 142. // Novietoties (kur),

parasti nostāties, apsēsties tā, ka izveidojas
vēlamie apstākļi. .□ . . Haris . . sagaidīja pie-
nākam Justīni. Mīļi viņai uzsmaidījis, pasvei-
cināja kā vecu paziņu un iegrozījās blakus.

Vilks 6, 350. Vienalga, lai arī kādā tendera

stun viņi mēģināja iegrozīties, dūmu grīste,
ko nepārtraukti izmutuļoja strupais dūmenis,
viņus atrada un ietina savā melnajā segā.
A Grigulis 13, 216. Rokas Tobijam allaž ar elko-

ņiem pie sāniem kā pa grābienam. Varbūt Ma-

rija iegrozīsies tuvumā — tad var uz mirkli

viņas vidukli satvert. Dzene 1, 101.

2. sar. Izkārtot (ko) tā, lai izveidotos vēla-

mie apstākļi; iekārtoties. .□ Ja neizdodas

iekļūt kopmītnē, apmetas pie radiem vai pa-

ziņām — vieninieks jau kaut kā iegrozās.
Zv 67, 2, 5. Meitenes taču nevarēja iet ļaudīs
citiem par apsmieklu. Pats viņš [brālis] varēja

iegrozīties visādi, jo kas tad vīrieša cilvēku

[pēc apģērbā] tā pēta. Saulītis 12, 227. Bija tā

jāiegrozās, ka . . varētu palikt istabā. ME 11, 19.

// Izveidoties (kā) —

par apstākļiem, dzīvi

v. tml. □ Ka viņš precēs Palejas muižas prei-
leni

— lielmāti, par to baronlielskungs ne acu-

mirkli nešaubās. Apstākļi tā iegrozījušies. .
Upīts 11, 207. Arī viņa dzīve būtu varējusi
iegrozīties pavisam citādi. Jaun Gr 67, 10, 14.

Tā nu tas iegrozījies, ka šajā reisā gandrīz
vai katrā ostā iebraucam rītausmā.. Zv 67,

l, 15.

iegrožojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1). Fantāzijas i.

2. reti. Paveikta darbība, rezultāts -> ieg ro-

ž o t (2). Zirga i.

iegrožot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ap-
valdīt (piemēram, jūtas), neļaut pilnīgi iz-

pausties; ierobežot (piemēram, ieceri). I. sa-

vas iegribās. I. vēlēšanās. I. fantāziju. !□ Pat

akadēmiķis Vīlerts sapīka un nemēģināja to

slēpt, lai gan parasti savas emocijas, savu pa-
tiku vai nepatiku turēja stingri iegrožotu. .
Purs 4, 353. Kā režisoram, tā aktierim jāiegrožo
sava iztēle, turoties dramatiskā darba autora

nospraustajās robežās. Kar 56, 2, 83. Stingrie
konkursa noteikumi gan tematikas, gan arī

kompozīcijas ziņā iegrožoja mākslinieku

ieceri. Tēl M 57, 114. // lerobežot (cilvēku,

piemēram, rīcībā, iegribās). .□ Šķiet, pareizi
būs, ja Jūs [topošais rakstnieks] sāksit

0 tulkot

no krievu vai citas valodas. Tas Jūs piespie-
dīs sevi iegrožot, meklēt domai skaidru, pre-

cīzu vārdu. Lit M 56, 9, 3. Viņš prot sevi

iegrožot kā dzelžos. Grīva 8, 268. // Pakļaut (pa-

rādību dabā), pārmainīt (to) vēlamā virzienā.

tlAizsprostošana sākās jau maija vidū. . .Pēc

kāda laika Daugavas ūdeņu varenā skrēja
tika iegrožota par savām divām trešdaļām. Zv

65, 15, 5. Ja nebūtu aizsprosta, šajās zemienēs

augtu niedres un ligzdas vītu gulbji un pīles.
Taču cilvēki te ieguldījuši lielus kapitālus,
ūdeni iegrožojuši, un pat vissausākajā vasarā

te valgmes, cik uziet. Pad J 63, 196, l.

2. reti. lerobežot kustību brīvību (dzīvnie-

kiem), uzliekot iejūga piederumus, arī ieslo-

got (kur). O Un tālāk, lielā aplokā iegrožo-
tas, ganījās brūnas govis . . Vilks 5, 33.

iegrūdiens, -a, v. Straujš grūdiens uz priekšu,
parasti, pirms tam mazliet pavelkot atpakaļ
(piemēram, lai iekustinātu). O Uldis ar vieglu

iegrūdienu atlaida rokas no lidmodeļa ķer-

meņa, paskrēja dažus soļus un apstājās. Lag-

zdiņš 2, 86.

iegrūst, -grūžu, -grūd, -grūž, pag. -grūdu;
trans. 1. Grūžot ievirzīt (kur iekšā); grūžot
panākt, ka iekrīt (kur iekšā). I. krēslu kaktā.

I. galdu otrā istabā. I. puiku sniegā. O . . Lī-

ba pirmoreiz tādos draugos ar Bērziņu Lienu,
ka mēģināja to pat iegrūst lielajā peļķē pie
akas. Upīts 4, 128. legrūsti arēnā, viņi [gladia-
tori] iesāka uzmanīgi virzīties uz priekšu. .



265 iegula

Skujiņš 7, 151. .. Rubuliņš iegrūda straumē

krastā uzvilkto gumijas laiviņu. . Dripe 3, 25.

Sētā Jāni Bruzilu [apcietināto] iegrūda pus-

guļus vāģos . . Kurcijs 4, 265. // Strauji, steiga,

arī nevērīgi ielikt, ievietot (kur iekšā). I. grā-
matu atvilktnē. I. naudu somā. O Viņa. .

dusmīgi iegrūž spalvas kātu tintē . . Zigmonte

1, 76. . . es ar lielu prieku un sajūsmu iegrūžu
bereti kabatā, atsegdams pakausi tropu vējiem
un saulei. . Grīva 8, 207. Viņa sāka rakāties pa

skapi.. Viens veļas gabals izvēlās uz grīdas,
bet manīgi kā zirneklis viņa to sagrāba un

iegrūda atpakaļ. Sakse 7, 255. // Strauji ievirzīt

(kur iekšā, piemēram, roku, kāju). I. roku ka-

batā. O Tas [kritiens] nu vēl būtu tīrais nieks,

ja negadītos turpat spainis ar karstu ūdeni,

kurā neviļus iegrūdu roku gandrīz līdz elko-

nim un applaucēju. Austriņš 1, 212. «Tīrais

posts ar viņu,» Osis rūca, kāju vīzē iegrūz-
dams. Upīts 4, 103. Citrons [suns] pieglauž ausis,

iegrūž tai [meitenei] saujā purnu. Brigadere

2, 41. // sar.; niev. lelikt, noglabāt tā, ka ne-

var atrast. O Anna: Kur tie divi krekli, ko

tu pašuvi? Visu kumodi apgriezu, bet nav.

Kur tu viņus esi iegrūdusi? Upīts XIV, 146.

«Erik, pagāns, vai tu nu nevari atcerēties,
kur to vadmalas baķi esi iegrūdis?» — «Lie-

kas, ka zem sitās siekstas pabāzu. . .» Sale-

nieks 5, 22.

2. Panākt ar savu izturēšanos, rīcību, arī būt

par cēloni, ka (kāds) pret savu gribu (parasti
pēkšņi) nonāk nevēlamā stāvoklī. I. otru ne-

laimē. I. meiteni negodā. O «Vai tu patie-
šām nesaproti, ka ar šo pļāpāšanu kādreiz

mūs visus iegrūdīsi postā?» Grīva 1, 161. «Tā

ir nabadzība — nolādēti nežēlīgā nabadzība,
kas mūs iegrūž arī pazemojuma un izsmiekla

postā!» Upīts 9, 505.

3. Atri, steigā, parasti slepeni, iedot.

O. . viņa atnesa to [zāļu pudeli], priekšautā
ietinusi, un iegrūda Mārtiņam tā, lai neviens

nemana. Upīts 4, 209. . . noskan zvans [uz
stundu], Ilga tikai paspēj iegrūst zēnam saujā
dažus cepumus. Zigmonte i, 240. .. Ješka uz-

rakstīja kādu zīmīti, izņēma no kabatas zī-

mogu, uzpūta dvašu un uzspieda. Tad, neko

neteikdams, iegrūda saimniekam saujā. Eferts-

Klusais 1, 90. // sar. Nevērīgi iedot ēst, dzert

(parasti ko sliktu). O legrūst sunim kaut ko

karstu vai notriept tā degunu ar kaut ko

smirdošu neizdosies, tas bija vairāk nekā

skaidrs. Sakse 9, 81. // sar. Pārdot ar viltu (pa-
rasti ko nevērtīgu, sliktu). !0 «Vai Lauk-

malim cita zirga nebij? Bet viņš zina, kam var

iegrūst tādu čigāna kraķi..» Brigadere XVIII,

246. «. .jo sliktāk
0

iet zemnieciņiem, kuri

iebraukuši no laukiem. Tiem arvien iegrūž to

sliktāko . . . . mums vajag pašiem savu vei-

kalu, kur mēs, latvieši, paši varam pirkt!»
A Deglavs 1, 167.

4. Strauji ievirzīt (dūri, elkoni v. tml. kā-

dam kur), piemēram, sitot, brīdinot. I. dūri

sānos. legrūst dunku (sānos) — strauji skart

(kādam, piemēram, sānus) ar elkoni vai dūri.

□ .. leitnants [hitlerietis] iesvilpās, pacēla
roku un iegrūda to Jānim sejā. Lēmanis 16, 276.

«Klusu, meitēn!» Ēriks nočukstēja, iegrūž-
dams dunku sānos Ozolu Mirdzai. Sakse 7, 39.

.. viņa savā ātrsirdībā iegrūda vaimanātājam
pāris dunkas.. Zigmonte 1, 293. // intrans. L

blakussēdētājam sānos ar elkoni.

5. reti. Pagrūst uz priekšu, parasti, pirms
tam mazliet pavelkot atpakaļ (piemēram, lai

iekustinātu).
OtO" legrūst rīklē vienk. ■—• a. Nepelnīti, pret

savu gribu iedot (kādam ko vērtīgu).
O.. dzelzsgriezēja māceklis Rikucis . . bija

atstājis jeb, kā viņš mēdza teikt, polim rīklē

iegrūdis jau tuvu pie pusrubļa . . Grīziņš 1, 76.

b. Izēdināt, izbarot (ēdienu kādam).

iegrūsties, -gružos, -grūdies, -grūžas, pag.

-grūdos; refl.; pareti. 1. Pārvietojoties neviļus

atsisties (pret ko), uzgrūsties (kam), ļ. ar pieri
durvīs. □ Man zirgs iegrūdās kaimiņa ve-

zumā. ME 11, 19. Atmuguriski kāpdamās, viņa

iegrūdās sētas stabā, saķēra ar roku sasisto

vietu un lādēdama metās prom. Brodele 14, 265.

2. Neviļus, negribēti tikt iegrūstam (1).
□ Man pirksts iegrūdās acī. ME 11, 19.

iegrūt, -grūstu, -grūsti, -grūst, pag. -gruvu;

intrans. 1. Strauji iegrimt (par zemi); sagrūt

un iekrist celtnes iekšienē (piemēram, par

jumtu). □ Zeme, uz kuras cilvēks vēl vakar

jutās drošs, rītu jau dārd, dreb, iegrūst: [ze-
mestrīcē] drupās pārvēršas mājas, iet bojā
cilvēki, iekopts dārzs kļūst par postažu. Zv

56, 13, 6. Ceļmalā. . māja ar iegruvušu jumtu,

izgāztām durvīm.. Auziņš 1, 179. Aiz skolas

iegruvušā, kūpošā korpusa Andrejs ieraudzīja

kūtiņu. Spāre 5, 159. // Grūstot pamatam zem

kājām, iekrist (kur iekšā). IjZI Pārogļojušos
koku stumbrus vējš sagāzis krustām šķērsām.

Tagad tie jau daļēji satrunējuši, ieauguši zā-

lē
..

un veido īstas lamatas, kur brīžiem iegrūs-
tam līdz kaklam. Zv 62, 14, 14.

2. Strauji, ar sparu ievirzīties (kur iekšā) —

par baru, pūli. □ Milzīgajam bēru gājienam
līdzi kapsētā iegruva gandrīz tikpat liels ziņ-
kāro pūlis. Upīts XII, 855.

iegruvums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts iegrū t (1). □ Dažreiz notiek iegru-
vumu zemestrīces, kuras izraisa zemes slāņu
pēkšņi iegruvumi pazemes ūdeņu izskalotos

tukšumos. Maldavs 1, 102. . . šahtas nostiprināja
kā vecos laikos, tāpēc atgadījās iegruvumi.

Cīņa 62, 234, 4.

2. Bedre, padziļinājums, kas izveidojas,

iegrūstot zemei. O . . upes krasti te stāvi un

klinšaini, vietām no dolomīta sienām plūst

lejup strauti un avoti, kas .. izskalo iežu iek-

šienē tik lielus apakšzemes tukšumus, ka ro-

das iegruvumi. Vanags 6, 56. Augstu, augstu
kādā Tjanšana kalnu grēdas atzarojumā. .
kalniešu gani un mednieki ne vienreiz vien

bija gājuši garām dziļām bedrēm, kas atgā-

dināja alas .. Nesen šos dīvainos iegruvumus

atrada kādas ģeoloģiskas ekspedīcijas dalīb-

nieki. Zv 64, 15, 19. .. karsta veidojumi — alas,

iegruvumi, kanjoni, kritenes, šahtas . . [Kubā]
ir visai izplatītas. Lielais 1, 17.

iegula, -as, s. 1. ģeol. Derīgo izrakteņu krā-

jums, kas norobežots no apkārtējiem iežiem.
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Māla slāņu i. Kaļķakmens iegulas. Kvarca

iegulas. Atklāt akmeņogļu iegulas. Atrast

dzintara iegulas. O Nafta un gāze. . uzkrā-

jas atsevišķos nogulumiežu iecirkņos (uztvērē-
jos) ar noteiktu ģeoloģisko uzbūvi (struk-

tūru), izveidojot iegulas. Zin T 62, 8, 26. . . Dau-

gavas labajā krastā, Avotiņu kalnu apkār-

tnē, .. zem merģeļiem.. atsedzas smilšak-

mens ar zilās un sarkanās glūdas iegulām.
Saudz dabu 93. . . Sahāras tuksnesī atrada mil-

zīgas naftas un dabiskās gāzes iegulas. Naftas

krājumus te vērtē ap 1 miljardu tonnu! Cīņa

64, 142, 3. sal. Cilvēka sirds ir kā zelta iegula.
Dažā cilvēkā tā ir dziļi, dziļi, un tikai retam

zelta meklētājam izdodas to atrast. Liesma 70,

6, 3. pārn. . . rakstniekiem
— dzīves zelta

iegulu meklētājiem — nepieciešams īpatnējs
talants. Lit M 67, 51, 2.

2. reti. leliekums (kādā virsmā). O Maisus

ar brezentu gan pārsedz, taču to dara pavirši
un dažviet iegulās sakrājies ūdens sūcas cauri

brezentam . . Cīņa 63, 118, 2.

ieguldījums, -a, v. 1. ekon. Naudas summa,

ko iegulda (parasti kādā pasākumā). Valsts

ieguldījumi saimniecībā.

2. Nozīmīgs, svarīgs veikums (piemēram,
kādā pasākumā, nozarē), n Vispasaules
miera kustība.. devusi milzu ieguldījumu
cīņā pret jauna kara draudiem, kas cilvēcei

var atnest neizsakāmu postu. Pad J 62, 135, 4.

Mūsu republikas speciālisti devuši krietnu

ieguldījumu daudzās medicīnas zinātnes no-

zarēs. PL Siev 72, 4, 8. . . jāatzīst, ka romānisti

piecpadsmit Padomju Latvijas gados devuši

lielu, svarīgu ieguldījumu ne tikai latviešu,
bet visas padomju tautas literatūrā. J Kalniņš

1, 48.

ieguldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

leguldīt (1) (parasti cilvēku). □ Baumanis at-

raisa sēdekļu maisu ratos,. . ieguldina tur

mani un apsedz ar mātes kažociņu. Birznieks-

Upītis 11, 96.

ieguldīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. levietot

guļus (kur iekšā, parasti cilvēku). I. bērnu

ratiņos. ~□ Spēcīgās zvejnieka rokas saķēra
ievainoto dēlu klēpī. .. Viņš devās uz zvejas

ostu, ieguldīja Selestino laivas dibenā un

iedarbināja motoru. Grīva 1, 119. Pārklājuši mi-

rušajai pašas mēteli, viņu ieguldīja kapā. Birze

4, 28. // levietot horizontāli (kur iekšā priekš-
metu), n Pavisam pasaules jūrās un okeānos

ir ieguldīts vairāk nekā 80 000 kilometru ka-

beļu. Zv 67, 2, 20. .. [celtnieku] kolektīvs sācis

siltumtrases otrās kārtas būvi. Šovasar zem

ielu asfalta ieguldīs divas jaunas līnijas. Cīņa

64, 179, 4. .. jaunieši strādā pie drenu likšanas,
piegādā caurules, vēro, kā tās iegulda, kā sa-

vieno . . Indrāne 2, 479. // leglaust (kur iekšā).
!o Mals atspieda elkoņus pret ceļgaliem un

ieguldīja galvu plaukstās. Kalndruva 5, 100.

// levietot (kur iekšā). □ Būvbedrē lielo

prešu pamatos ieguldīts 3000 kubikmetru be-

tona un 150 tonnu metāla armatūras. Zv 73,

15, 2.

2. Izmantot, izlietot (naudas līdzekļus kādā

pasākuma, nozarē), jn Daudz līdzekļu iegul-

dīts arī veselības aizsardzības tīkla paplaši-
nāšanai un skolu būvei. Pad J 59, 235, l. Lī-

dzekļi jāiegulda arī vecpilsētā: gan lai tā tur-

pinātu eksistēt, gan lai to sakārtotu, iekārtotu

un piemērotu tūrisma vajadzībām .. Zv 72, 3, 8.

Pašreiz celtnieki būvē slimnīcas saimniecības

ēkas. Tur šogad jāiegulda pusmiljons rubļu.
Cīņa 73, 132, l. «Ja naudu, ko izmeti par šo

kasti [automobili], būtu ieguldījis sava dēla

izglītībā, tā vairāk atmaksātos.» Sēlis 5, 329.

// Noguldīt (naudu krājkasē, bankā).
CD

..krājkasē bija 152 ieguldītāji, bet iegul-
dītās naudas summa pārsniedza 32 tūkstošus.

Zv 64, 6, 8. «.. pēc valsts aizdevuma saņemša-
nas es savu ieguldīto kapitālu izņemšu laukā

un noguldīšu ārzemju bankās.» Rozītis l, 30.

.. [drēbniekam] bankā ieguldīts tūkstoš rubļu.
Sudrabu E 3 , 490. // neakt. Izmantot (kapitālu),
lai iegūtu peļņu. □ Viņi [amerikāņu mag-

nāti] gribēja, lai Baltijas valstis būtu nespē-

cīgas puskolonijas, kur tie varētu izdevīgi
ieguldīt savus kapitālus, dārgi pārdot nederī-

gas rūpniecības preces un lēti iegūt izejvielas
un pārtikas produktus. Kar 54, l, 102. Nauda

viņam pakām paslēpta stāv dažādās vietās,
to vajadzētu laist darbā, lai nes peļņu, bet

kur tu laidīsi, kur? Kur tu tagad ieguldīsi
naudu? Vilks 6, 335.

3. Atdot, veltīt, ziedot (spēkus, zināšanas

v. tml.). iO Kristālu pētīšanā milzīgu darbu

ieguldījuši krievu zinātnieki.. Upīte 1, 101.

Daudz pūļu un izdomas jauno modeļu darinā-

šanā ieguldījušas kombināta mākslinieces . .
Rīgas B 66, 266, 1. ..viņa nedomāja par Jo-

renu, kaismīgi vēlējās ieguldīt sevi visu

darbā. Zigmonte 2, 144. // Paveikt (ko nozī-

mīgu, piemēram, kādā nozarē). I. savu daļu
cīņā par mieru. 1.0 Daudz Zeberiņš ieguldījis
mūsu tautas tēlotājā mākslā. Sevišķi vērtīgs
ir mākslinieka devums grāmatu ilustrāciju

jomā. Liesma 59, 5, 16. Lai izprastu dzejnieka
vietu savas tautas literatūrā, vispirmām kār-

tām ir jāizprot un jāuztver tas pozitīvais, ko

dzejnieks ieguldījis dzejas attīstības procesā.
Jaun Gr 67. 7, 8.

ieguldzēfies, parasti 3. pers., -guldzas, pag.

-guldzējās; refl. lesākt guldzēt un tūlīt pār-

stāt. leguldzas viļņi. leguldzas ūdens, lejot
krūzē. O Kausos ieguldzas kāds savāds dzē-

riens . .Vējāns 5, 57.

iegulējums, -a, v.; pareti. 1. Paveikta darbība,

rezultāts-*- iegul ē t (1). Bedres i.

2. Paveikta darbība, rezultāts i c gu-

lēt (3).

iegulēt, -guli, -guļ (arī -gul), pag. -gu-

lēju; trans. 1. Guļot (uz kā), radīt (tajā padziļi-

nājumu, bedri). I. sienā bedrīti. !□ «Ei, ci, lie-

lais,» puika kliedza. «Neieguli. . bedri manā

norā! Kur jūs, milži, guļat, tur trīs gadi zale

neaug.» X Skalbe 1, 108. // Guļot (uz ka),

iespiest (to) uz iekšu, radīt (taja) bedru [O Is-

tabā .. pie sienas gulta, kur zem svītrainas

segas slēpās dziļi iegulēts salmu maiss . . Birze

4, 85.

2. Guļot (vienā un tajā paša vieta), padarīt

(to) ērtu gulēšanai. O Nepareizs ir uzskats,
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ka zaķis katru dienu meklējot jaunu guļvietu.
Gluži otrādi — viņš parasti cenšas uzmeklēt

jau savu iegulēto vietu. A Kalniņš 1, 70. ..tik-

ko kaķēnus ielikām atpakaļ iegulētajā lig-
zdiņā, vecā kaķe tiem piegūlās garšļaukus
klāt. Birznieks-Upītis Ha, 52.

3. parasti 3. pers. Atrodoties ilgāku laiku (uz
kā), radīt (tajā padziļinājumu, bedri) —

par

priekšmetiem, O Akmens iegulējis dziļu dobi.

ME pap I, 515. // reti. Atrodoties ilgāku laiku

(uz kā), iespiest (to) uz iekšu, radīt (tajā) pa-

dziļinājumu, bedri (par priekšmetiem). !jZI lele-

jota tā zemīte,.. ziemu sniega iegulēta. LD

34 194.

iegulgoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt gulgot un tūlīt pārstāt. legulgojas
strauts.

iegulsnēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl.; reti. Nogulsnēties (kur iekšā). Visap-
kārt Aldanai ir arī daudz šahtu, kurās rok

vērtīgo metālu, kas dziļajos iežos iegulsnējies
zelta dzīslu veidā. Zv 57, 5, 23.

iegult, -gulstu, -gulsti, -gulst, pag. -gūlu, arī

-gūlu; intrans. 1. parasti 3. pers. Būt ievietotam

(kur iekšā) tā, ka iekļaujas,- arī iekļauties (kur

iekšā). □ . . Mārtiņš piesita papēdi pie klona,
lai kāja labāk iegultu pastalā. Lēmanis 17, 28.

. .gleznotāja spēcīgais augums vēl ciešāk

iegūla klubkrēslā. Saulītis 12,71. Viņas vēja ap-

pūstajās rokās iegūlušas divu bērnu roķeles.
Salenieks 5, 163. . .

vienrocim [zāģim] ir iz-

veidots pareizas formas rokturis, kas labi

iegulst strādnieka rokā. Indāns 1, 52. // Tikt

ievirzītam, ievietotam (kur iekšā). Airi iegulst
ūdenī. □ Apcirkņos iegulst šī rudens bagātā
raža. Rīgas B 68, 249, 4. Pirmais kubikmetrs

betona iegula [celtnes] pamatos pērnā gada
maijā. Cīņa 63, 49, 2. pārn. Līdzīgi stingram
stūrakmenim latviešu padomju tēlniecības pa-
matos iegulst apjomā visai plaša klasikas man-

tojuma daļa. . Māksla 72, 3, 3. // Atrasties, būt

izveidotam (kur iekšā). □ Pie mazas koka

mājiņas Asaros, kas ceriņu un jasmīnu krū-

mos iegūlusi, viņi apstājas .. Sēlis 5, 322. No-

dzeltējušo bērzu, apšu un lapegļu lokā iegūlis
mežstrādnieku ciemats . . Zv 62, 14, 15. Kā mil-

zīgs iedobums Daugavas labajā krastā iegū-
lusi Pļaviņu HES būvbedre. Pad J 62, 186, 2.

// Izveidoties (kur) — par iežiem. □ .. var

noteikt, kādi ir ieži un kādā kārtībā tie iegū-
luši. Zin T 67, 8, 27. // pārn. Izveidoties un būt

skaidri saskatāmam (sejā) —■ piemēram, par

grumbām,- iegulties. .□ Priekšsēdētāja pierē
nemanot bija iegūlusi dziļa rūpju grumba.
Grants 7, 28. .. vecuma krunkas, no kurām

Anna viņu pa jokam allaž brīdinājusi, tagad
iegulušas pierē dziļi, neizgludināmi, uz visiem

laikiem. Upīts XII, 961. Betijai smaidot, vaigā
iegūla patīkamas bedrītes. Birze 4, 110.

2. parasti 3. pers. Izpausties (parasti sejā,

acīs, skatienā) — piemēram, par jūtām,- iegul-
ties (3). □ ..viņa sejā iegula sāpīgs mai-

gums. Lācis 15, 396. . . smaids sejā nodziest, un

tā vietā vaibstos iegulst nopietnība. Sēlis 5, 264.

Laima skatījās ar savām bērna acīm, bet tad

Koļa pamanīja, ka šīs acis it kā pēkšņi ap-

dziest un tajās iegulst trulas šausmas .. J Kal-

niņš 4, 280. Vīgantei smīns .. dziļi iegula lej-
pus mutes kaktiņiem. Upīts XII, 731. // parasti

savienojumā ar «locekļos», «kaulos». Rasties un

pārņemt (piemēram, par nogurumu, smaguma

sajūtu). □ Ceļa somas novelk plecus, kaulos

iegulst nogurums . . Zv 50, 8, 27. Puisim metās

salti. Un kaulos atkal iegūla nogurums. . . ne-

gribējās vairs ne kāju spert, ne roku pakus-
tināt. J Kalniņš 3, 7. // parasti savienojumā ar

«sirdī», «dvēselē», «krūtīs». Rasties un saglabā-
ties (par jūtām); izraisīt pārdzīvojumu un sa-

glabāties apziņā (piemēram, par notikumu).
!□ Viņā pusē melnajai Daugavai atradās Nā-

ves sala, kuru aizstāvēt viņi [strēlnieki] tagad
atsūtīti, un savāds nemiers iegula Konrāda

sirdī, dzirdot šo vārdu.. Jokums 1, 20. «Vai,
vai! Pažēlo, puisi, sūrābeli! Tu jau nezini, kā-

pēc šeit stāvu,» tā ābele. Tik lēnīgu valodu

dzirdot, vidējam dēlam tiešām žēlums iegūla
sirdī. Kaldupe 6, 70. No literatūras skolotāja
prasmīga darba atkarīgs, cik dziļi rakstnieka

progresīvā pārliecība un daiļdarbā atveidotā

jūtu pasaule iegulst skolēnu sirdīs. Cīņa 63,

70, 4. «Atceries šo dienu: no šī brīža tu esi

strādnieks. Lepojies ar to!» Šie vārdi dziļi

iegūla sirdī. Rīgas B 73, 138, 2. // Nonākt un sa-

glabāties (apziņā). [□ Šī doma kā svina pika

iegula Perjē kungam smadzenēs un nedeva

mieru. Upīts 18, 203. . . Brīviņu saimniekam tas

vāczemnieks [arkls] jau labi iegūlis prātā. .
Upīts 4, 78. .. katrs vārds dziļi iegūla uztverē,

izraisīdams spēcīgu emocionālu pārdzīvojumu.
LPTV I, 224.

3. Ar lielu spēku (parasti ar visa ķermeņa

svaru) spiest (uz ko), vilkt (ko),- iegulties (4).

n Pusakli, baltās sniega vērpetēs ietīti, vīri

spēcīgi iegula airos. Lācis 1, 328. . . zvejnieks . .
iegūla airos. Laiva attālinājās no tumsā iegri-
mušā krasta ~ A Grigulis 13, 276. Vilkšanu bē-

ris neuzsāka tā kā sainis, — lēnām, pama-

zām, ieguldams un sastiepdamies. UpītsXI, 368.

Zirgi nosprauslājās un iegula ilksīs. . . vezumi

gāzelēdamies izbrauca uz lielceļa. Lācis VII,

670. // pārn. Stipri pūšot, spiest (uz ko) — par

vēju. O.. plaši izpletās pelēkā bura, vējš

iegula audeklā un abas laivas nozuda naktī.

Lācis 15, 318. Nebēdīgais rietenis, iegūlis niedru

slaidajos stumbros, vieglā rotaļā aizrāva sev

līdzi veselu baru sīku vilnīšu. . Zv 58, 19, 4.

Janvāra atkušņa smagais vējš iegula tuvējos

kokos. Tas sēca un stenēja vecu liepu dobu-

mos, pluinīja melnalkšņus un pliederu krū-

mus. Kalve 1, 6.

4. novec. Saslimt tā, ka nepieciešams atras-

ties guļus stāvoklī. legult (arī iegulties) nāves

gultā (arī cisās) —
saslimt tā, ka nav cerību

izveseļoties. iO Tēvs Pētera nāvi nebija

pārcietis, iegūlis un tai pašā rudenī nomiris.

Grants 3, 134. Šķita, ka sērgai še nemaz nav

epidēmiska rakstura.. Tikai paretam izveido-

jās tādi lielāki perēkļi, kādās lauku mājās vai

miesteļa namelī iegula visi līdz pēdējam..
Upīts XII, 571. Tur gulēja Ziemeļu māte. .. Kā

toreiz vasarāju kulšanas laikā iegūla, tā ne-

varēja vairs piecelties. Lēmanis 16, 121. «..sieva
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slima — kas saimniekam lai tīrumā strādā?

Sieva bija tīri atlabusi, bet tad, kā aizgāja

pirms īstas veselības uz tīrumu mēslus ārdīt,

tā iegūla par jaunu.» J Kalniņš 3, 10.

5. parasti 3. pers.; pareti. Netikt pārdotam

pieprasījuma trūkuma dēļ. Preces iegūlušas.

// Netikt tālāk virzītam, risinātam. □ «Viņš
teica, lai mēs griežamies pie iekšlietu minis-

tra. Lai mēs nebaidoties un neļaujot savai

lietai iegult! . . .» A Deglavs 1, 341.

o\> legult (arī iegulties) kapā (arī zemē) —

nomirt un tikt apglabātam. □ Priekšlaicīgi
kapā iegūla tēvs. Cīņa 66, 7, 2.

iegulties, -gulstos, -gulsties, -gulstas, arī -gu-

ļos, -gulies, -guļas, pag. -gūlos, arī -gulos; refl.

1. Novietoties guļus (kur iekšā). I. siena kau-

dzē. Kaķis iegūlies grozā. O Krišus iegulās

apģērbies gultā, gribēja aizmigt, bet nevarēja.

Arājs-Bērce 1, 110. Atkal gaisā uzšalca raķete,
un mēs iegūlāmies mīkstajā sniegā. Grīva 8, 70.

pārn. . . ceļmallapa šur tur veseliem pušķiem

bija ērti iegulusies pļavā.. Muižnieks 1, 191.

pārn. Noliecas vakars un ieguļas priedēs . .
Lukss 1, 47. pārn. Mākoņu palagos baltos legul-
stas vakara vējš... E Plaudis 1, 66. <> legul-
ties (arī iegult) kapā (arī zemē) — nomirt un

tikt apglabātam, n Klusēja arī Ozols, domā-

dams, ka tādi Gusti gan laikam . . līdz nāvei

nēsās naidu un iegulsies ar visu kapā. Sakse

7, 361. «Es jau zemē iegulšos ar godu,. . bet

man tikai sirds sāp, domājot, ko tu tad viens,

bārenītis, iesāksi . . .» Zigmonte 2, 81.

2, parasti 3. pers. Tikt ievietotam (kur iekšā,

parasti horizontāli). 'O . . celtnieki bija sākuši

darbu. Sākumā sīku priedīšu puduros . . iegū-
lās pirmais sliežu ceļš. Zv 52, 14, 7. Resnajām

ķēdēm skaudri žvadzot, okeāna dūņās ieguļas
smagais enkurs. Grīva 8, 271. . . kādreiz snieg-

puteņos dziedošās priedes stingri iegūlušās
sienās, sētās, kļuvušas par aku vindām. .
Auziņš 1, 149. Plati veras tilpnes tavas, Lieliem

reisiem postās. legulsies tur milzu kravas. .
Ķempe 4, 164. // Būt ievietotam (kur iekšā) tā,

ka iekļaujas; arī iekļauties (kur iekšā); iegult.
ļO Austris.. sadomājis «nobruģēt» iebrau-

camo ceļu. . . viņš stiepj un liek akmeni pie
akmens, un tie labi iegulstas pasusējušajās

dubļu peļķēs. Indrāne 2, 334. . .kad viņa ļen-
ganā, nespēcīgā plaukstiņa mīksti iegulās pirk-
stos, nez' kāpēc tā vien bija jāatceras piekļā-
vīgs, nolijis ganu suns . . Eferts-Klusais 1, 62.

// pārn. Izveidoties un būt skaidri saskatāmam

(sejā) — piemēram, par grumbām,- iegult.
tl Elzas pierē bija iegulusies dziļa rieva.

Sakse 7, 120. Ābolam pierē iegūlās grumba.
Kar 55, l, 67. .. pierē kā gadskārtas iegulās rie-

vas . . Kaldupe 2, 40. // pārn. lestāties un kļūt

redzamam (kur) —

par tumsu, krēslu.

tJ .. aizsalušajās rūtīs iegulstas rītausmas zil-

ganais pelēkums. Grīva 11, 17. Gausi, gausi at-

kāpās tumsa no istabas priekšmetiem un iegu-
lās logā kā blāvi zilgana duļķe. Brodele 2, 10.

Mežā lēni iezogas vakars. .. zem kokiem iegu-
ļas maiga krēsla. Kar 55, 12, 81.

3. parasti 3. pers. Izpausties (parasti sejā,

acīs, skatienā) — piemēram, par jūtām;

iegult (2). Acīs iegūlies spīts. Sejās iegūlās
apņēmība. Acīs ieguļas prieks. O Jūsu sejā

iegūlies melns izmisums. Purs 4, 327. Smalka-

jos vaibstos atkal iegulstas kaut kas rūgts,

neapmierināts. Kalndruva 5, 195. Krišjānim
smaids klusu iegulstas vaigā. . Vīlips 2, 23.

// parasti savienojumā ar «locekļos», «kaulos».

Rasties un pārņemt (piemēram, par nogurumu,

smaguma sajūtu), n Savāds nespēks iegūlies
visos locekļos. Indrāne 3, 48. . . Jānis juta, cik

smagi šīs dienas strādājis. Locekļos iegulies
sauss stīvums, acis aizverot, liekas, ka viss

ķermenis no blīva akmens izcirsts. Sakse 9,30.

. .saltumu neviens tikpat kā vairs nesajuta.

Kaulos iegūlās briesmīgs stingums. A Grigulis

13, 48. // parasti savienojumā ar «sirdī», «dvēselē»,

«krūtīs». Rasties un saglabāties (par jūtām);
izraisīt pārdzīvojumu un saglabāties apziņā
(piemēram, par notikumu). Sirdī iegulstas sma-

gums. □ Nemiers un rudens pelēcīgums arī

Justam iegulies krūtīs. Sēlis 5, 232. . . viņā bija

iekustējusies kāda sirds dziļumos iegulusies

pāridarījuma sajūta. Sakse 7, 77. Šis noti-

kums — ģimenes pamešana . . — visus gadus
viņu bija grauzis, iegulies dvēselē kā netīra

skabarga. . Sakse 7, 4. Ai, dzimtene, Cik dziļi

iegulsties tu sirdī! Balodis 7, 142. // Nonākt un

saglabāties (apziņā). □ Drošības pēc viņš

katru no reizinājumiem atkārtoja vairākkārt,

līdz tie bija iegulušies atmiņā . . Sakse V, 174.

Lūk, revolucionārs profesionālis, — viņa at-

miņā iegulušās tik daudzu sejas, pieņemtie

vārdi, adreses, ceļi, nami, dzīvokļi, birzis, kon-

spiratīvas sastapšanās vietas, paroles, uzde-

vumi
.. . Salenieks 3, 256.

.. es centīšos pastās-

tīt to, kas man šajos braucienos iegūlies sma-

dzenēs . .Kar 59, 10, 93.

4. Ar lielu spēku (parasti ar visa ķermeņa

svaru) spiest (uz ko), vilkt (ko),- iegult (3).

''€3 Viņa lielais, druknais augums ar visu

svaru iegūlās durvīs. Tās atsprāga vaļā. Grīva

9, 92. Vilnis bija gan paprāvs, bet, kad abi

iegūlās airos, laiva viegli traucās uz priekšu.
Talcis 7, 251. Francis atraisīja kādu jaunāku

veļas virvi, apmeta galu spāru šķērskokam
un izmēģinādams iegulās tajā ar visu svaru.

Virve bija stipra. Lācis 15, 83. // pārn. Stipri

pūšot, spiest (uz ko) —

par vēju. □ . . vējš

iegūlās [lidmodeļa] spārnos, un Uldis juta, ka

neredzams spēks ceļ lidmodeli augšup. Lag-

zdiņš 2, 85. .. reizēm tas [vējš] tik stipri iegū-
lās burās, ka vieglo «Zvaigznes» klases_ jahtu

vadītājiem vajadzēja ar savu svaru izlīdzināt

jahtas gaitu. Zv 58, 14, 16. pārn. . . Gadiem jā-
uzvelk bura, kur iegulstas jaunības vējš. . .
Lasmanis 2, 15. pārn. «Jūru dzird, bet apkārt
zied koki

.. . Labs vecums.» — «Mums ar to

arī vecumā vairs nepietiktu, Joren. Kam tā-

lāku ceļu vēji spārnos iegulušies ..
.» Zig-

monte 2, 206.

5. parasti 3. pers.; pareti. lesākt pūst (par
noteikta virziena vēju); iegriezties

1. .□ Med-

nieks pilsētā gaida izdevīgu laiku, kad iegul-
sies dienvidu vējš, tad laimīgas medības. Birz-

nieks-Upītis 111, 157. Pilsētā jau vairākas dienas

kopš iegūlies salts ziemelis.. Bērn 46, 10, 11.
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6. parasti 3. pers.; pareti. leveidoties (par ma-

tiem). □ Kad rullīši izņemti, mati jāsukā
taisni virzienā no pieres uz pakausi, lai tie

vienmērīgi iegultos. PL Siev 64, 11, pielikumā.
7. novec. legult (4). legulties (arī iegult) nā-

ves gultā (arī cisās) —
saslimt tā, ka nav ce-

rību izveseļoties. O Spieteniete jau slimoja
pa nedēļai gandrīz katru gadu, bet reiz viņa

iegūlās uz ilgāku laiku. Austriņš 1, 178. Ir slim-

nieki, kas par varu laužas ārā no gultas un

tomēr tajā ieguļas ilgāk nekā viens otrs, kam

gulēšana sagādā prieku. J Liepiņš 1, 36. Kad

tēvs iegūlās nāves cisās, viņš kādu vakaru,

pamājis ar roku, lika piesēst blakus. . Purs

6, 54.

8. parasti 3. pers.; pareti. Netikt laistam ap-

grozībā, netikt izmantotam. . . vēl neesot

bijis gadījuma, kad loms iegultos noliktavās,

sabojātos un būtu jāizmet laukā. . Zv 67, i, 16.

Autors taču lugu atdod teātrim, cerot, ka tā

nepaliks neaizskaramības robežās. Citādi tā

ieguļas rakstāmgalda atvilktnē . . . Pad J 75, 44, 4.

O legulties dreifā —
iesākt dreiiēt (parasti

par kuģi). .□ Tādā stāvoklī [vētrā] tālāk tur-

pināt gaitu nav iespējams. Abi kuģi ieguļas

dreifā. Grīva 8, 118.

iegulums, -a, v. legula (1). Akmeņogļu iegu-
lumi. O Jau pirmo mākslīgo Zemes pava-

doņu reālo orbītu neatbilstība teorētiski aprē-

ķinātajām radīja priekšstatu par zemeslodes

līdz šim neatklātajām magnētiskajām anomā-

lijām, deva iespēju nojaust, kur koncentrēju-
šies smagie ieži, rūdu iegulumi. Jaun Gr 66,

5, 45.

iegumt, -gumstu, -gumsti, -gumst, pag. -gu-

rnu; intrans.; pareti. 1. parasti 3. pers. lelīkt (1),

ieliekties (1) (zem smaguma). Spilvens iegumst

zem galvas.
2. Sagumstot ierauties dziļāk (kur iekšā) —

par cilvēku. □ Viņš it kā vēl dziļāk ierāvās

sevī, ciešāk ieguma krēslā . . Sakse 7, 85.

iegumzījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*-iegumzīt (1). Cepures i. Izgludināt

iegumzījumu.

iegumzīf, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Maz-

liet, arī vietumis sagumzīt (parasti drēbi, pa-

pīru). legumzīta cepure. legumzīta avīze.

// pareti. Mazliet, arī vietumis ieliekt, ielocīt

(priekšmetu). □ Otrā pusē, uz Strausa drogu
veikala sliekšņa piesēdis, noplīsis subjekts tā-

pat bez karotes strēba no iegumzīta skārda

trauka. Upīts VIII, 323. Aplupušie, netīrie,

iegumzītie, nobrāztie kuģi nemaz vairs neiz-

skatījās pēc tiem skaistuļiem, kas devās

reisā . . Cīņa 65, 9, 4.

2. pareti. Gumzot iedabūt (kur iekšā). I. drē-

bes mugursomā.
3. sar.; reti. Strauji, arī steigā, lieliem ku-

mosiem apēst. O Pīle iegumzīja vardi. ME

11, 20.

iegumzīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;
pareti. Reil.i egum zī t (1); tikt iegumzī-
tam. Cepure iegumzījusies.

iegurkstēties, parasti 3. pers., -gurkstas, pag.

-gurkstējās; refl. lesākt gurkstēt un tūlīt pār-

stāt. □ Sniegs jautri iegurkstejas zem kajam.
Cīņa 55, 13, 2.

iegurnis, -ņa, v.; anat. Skeleta daļa, ko veido

divi gūžas kauli, kuri nekustīgi savienoti ar

krusta kaulu. legurņa josla. □ legurni ..
veido četri kauli (divi bezvārda, krusta un

astes kauls) un to savienojumi. Mcd I, 87. Bēr-

sons palīdzēja nodaļas ķirurgam sakārtot

visu . . operācijām, jo bija jāpiekļūst . . liela

un iegurņa kaulam un jāsagatavojas izņemt
Hertai ribas posmu. Birze 5, 193.

iegūt, -gūstu, -gūsti, -gūst, pag. -guvu,
1. trans. Dabūt (ko) savā īpašumā, rīcībā, lie-

tošanā (parasti kādas darbības rezultātā). I.

vērtīgu gleznu. I. retu grāmatu. I. naudu.

I. peļņu. Kaujā iegūtās trofejas. legūt laiku —■
izdarīt tā, ka atliek vairāk laika nekā pare-

dzēts (kādam nolūkam). legūt vietu — tikt

pieņemtam pastāvīgā darbā. O leročus [parti-
zāni] ieguva, atbruņojot aizsargus. Samsons

1, 117. Izrakumos iegūtie zvejniecības, mednie-

cības, zemkopības un amatniecības darba rīki,

ieroči, sadzīves priekšmeti un rotas lietas ir

plašākais avots, kas dod liecību par Latvijas
iedzīvotāju kultūru laikā no aizvēstures līdz

mūsu ēras 17. gadsimtam. Latv etn 24. Valdis

nešaubījās par Modri. Tas izlauzīs ceļu. Sa-

biedrība iegūs taisna, atklāta ceļa gājēju. Purs

4, 250. . . mikrorajons. . drīz iegūs vēl vienu

zaļo zonu. Pad J 73, 63, 1. ..Sēlis [partizāns]
novilcināja pretinieka nodomāto ekspedīciju

pret partizāniem, un partizāni ieguva laiku

sagatavoties. Bērn 50, 12, 28. 1911. gada rudenī

A. Kalniņš pārgāja uz Liepāju, kur ieguva

Annas baznīcas ērģelnieka vietu. Vītoliņš l, 22.

// Izcīnīt un saņemt (piemēram, apbalvojumu).
I. pianistu konkursā diplomu. I. olimpiādē
zelta medaļu. I. medicīnas zinātņu kandidāta

grādu. I. profesora nosaukumu. I. šofera tiesī-

bas. 1.0 . . brigāde sociālistiskajā sacensībā

celtnieku vidū ieguva ceļojošo sarkano ka-

rogu . . Kroma 3, 42. . . tēlnieks
.. ieguvis re-

publikas Ļeņina komjaunatnes prēmiju. Pad J

73, 15, 4. .. izdevās laimīgi tikt galā ar pār-

baudījumiem un iegūt ilgotās tautskolotāja
tiesības. Dorbe 3, 12. // Panākt, ka izveidojas

intīmas attiecības (ar pretējā dzimuma cil-

vēku). □ Bet laiks gāja, un Leona iekāre

auga; sevišķi to kāpināja atziņa, ka Elza no-

teikti ir iegūstama. Eglons 2, 143.

2. trans. Sasniegt (ar darbu, cīņu v. tml.

kādu stāvokli, mērķi). I. neatkarību. I. uzvaru

cīņā. legūt vārtus (arī grozu) — ieraidot, pie-

mēram, bumbu vārtos (groza), iegūt punktu(s)

sporta spēlē. O «Jūs esat jauns cilvēks, un

jums ir visas iespējas iegūt dzīvē cilvēka cie-

nīgu vietu.» Sakse 7, 402. Spēlējot ar melna-

jiem . ~ rīdzinieks [šahists] ieguva daudzsološu

stāvokli. Sports 62, 65, 4. Šajā laikā viņa . . ar

savu izcilo personību ieguvusi paliekamu vietu

latviešu baleta mākslas vēsturē. Zv 58, 5, 15.

. . hokeja cienītāji tribīnēs apspriedās, cik ripu

mūsējiem jāiemet, lai šajās meistarsacīkstēs

iegūtu 300 vārtu.. Pad J 73, 51, 4. // Panākt,

izraisīt (noteiktu attieksmi pret sevi); izpelnī-
ties. I. autoritāti kolektīvā. I. darba biedru
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cieņu. Aktieris ieguvis skatītāju atzinību. I. cil-

vēku uzticību. I. draudzību. I. slavu. Rakstnieka

darbi ieguvuši popularitāti. legūt vārdu —

kļūt plaši pazīstamam, slavenam (piemēram,
ar darbu). O Karalis: Viņas mīla jāiegūst

jums pašam, tur mana vara beidzas. Rainis

VII, 512. .. arī krustmātei Roberts patīk, viņš
tur ir bijis vairākas reizes un ieguvis ļoti

strādīga un nopietna zēna slavu. Brodele 17,42.

Viņam bija diezgan daudz savu domu un at-

ziņu, lai sarakstītu vairākas grāmatas un

iegūtu vārdu.. Lācis 1, 64. // Izveidoties no-

teiktām attiecībām (ar cilvēkiem). I. draugus.
I. jaunus paziņas. □ . . dažu labu [bērēs] ne-

ielūgto viegli varēja apvainot un tā iegūt
ienaidnieku uz laiku laikiem. Upīts 4, 226.

3. trans. Panākt (piemēram, mācoties), ka

paliek apziņā. I. iemaņas. I. pieredzi darbā.

I. jaunu profesiju. I. kvalifikāciju. □ Izglī-
tību viņš vēlāk turpina pašmācības ceļā un,

būdams ar plašu interešu loku, iegūst vispu-
sīgas zināšanas dažādās jomās, īpaši literatūrā.

Kar 54, 5, 109. Vidusskolu gribot tomēr pabeigt,

iegūt augstāko izglītību. Purs 4, 250. Zēns

ieguva arodu, . . izmācījās par atslēdznieku . .
Bērn 50, 6, 23. // Izziņas procesā konstatēt, seci-

nāt; dabūt zināt, saņemt (piemēram, ziņas).
O .. socioloģiskā ekspedīcija uz Kuldīgas ra-

jonu bija pirmais mēģinājums mūsu republikā
iegūt vispārēju ainu par grāmatas un lasīšanas

izplatību.. Pad J 73, 20, 4. «Bet tagad, kad tu

pārnāksi mājās, tagad taču tu iestāsies kom-

jaunatnē?» atgriezdamās no domu klejojuma,
Mirdza gribēja iegūt skaidrību. Sakse 7, 277.

. . Rieksts sagūstīto vācieti. . nopratināja,
iegūdams vienu otru ziņu, kas uzbrukuma

gaitā varēja noderēt. Grants 5, 169.

4. trans. Izveidot sev (psihiskas vai fiziolo-

ģiskas īpašības) —- par cilvēku. I. izturību.

I. rūdījumu darbā. I. spēju savaldīties. 'O Pir-

majā gadā cilvēks ieguva ticību savam kol-

hozam, sāka paļāvīgi raudzīties uz priekšsē-
dētāju . . Stulpāns 2, 39. Varu savaldīties tikai

ar sešos grūtu studiju gados iegūtu pacie-
tību. . J Liepiņš l, 6. Daugavas ūdeņos strau-

jos mēs mācāmies stiprumu iegūt. . A Grigulis
16, 11. // Izveidot dzīves laikā (piemēram, tizio-

loģiskas īpašības) — par organismu, tā daļām.

legūtā imunitāte. legūtās sirdskaites. □. . tās

īpašības, kuras organisms iegūst, pielāgoda-
mies dzīves apstākļiem, pēcnācējos neiedzimst.

Zin T 66, 10, 5. Pilnīgs kurlums var būt iedzimts.

Reti tas ir iegūts no smagiem bojājumiem
dzirdes orgānos ..

X Rudzītis 2, 35. . . žubīšu

pamatdziesrna ir iedzimta, bet beigu trilleri

un dažas citas raksturīgas iezīmes — iegūtas.
Zin T 65, 2, 26. Brīvā gaisā . . [kartupeļu] bum-

buļi izgaro lieko mitrumu,. . mizas lielās po-

ras savelkas un sacietē. Tādējādi miza iegūst
lielāku izturību kā pret slimību dīgļiem, tā

arī pret bojājumiem. Cīņa 57, 226, 3. // Rast,

izjust (psihisku stāvokli). I. prieku darbā.

□ Vairs nebaida iegūtais smagums, Bet prie-
kam par mērauklu kļūst. Heislers 3, 81.

5. parasti 3. pers.; trans. Izveidoties, pārvei-
doties (jaunā kvalitātē) —

par parādībām sa-

biedrībā. iO . . citu tautu dziesmas vai to

elementi bieži ienāk otras tautas folklorā, lo-

kalizējas, pārveidojas, iegūst jaunas īpašības,
kļūst par patstāvīgu nacionālu mākslas darbu.

Lit M 72, 8, 13. Dzejnieka stāstījumā sen pazīs-
tama pasaka, dziesma vai vēstures notikums

iegūst jaunu dzīvību un dzīvi. J Kalniņš 5, 48.

Ar kordziesmu latviešu mūzikas attīstība

iegūst ļoti demokrātiskus, tautiskus pamatus ..
Lit M 72, 8, 13.

6. trans. Rasties noteiktam izskatam, iormai.

Mati ieguvuši spīdumu. ]0 . . māsas seja, vēl

līdz šim pavasarim izteikti meitenīga, tagad

ieguvusi stingrākas līnijas. . Zigmonte 2, 294.

.. pret gaišo, zilgani sārti vizošo apvārsni zari

iegūst trauslumu un vieglumu . . Skujiņš 7, 31.

Oficiante iededz gaismu, un pasaule aiz loga
mirklī iegūst jaunu, violetu nokrāsu. . Brī-

daka 5, 6.

7. trans. Saražot, izstrādāt, izveidot. I. aug-

stas ražas. I. jaunuķiršu šķirni. I. jaunu ārst-

niecības preparātu. □ .. lai iegūtu 1 kilo-

gramu rožu eļļas, jāpārstrādā 40 tonnu sausu

rožu ziedlapiņu. Cīņa 57, 213, 3. Arvien vairāk

germānija koncentrātu tagad iegūst no brūn-

ogļu pelniem. Upīte 1, 29. // Dabūt (parasti
derīgos izrakteņus) no atradnēm. I. dzelzsrūdu.

1. naftu. □ Zeltu Dienvid jakutijā iegūst ne

tikai ar zemsmēļiem. Visapkārt Aldanai ir arī

daudz šahtu, kurās rok vērtīgo metālu, kas

dziļajos iežos iegulsnējies zelta dzīslu veidā.

Zv 57, 5, 23. Karas salā rūdu iegūst no atklātiem

karjeriem . . Grīva 8, 205. Tikai retā pērlenē iz-

dodas atrast kādu pērli, jo vidēji no vairā-

kiem simtiem pērleņu iegūst vienīgi dažus

karātus šī dārgakmens. Upīte 1, 86.

8. intrans. Rasties labumam (kam no ka).

ti Kas attiecas uz .. to valstu tautām, kuru

teritorijā atrodas ārzemju kara bāzes, tad tās

no imperiālisma kara mašīnas demontēšanas,

no kara bāzu likvidēšanas tikai iegūs . . Pad J

64, 186, 1. Mēs visi ticējām, ka dzīvē tikai

iegūsim un nekad neko nezaudēsim. Lukjanskis

2, 27.

O legūt vārdu (arī nosaukumu) — tikt no-

sauktam. O Šais dziesmās apdziedātas klau-

šas, it sevišķi sūrais darbs kungu rijā, kas

tautasdziesmās bieži vien ieguvis elles nosau-

kumu. Vēriņa 1, 10. *y> legūt savu seju — izvei-

do/ raksturīgas, individuālas īpašības; kļūt tā-

dam, kam izveidojas raksturīgas, individuālas

īpašības. O . . samērā īsajā laika sprīdī Rīgas
porcelāns ir izveidojies un ieguvis savu seju.
Māksla 73, 2, 14. Ķ> Ar asinīm iegūts (arī izcī-

nīts) — tāds, kas iegūts, izcīnīts sīvās cīņas,

pat ziedojot dzīvību. <> legūt sirdi — panākt,
ka iemīl. <<> legūt sirdi un roku — panākt, ka

(sieviete) iemīl un ir ar mieru apprecēties.

S>" legūt roku — panākt, ka (sieviete) ir ai

mieru apprecēties.

ieguve, -es, s.-, parasti vsk. 1. Darbība -*-

iegūt (7),- iegūšana. Cukura i. Sāls ieguves
vietas. O Straujā tempā attīstās naftas, gāzes

un citu derīgo izrakteņu ieguve jūrā. Pad J

73, 94, 6. Tagad neviens vairs nešaubījās, ka

tralēšanai Rīgas jūras līcī pieder nākotne un
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pasīvai zvejai ar reņģu un brētliņu tīkliem

pamazām nāksies atdot savas pozīcijas jauna-

jam, aktīvajam zivju ieguves veidam. Lācis

11, 259.

2. Rezultāts iegū t (7). □Ar mazu ka-

rotīti svērējs. . uzbēra zelta smiltis uz sva-

riem, nosvēra un sabēra maisiņos: tā bija
diennakts ieguve. Zv 57, 5, 23. . . Baltijas jūra
dod apmēram 70% no pasaules dzintara iegu-
ves . . Liesma 59, 1, 26. Galvenā grafīta piegā-

dātāja ir Koreja, kas tirgum dod gandrīz 50%

no visas pasaules grafīta ieguves. Upīte 1, 50.

ieguvums, -a, v. 1. Rezultāts iegū t (1);

tas, ko iegūst savā īpašumā, lietošanā, rīcībā.

t3 Smagā automašīna, . . desmit revolveri un

daudz munīcijas — tas nebija slikts ieguvums

kaujā, kas ilga labi ja piecas minūtes. Jauno a

54, 183. . . devos vēžot. Pirmie ūsaiņi [vēži] uz-

kāpa tūliņ pēc saules rieta. lepriecināts par

ieguvumu, nemaz nepamanīju, ka satumsa.

Vilks 2, 35.

2. Tas, kas ir vērtīgs, nozīmīgs, noderīgs

(piemēram, kas sasniegts, izcīnīts, izveidojies).
O.. [aktrises] Kristīne neaizsniedz labākās

šī tēla interpretētājas, kādas redzētas uz

mūsu skatuvēm. . . Pašas aktrises radošajā
darbā Kristīne tomēr ir ieguvums. J Kalniņš

1, 350. Un skolnieku dzelzceļu no muzeja līdz

zvejniekciemam ierīkoja. .. tas bija viens jo-

cīgs un vajadzīgs prieks. Sevišķi bērniem.

Tieši prieks bija tas ieguvums. Ziedonis 6, 93.

Mīlestības dzimšana — pats skaistākais mir-

klis cilvēka mūžā, un nekādi vēlākie zaudē-

jumi nespēj nomākt šo ieguvumu. Lukjanskis

2, 73.

ieģeņģerēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;

sar. lestreipuļot. I. pagalmā.

ieģērbt, -ģērbju, -ģērb, -ģērbj, pag. -ģērbu;
trans. Uzvilkt (kādam apģērbu). I. slimnieku

kažokā. // Likt, lai uzvelk, panākt, ka uzvelk

(apģērbu). O No iecirkņa viņu kopā ar ci-

tiem sargkareivju pavadībā noveda uz ka-

zarmām Strēlnieku ielā, ieģērba zaļpelēkā ka-

reivju mundierī, iedeva revolveri ar patronām
un atlaida mājās uz divām stundām. Paegle

3, 345. . . kareivjus apbruņojām ar automātiem,

ieģērbām zemnieku drēbēs. . Bērn 50, 2, 5.

. . bijām ieģērbti formas tērpos . . Samsons 1, 87.

pārn. Laikmets mūs celtnieku virsvalkos

ieģērbj . . Vācietis 3, 9.

ieģērbties, -ģērbjos, -ģērbies, -ģērbjas, pag.

-ģērbos. Reil. □ Es varu iedo-

māties, kāda viņa izskatītos, ja nosviestu ap-
bružāto kareivja mēteli un ieģērbtos svētku

tērpā. Grīva 8, 50. . . pa ceļu šurp tipināja gluži
veca, aplāpītos lindrakos ieģērbusies sieva . .
Vilks 6, 333. Runādama Vija ieģērbās jaunajā
kleitā, nepacietīgiem pirkstiem mauca spožās
pogas cieti apšūtajos, vēl ļoti stingrajos pog-

caurumos .. Ezera 7, 247.

ieģipsējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*-ieģipsēt. Kājas i.

ieģipsēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lelikt

ģipša šinā (ķermeņa daļu). □ Lai ievaino-

jumu sadziedētu, partizāņi. . bija savākuši

ģipša gabalus, tos apdedzinājuši un roku tur-

pat mežā ieģipsējuši. Samsons 1, 108. Izstāstījis
nelaimes gadījuma sīkumus, Mārcis izvilka no

kabatas aploksni. «Labā roka Unai ieģipsēta,
tādēļ rakstīju es . .» Līvs 3, 50. No segu apak-
šas [slimnīcā] redzamas ieģipsētas kājas. Ves

68, 1, 10.

ieīdēties, -īdos, -īdies, -īdas, pag. -īdējos;
refl. lesākt īdēt un tūlīt apklust. O Govis,
saēdušās lauku rudens zāli, lēni, smagi nāca

mājās. Tās laiski ieīdējās, ieraugot slaucējas.
Jansons 2, 131. . . reizumis iežvadzējās ķēde,
noskanda slaucene un piena kanna vai kāda

govs klusu ieīdējās. Purs 6, 92.

ieiet, -eju, -ej, -iet, pag. -gāju; intrans.

1. Ejot ievirzīties (kur iekšā, piemēram, telpā,

teritorijā); ejot iegriezties (kur uz neilgu
laiku). I. mājā. I. dzīvoklī. I. veikalā. I. atpa-
kaļ savā istabā. I. pa vārtiem dārzā. I. pastā
nosūtīt telegrammu. I. pie drauga, to . . viņš
centās spert garākus soļus un tīri aizelsies

iegāja pagalmā. Sakse 2, 186. Saules apspīdēti,
viņi iegāja mežā un sāka kāpt kalnā. A Grigu-

lis 9, 127. . . divas govis, Jānim nemanot, bija

nošķīrušās no citiem lopiem un iegājušas ru-

dzu laukā . . Blaumanis 6, 8. . . Gijo iegāja kādā

nomales restorānā, lai drusku ieēstu. Kurcijs

4, 182.

2. Pārvietojoties ievirzīties (kādā terito-

rijā) —

par karaspēku. □ 29. novembra rītā

[1918. gadā] Sarkanā Armija iegāja Narvā.

Kar 54, i, 98. Tajā pašā dienā Baltijas 3. fron-

tes karaspēks iegāja Valmierā. A Grigulis 13,

168. Priekšgrupa vairs nevar atiet —

par tālu

iegājusi pretinieka novietojumā. Pad J 73, 92, 2.

// lebraukt (kur iekšā) — parasti par kaģi;
iebraukt (kur iekšā, parasti ar kuģi). □ . .mū-

su kuģis . . pirmais iegāja Barencburgas ostā

pēc oglēm. Grīva 9, 143. . . caur Daugavas grīvu

jūrā iegāja Rīgas jūrskolas trīsmastu burinieks

«Delfīns». Zv 58, 5, 5. No platās grīvas iegā-

juši upē, mēs atkal orientējāmies pēc liela un

sena baobaba. . Grīva 8, 286. // Pārvietojoties
ievirzīties (kur iekšā) —

par lidaparātiem. Lid-

mašīna iegāja mākoņos. □ Raķetes pēdējā

pakāpe vispirms tika pacelta mākslīgā Zemes

pavadoņa starporbītā un pēc tam startēja un

iegāja paredzētajā kustības trajektorijā. Cīņa

63, 79, 1. ..padomju automātiskā stacija «Ve-

nēra-4» iegāja Venēras atmosfērā .. Zv 67, 22, i.

// Šķietami ievirzīties (kur iekšā) — parasti

par Sauli, Mēnesi. Saule iegāja mākoņos.
O Saule ieiet Ūdensvīra zīmē . . 20. janvārī..
D kal 66, 6. Pēc tā saucamā astronomiskā ka-

lendāra vasara šogad sāksies . . 21. jūnijā, kad

Saule ieies Vēža zīmē. Cīņa 73, 127, 4. // levir-

zīties (kur iekšā) — par ceļu. □ Ceļš uz tu-

rieni esot asfaltēts un vijoties pa mežainu sa-

vannu, bet kalnu tuvumā ieejot džungļos.
Grīva 8, 229. // Tikt iespiestam, iesistam

(kur iekšā) — par priekšmetiem. Aizbāznis

viegli ieiet pudelē. Nagla iegāja sienā. □ Bet

Jānis kā nāca, kā atvēzējās un lika — Miets

iegāja grīdā uz vietas. Ziedonis 7, 52.

3. Attīstoties, pārveidojoties pāriet (jaunā
stadijā, stāvoklī). Sabiedrības attīstība iegāja
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jaunā fāzē. iO «Ar Edgaru mana dzīve iegaļa
dziļā, plašā gultnē,» viņa kādreiz sacīja mā-

tei . . Zigmonte 2, 46. Karš jau bija iegājis savā

agonijas fāzē. Dzene 1, 22. ..autobāze iegāja

jaunā savas attīstības posmā. . Zv 50, 6, 19.

O leiet (kādās) sliedēs — izveidot noteiktu,

arī normālu dzīves, darba veidu. □ Viņiem

[jaunajiem strādniekiem] jāierāda, jāmāca, ka-

mēr, kā saka, «ieies sliedēs». Zv 72, 24, 3.

leiet (arī ievirzīties, retāk iegriezties) (kā-

dās) sliedēs —
izveidoties noteiktā kārtībā.

O .. ražošana ieietu pareizajās sliedēs. Sports

63, 141, 2. Slaucējas strādā labi, darbs iegājis
savās sliedēs. PL Siev 64, 2, 3. // Pāriet vienam

otrā (par laika posmiem). IO Tagad vasara jau

ieiet rudenī un smaržo pēc āboliem. Brodele

13, 151. īsā un tumšā rudens diena gandrīz ne-

manot iegāja vakarā. Grīva 4, 387. Raugotiesupē,

kļūst mazliet skumji. Varbūt tāpēc, ka va-

sara iegājusi otrajā pusē. Lapsa 1, 5. // Sa-

sniegt (noteiktu vecumu); sasniegt, piedzīvot
(noteiktu laika posmu). I. mūža otrajā pusē.
tH Mārtiņš Lieknis šogad iegāja savas dzīves

trīsdesmit sestajā gadā. Purs 1, 22. . . cilvēcei,

ieejot divdesmitajā gadsimtā, šķita: pasaulē
valda cēlonības princips. Purs 4, 58. Jelgava . .
19. gadsimtā iegāja ar stiprām agrākajām mū-

zikas dzīves tradīcijām. Vītoliņš, Krasinska 1, 150.

4. Kļūt par (kā) locekli, pārstāvi. I. jaunajā
valdības sastāvā. O Pārveidotajā zemes ko-

misijā iegāja Vanags, Zenta
..

un Lauskis.

Sakse 7, 231. // Kļūt par (kā) sastāvdaļu. Izlasē

iegāja labākie dzejoļi. □ . . gribas zināt katru

sīkumu par šo [izrādes] tēlu, kas iegājis mūsu

tautas nemirstīgo kultūras vērtību skaitā.

Dzene 2, 34. . . [dzejnieks] ir sarakstījis daudz

darbu, kuri ieiet latviešu padomju literatūras

pamatsastāvā. . Bērn 59, 10, 8. Ziedi iegājuši
rīdzinieku ikdienā. Lit M 62, 28, 1. O leiet

vēsturē — kļūt ļoti nozīmīgam vai vispār-

zināmam un netikt aizmirstam vēstures gaitā.
□ Ar zelta burtiem Eiropas basketbola vēs-

turē ieies. . trīskārtējie Eiropas kausa iegu-
vēji. Pad J 62, 125, 4. . . kādam citam karalim,

vārdā Kristiānam IV, tā sagribējās ieiet vēs-

turē, ka viņš 1624. gadā pārkrustīja pilsētu
par Kristiāniju . . Zv 73, 16, 15. <C> leiet tautā —

kļūt tautā plaši pazīstamam. □ . . mums kopā
ar dzejnieku. . uznāca vēlēšanās radīt dzies-

mu, kas ieietu tautā. Ir taču neizsakāmi patī-
kama sajūta, ja dzirdi, ka tavu dziesmu dzied

un pazīst visās malās
...

Lit M 57, 9, 3. Viņa

«Trimpula» («Kā Daugava vaida») vīru ko-

rim ir dziļi iegājusi tautā un savulaik folklo-

rizējusies . . Lit M 72, 8, 13. \> leiet modē

sar. — kļūt modernam un tikt plaši lietotam,
izmantotam.

5. letilpt, arī ievietoties (kur iekšā) — par

noteiktu daudzumu. Maisā ieiet divi pūri ru-

dzu. Mucā iegāja trīs spaiņi ūdens. O Ista-

biņa nevarēja lāgā ieiet pat viens, kur nu

vēl visi pieci . . A Grigulis 13, 67. // Būt tādam,
ko var ievietot (kur iekšā). Mugursomā ieiet

arī pārtika. Grāmatas neieiet plauktā. □ Kūtī

ragi neiegāja. ME 11, 22.

6. ledzīvoties, iejusties (piemēram, kādos

apstākļos). □ Pagāja dienas un nedēļas, tad

tikai mēs pilnīgi iegājām tai dzīvē, kuru dzī-

voja politieslodzīto kopkamera. Lēmanis 14, 150.

Vajadzētu parunāties ar šo vīru, pavērot, cik

sirsnīga bijusi viņa vēlēšanās aktīvi ieiet pa-

domju dzīvē. Sakse 7, 231. Pirmā maiņa iegā-

jusi savā parastajā ritmā. Zv 73, 1, 1.

o*o* leiet (arī ieieties sar.) asinīs — kļūt par
būtisku rakstura īpašību vai par dziļi iesakņo-
jušos paradumu. O Tepat pusmūžu nostrādā-

jis vienā arodā, un darba kārtība un ritms

viņam bija iegājuši asinīs. Niedre 6, 248. . . tas,
ko toreiz piespiedu sevi darīt, vēlāk aizrāva,
iegāja asinīs. Dzene 1, 22. <> leiet (arī iekāpt)
galvā sar. — apreibināt (par alkoholiskiem

dzērieniem). Ķ> leiet galvā reti — nonākt ap-

ziņā un saglabāties atmiņā. O Visas dzies-

mas, kuras Kristapelis sauca, iegāja arī Anne-

les galvā. Brigadere 2, 35.

ieieties, -ejos, -ejies, -ietas, pag. -gājos; refl.

1. parasti 3. pers. Izveidoties par paradumu,

ierašu, tradīciju. O Nu jau tā ir iegājies, ka

kadru daļa šurp [uz cehu] sūta galvenokārt
jaunietes . . Pad J 59, 235, 1. Tā tas iegājies, ka

lielākā daļa pedagogu ir īsti pionieru darba

entuziasti. PL Skola 62, 7, 36. legājās pat tā,
ka tuvākie paziņas bieži vien mūs vairs ne-

sauca vārdā, bet dēvēja par «laimīgo pāri» . .
Laganovskis 1, 55. \> leieties asinīs sar. (ari
ieiet asinīs) — kļūt par būtisku rakstura īpa-
šību vai par dziļi iesakņojušos paradumu.
O Puišiem jau asinīs iegājies, ka jāmācās.
Tāds bija un tāds vienmēr būs mūsu brigādes
likums. J Plotnieks 2, 34.

2. parasti 3. pers. Kļūt plaši lietotam, atkār-

totam. □ Apgaismošanas meistars Kārēns

bija pirmais, kas teātrī Teni Upmali nosauca

par «aktieri aiz «un»». Kā vairums pavārdu,
tas ātri pielipa un plaši iegājās. Skujiņš 5, 20.

3. lesākt iet un pierast pie iešanas. □ No

vakardienas gājiena kājas bija gan stīvas, bet,
kad ieietas, tad paliek atkal lunkanas. ME 11, 22.

4. pareti. Vairākkārt ejot (pa kādu vietu),

pierast (pie tās). □ Zirgs pa šo ceļu iegājies.
ME 11, 22.

ieildzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Darīt tā, ka ieilgst (piemēram, kāda norise),

ļaut ieilgt; būt par cēloni tam, ka ieilgst.

O . . uzņēmumu būvi nedrīkst ieildzināt uz

daudziem gadiem.. Cīņa 63, 237, 1. ..bandīti

saprata, ka pārāk ieildzināt kauju nozīmē ris-

kēt . . Vajadzēja kaut ko izgudrot, lai pēc

iespējas ātrāk salauztu deputāta pretošanos.
A Grigulis 13, 525. Vilmu viņas spītībā mudināja
vairs neieildzināt atvadīšanās brīdi, pagriez-
ties un aiziet. Bērce 3, 189. Tā ārstējoties var

slimību ieildzināt. ME 11, 22. Tāda kapitāl-

ieguldījumu sadrumstalotība ieildzina celtnie-

cības laiku, nodara saimniecībai lielu ļaunu-

mu. Cīņa 63, 155, 1.

ieilgt, parasti 3. pers., -ilgst, pag. -ilga; in-

trans. Norisināties, pastāvēt ilgāk nekā pare-

dzēts, vajadzīgs, vēlams. Sarunas ieilgst pāri

pusnaktij. Sapulce ieilga. Ziema ieilgusi. leil-

gusi slimība. O . . siena novākšana tik stipri

ieilga, ka nepaguva ne apskatīties —
rudzi



273 iejāt

jau balti! Brodele 14, 274. . . [izrādes] mēģinā-

jumi parasti ieilga līdz vēlai naktij. A Grigulis

9, 347. Tā viņi klusēja, un, jo vairāk ieilga klu-

sums, jo smagāks un mokošāks tas kļuva.
Sakse 7, 85.

ieilgums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta darbība,

rezultāts -> ieilgt. □ Operācijas rezul-

tāti . . atkarīgi no slimības ieilguma. Ves 58, 3, 3.

ieinteresēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Izraisīt (kādā) interesi (par ko). I. skolēnus

par literatūru. I. jauniešus apmeklēt izstādi.

'O Vecā skolotāja stundas allaž ir saistošas,

tajās valda saspringts klusums, jo viņš prot
bērnus ieinteresēt. Zv 57, 10, 11. Viņš ne tikai

pats dziļi iemīlēja mūziku, bet arvien centās

par to ieinteresēt arī citus. Cīņa 62, 168, 4. Pa

gabaliņam viņai tomēr izdodas pierimāt to

[brālīti] kājām iet. Un tad viņa nopūlas iein-

teresēt to par pretimplūstošo drūzmu, karo-

giem un mūziku. Upīts 18, 85. // Izraisīt ar savu

saturu, īpašībām v. tml. (kādā) interesi (par

sevi). Filma ieinteresēja daudzus. Referāts

ieinteresē zinātnieku. Grāmata ieinteresējusi
jauniešus. □ Viņu pirms vairākiem gadiem

ieinteresēja noslēpumainais kaimiņš, kas iera-

dās, nodzīvoja mājās dažas dienas, dažreiz

nedēļas, tad atkal pazuda mēnešiem ilgi. A Gri-

gulis 10, 27. Varēja redzēt, ka vecākā zināt-

niskā līdzstrādnieka uzstāšanās māksliniekus

ieinteresējusi. . Purs 4, 82. Mani tā lieta ļoti
ieinteresēja un tiktāl gan izzināju, ka tiešām

senčos igauniski runājuši. Dzene 1, 6.

2. Panākt, būt par cēloni, ka kļūst ieintere-

sēts (2). □ Sovhozu direktoriem un kolhozu

valdēm materiāli jāieinteresē kolhoznieki un

sovhozu strādnieki, īpaši mehanizatori, saga-

tavot labu sienu un skābbarību. Cīņa 64, 140, 1.

Sk. ieinteresēts.

ieinteresētība, -as, s.; parasti vsk. 1. Stā-

voklis, kad kāds ir ieinteresēts (1). □ Un,
kad beidzas pirmais cēliens . . , ne bez ieinte-

resētības gaidām turpinājumu. J Kalniņš l, 411.

Nikolajs raudzījās ģīmetnē vērīgi, ar gluži

jaunu ieinteresētību. PL Siev 55, 2, 15. Vaibstos

atplaiksnī izbailes un patiesa ieinteresētība.

Krūmiņš 1, 115.

2. Stāvoklis, kad kāds ir ieinteresēts (2).
O Komunisma celtniecība balstās uz pilsoņu,
uzņēmumu, kolhozu un citu saimniecisko or-

ganizāciju materiālās ieinteresētības principu.
AT Biļ 61, 4, 2. Teātra kolektīvs prot uzburt

uz skatuves to pilsonisko ieinteresētību izvir-

zīto konfliktu atrisinājumā, bez kā šādas lu-

gas uzvest nav iespējams. . J Kalniņš 1, 262.

ieinteresēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Rasties interesei (par ko). I. par sveši-

nieku. I. par glezniecību, n Viņš gaidīja, vai

cits kāds viņa gada gājuma vīrs nebūs ieinte-

resējies tāpat kā viņš un nepajautās to, ko

tik ļoti gribējās zināt. Sakse 7, 267. . . rakstnieks

ieinteresējās par šā mūsu Dzimtenes novada

skarbo pagātni, pētīja iezemiešu. . sadzīvi,
folkloru. Zv 52, 7, 8.

ieinteresēts, -ais; s. -a, -ā; apst. ieinteresēti.

1. Tāds, kam ir radusies, parasti liela, interese

(par ko). leinteresētie klausītāji. □ Oskars..

ieinteresēts pagrozīja aploksni. «No kā?»

Ezera 2, 103. Un tā, šaubu, pamācību un brīdi-

nājumu pavadīts, Uģis [lugas tēls] dodas ceļā.
Kā nu Uģim klāsies? Skatītājs [izrādē] jau ir

ieinteresēts sekot Uģa tālākajām gaitām. Va-

leinis 1, 135. // Tāds, kurā izpaužas, parasti

liela, interese (par ko), n «Pirmā vieta ir,

tāpēc arī karogs.» — «Pirmā vieta ražošanā,
bet nezin, vai nebūs pirmā arī dažās citās dis-

ciplīnās.» Puiši ieinteresēti skatījās Segalā.
Saulītis 12, 157.

2. Tāds, kas savās vai cita interesēs veic

(ko), vēlas, lai kas būtu, notiktu, realizētos.

leinteresētās personas. Pasaules tautas ieinte-

resētas miera saglabāšanā. Būt materiāli iein-

teresētam. □ . . sēdē pārrunāja Rīgas kino-

studijas un teātru aktieru savstarpējās pre-

tenzijas. Klātesošie apmainījās domām par to,

kas katrai no ieinteresētajām pusēm būtu da-

rāms kopējā darba sekmēšanai. Lit M 60,51,3.

. . mūsdienu teātra estētika izvirza prasību, lai

aktieris būtu kā cilvēks, kā savas sabiedrības

pilsonis dziļi personiski ieinteresēts tajā pro-

blemātikā, kādu risina uz skatuves. Dzene 2, 5.

Valdis arī rādams, pārmezdams kļūdas viņas

raksturā, likās ieinteresēts, lai viņas dzīve

ievirzītos stingrās sliedēs. Sakse 6, 202.

ieintriģēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka (kādam) rodas liela

ziņkāre, arī interese. O Pat Dižais Daunis,
kas uz tamlīdzīgiem dēku stāstiem raugās vi-

sai skeptiski, šoreiz ir ieintriģēts. Vanags 3, 90.

. . Ziguns negaidot domīgi sacīja: «Nepareizā
laika stundenis ...» Atcerējos, ka ar šiem vār-

diem viņš mani ieintriģēja vakarrīt pa tālruni.

Purs 6, 144. . . viņas noslēpums Maldupu pa-

mazām . . ieintriģēja . . Meldere 1, 65.

ieirt', -iru, -ir, -ir, pag. -īru; trans. Irot ievir-

zīt (kur iekšā, piemēram, laivu); ieairēt.

I. laivu attekā. I. plostu meldros.

ieirt2
, parasti 3. pers., -irst, pag. -ira; intrans.;

pareti. lesākt irt. Adījums ieirst. O Zeķe-
ieirusi. ME 11, 22.

ieirties, -iros, -iries, -iras, pag. -īros; refl.

Iroties ievirzīties (kur iekšā); ieairēties (1).
I. tālu ezerā. □ Kad Sniedzes ieīrās mazajā

upītē, bija pats dziļākais nakts melnums. Birze

3, 158. Ar laiviņu ieīros irbju šaut saliņā. LD

11 111, 3.

iejāde, -es, s.; parasti vsk.; fizk. Jāšanas

sporta disciplīna — vingrinājumu kopums, ar

kuru ietrenē zirgam pareizu stāju, pareizas
kustības un paklausību jātniekam. Jaunzirgu

trīscīņas i. Veczirgu trīscīņas i. Izcīnīt pirmo

vietu iejādē. O lejāde ir sens jāšanas sporta

veids. Sports 70, 104, 4. . . padomju jātnieki
startēs Eiropas meistarsacīkstēs šķēršļu pār-

varēšanā, bet pēc tam pasaules meistarsacīk-

stēs iejādē. Sports 66, 100, 3. Gandrīz visi iejā-

des meistari sacensībās piedalās ar ķēvēm vai

merīniem . . Pad J 64, 185, 3.

iejādīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti.

lejāt (2). □ . . Bet no bijušās laimes baidās

Kumeļš, tālumiem iejādīts. E Plaudis 1, 148.

iejāt, -jāju, -jāj, -jāj, pag. -jāju._ 1. intrans.

Jājot ievirzīties (kur iekšā). I. mežā. Strauji i..
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pagalmā. I. manēžā. □ Netīšām es iejāju
Meitu mātes sētiņā. DV 871. Pa ostas vārtiem

iejāj dragūnu eskadrons. Kar 57, 1, 72.

2. trans. Apmācīt jāšanai (zirgu). □ Viņas
lielākais prieks bija iejāt jaunus, nevaldāmus

zirgus.. A Deglavs l, 703. Bet pirmo jaunzirgu

iejāt viņa pamanījusies divpadsmit gadu ve-

cumā. Pad J 70, 199, 5.

iejaukt, -jaucu, -jauc, -jauc, pag. -jaucu;
trans. 1. Jaucot pievienot (kādu vielu citai, pa-

rasti šķidrai, vielai),- iemaisīt (1). □ Reiz

māte. . cep lieliskas pankūkas no baltiem

kviešu miltiem, kas iejaukti tīrā pienā. Sale-

nieks 5, 296. Pamāte rītos cenšas mani ēdināt

ar visādām tumēm. Paklusām iejauc tajās vēl

sviesta piku vai krējuma karoti. Avotiņa 3, 149.

// Sagatavot lietošanai (piemēram, krāsu), sa-

maisot (to ar kādu šķidru vielu). □ Nākamajā
vakarā viņa . . iejauca baltu līmes krāsu. Sku-

jiņš 7, 65.

2. Pavirši, nevērīgi ielikt (starp daudziem

priekšmetiem), tā ka grūti atrast. I. doku-

mentu papīros. Bet ķirmju saurbināto bū-

ceņu bēniņos .., iejauktas starp vecām gra-

bažām, lauskām un lupatām, slēpās paaudžu
paaudzēs uzkrājušās brīnišķīgas lietas. . Sku-

jiņš 7, 165.

3. parasti divd. formā: iejaukts. Panākt, ka

(kāds) kļūst par līdzdalībnieku (parasti ris-

kantā pasākumā); panākt, ka (kādam) izvei-

dojas saistības, sakari (ar ko), parasti bez

(viņa) aktīvas darbības. □ lepazinās Lorenco

ar Tomaso . . Romas cietumā. . . Abi tie bija
iejaukti kādā sazvērestībā pret valdību. Kur-

cijs 4, 113. «Par ko viņi tevi te [cietumā] turēs?

Tu nekur neesi iejaukta?» Upīts VIII, 500. Visu

Iva sagaidīja, tikai ne to — ka iejaukts kāds

trešais, kāda sveša sieviete . . . Purs 4, 341.

4. pareti. lejaut (mīklu), n Saimniece tūlīt

rosījās divās abrās iejaukt mīklu. A Grigulis

13, 529. .. maizes klaipam mīkla tagad iejaukta
pienā vai tā izstrādājumos. Cīņa 73, 248, 1.

. . un dārzā aiz sienas augļi briedīs kā iejaukta
mīkla. Caks 4, 143.

iejaukties, -jaucos, -jaucies, -jaucas, pag.

-jaucos; refl. 1. Ar savu rīcību, padomu cen-

sties ietekmēt, arī pārmainīt (kā) norisi (par
cilvēku); tieši ietekmēt, arī pārmainīt (kā) no-

risi (parasti par parādībām sabiedrībā). I. cita

darīšanās. Neaicinātam i. cita personiskajā
dzīvē. Ķirurģiski i. slimības gaitā. □ Purvītis

necentās pārsteidzīgi iejaukties audzēkņa
darba, to labojot un strādājot viņa vietā.

Tēl M 57, 155. Vilnis nespēja sagaidīt notikumu

normālu attīstību, viņš bija nolēmis iejaukties,
pavirzīt visu uz priekšu kaut vai par dažiem

soļiem. Saulītis 12, 63. Šādai [reālistiskai] lite-

ratūrai arī ir daudz lielākas iespējas iejauk-
ties tiešajos dzīves procesos, izcelt pozitīvo,
atgaiņāt vai šaustīt apkarojamo. J Kalniņš
i, 142. ..liela nozīme šodien ir mākslai, kas
aktīvāk neka jebkad agrāk cenšas iejaukties
sabiedrības attīstības procesos, ne vien tos at-

spoguļot, bet arī ietekmēt. Lit M 73, 41, 2.

// Aktīvi darboties līdzi, piedalīties (kur).

Jānis.. : Bet lai viņi [dragūni] nāk. Man

nav jābaidās. Es personīgi nekur neesmu

iejaucies. Upīts XIV, 421. // Pārtraukt (parasti

sarunu), izsakot savas domas. I. strīdā.

O Mirdza gaidīja, ka vismaz tagad Ēriks

iejauksies sarunās, pateiks savu nostāju. Bet

Ēriks klusēja . . Sakse 7, 475. «Nu, nu, Silva,

neapvaino!» kontroliere iejaucas. «Kurš no

jums kļūdījies, to vēl nevar zināt.» Kalndruva

5, 195. «Cik žēl. . .» Robika balsī ir tik dziļa
vilšanās, ka laikam tādēļ tūlīt iejaucas mans

[Ineses] tēvs: «Bet tu tak [taču] vari laist Ine-

sei līdzi, ja jau viņa brauc!» Brodele 17, 197.

2. levirzīties (piemēram, barā, drūzmā), pie-
vienoties (baram, drūzmai). □ Galīgā izmi-

sumā viņa iejaucās atkal tirgus burzmā. Upīts
XI, 309. Ilgi es sekoju ar acīm zēna stāvam,
kas iejaucās citu biedru starpā . . Zālīte 5, 32.

Puikas iejaucās pūlī un uzlasīja zemē nokri-

tušās lapiņas. . Branks 1, 30.

iejaut, -jauju, -jauj, -jauj, pag. -jāvu; trans.

Sagatavot (mīklu), iemaisot miltus (ierauga)
šķidrumā. lejaut maizi — sagatavot maizei

mīklu. O Koks visu rīta pusi kambīzē gatavo
milzīgu torti. Mīkla iejauta pavisam neparastā

abrā. . Grīva 5, 185. Māte stāsta, ka saldskābu

maizi vajagot agrāk iejaut, tad labi izkult, lai

nepaliek neviena kunkulīša. . Austriņš 1, 137.

«Maizes cepienu vakar beidzām ēst, un jaunu
vēl neesmu iejāvusi.» J Kalniņš 2, 242. // in-

trans. □ Māra teica, ka viņai kastē miltu

tikai, ko iejaut, bet ko apmīcīt neiznākšot.

Upīts XI, 239. // lemaisīt (vielu šķidrumā).
!□ Ja, būvģipsi iejaujot ūdenī, tam pievieno
no 5 līdz 15 procentiem piemērota poli-
mēra . . , izstrādājuma stiprība pieaug trīs līdz

četrkārt
.
. Zin T 65, 1, 10.

iejautāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Īsi pajautāt, izteikt jautājumu (parasti pēkšņi).

Ziņkārīgi i. I. tēvam par brāli. □ «Par ko tu

domā?» Uldis pēkšņi iejautājās. Grants 7, 126.

«No kuras puses jūs esat?» Alups iejautājās,
kad jūrnieks apklusa. Lācis 15, 143.

iejavs, -a, v.; retāk iejava, -as, s. lejauta
mīkla. □ Kad ieraugs sāk rūgt, .. tam pie-
maisa miltus. Nu jau ir iejavs, kas, apkaisīts

ar biezu miltu kārtu un apsegts ar baltu drā-

nu, sildās uz mūrīša un rūgst tā, ka to var

gan redzēt, gan dzirdēt. Lit M 72, i, 6. Kombi-

nātam radās iespēja revidēt sāls daudzumu

maizes iejavā. . PL Siev 66, 9, 4. Uz plīts sila

ūdens maizes iejavai.. Upīts XI, 380.

iejokoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; reti. Jokojot ierunāties. O Cieba tad

iejokojās, ka viņa arī gribētu . . ME pap I, 517.

iejoms, -a, v., arī iejoma, -as, s.; reti.

1. leloks (2). O Upes iejomā. ME 11, 23. Smil-

šainiem iej omiem izrotātu krastu. ME 11, 23.

.. sprēgājošas liesmas apvijās koku stum-

briem, krūmu iejoms piekūpa . . dūmiem . .
Upīts 8, 202.

2. letvars (2); joma. 1.0 Andreja Upīša daiļ-
rades nozīme jau sen pārsniegusi latviešu lite-

ratūras iejomus. Upīti.. vairs nevar apskatīt
tikai latviešu literatūras ietvaros. . Cīņa 57,

285, 3. Viņš [dzejnieks] izmēģina roku brīvajā
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dzejā, trioletā, kvartā utt., smeldams tematiku

visdažādākajās iejomās. Lit M 66, 39, 2.

iejoņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Jo-

ņojot ievirzīties (kur iekšā). Zēns iejoņo pie

drauga. Pa vārtiem iejoņo pajūgs. Atrās pa-

līdzības mašīna iejoņo slimnīcas pagalmā.
ļO pārn. Vējš sakustināja aizkarus, iejoņoja

istabā. Vilks 5, 17. pārn. . . vispirms, kaut kur

gaiteņos aizsākusies, zālē iejoņoja kāda no

mistera Elingtona melodijām. . Kalndruva

5, 260.

iejoztl, parasti 3. pers., -jož, pag. -joza; trans.

lerobežot, ietvert (parasti lokā no vairākām

vai visām pusēm). Ciemu no trim pusēm iejož
kalni. O Nora olnīcas galā no ziemeļiem retu

egļu, no dienvidiem zaļa auzu lauka iejozta.

Austriņš 2, 208. Stadiona zaļo futbola laukumu

un vieglatlētikas sektorus iejož tribīnes, ku-

rās var novietoties tūkstošiem skatītāju. Sports

62, 59, I. Ceļu., no abām pusēm iejož stāvas,

simtgadējiem ošiem un kļavām apaugušas

kraujas, Mēs ejam it kā pa zaļu.. tuneli.

Bērn 57, 9, 35.

iejozt2, -jožu, -joz, -jož, pag. -jozu; intrans.;

sar. Atri, strauji ieskriet (kur iekšā). Puika

iejož_ dārzā. Zaķis iejoza krūmos.

iejūgs, -a, v. 1. Piederumu kopums darba

dzīvnieka piesaistīšanai pie transportlīdzekļa
vai darba rīka,- aizjūgs (1). □ ..ieraudzījis
skaistu zirgu labā iejūgā. LTTP V, 67. Katrs

likās uz šo dienu izraudzījis labāko iejūgu un

pajūgu, lai Andra tēva bērēm darītu godu.
Apsīšu J 3, 64. lejūgs bij par sarežģītu, lai

Felūns tik drīz ar viņu tiktu galā. .. Sen, kā

pats zirgu jūdzis, viss nu bij aizmirsies. Ber-

ģis 1, 59.

2. reti. Pajūgs,- aizjūgs (2). !□ Tūdaļ atska-

nēs zvārguļu dziesma, iznirs Ziemsvētku ve-

cīša iejūgs. Lāms 1, 45.

iejūgt, -jūdzu, -jūdz, -jūdz, pag. -jūdzu;
trans. 1. Ar iejūgu piesaistīt (darba dzīvnieku

pie transportlīdzekļa vai darba rīka). I. ķēvi
ratos. □. . zirgi jau bija iejūgti ragavās . .
Sakse 7, 119. Jauno melni viņš vēl tikai šad

un tad pieradināšanas labad iejūdza ecēšā [ecē-
šās] vai arklā.. Upīts 4, 700. .. garās arbās

iejūgti vērši ar platiem, uz sāniem izvērstiem

ragiem. Spāre 5, 175. Parasti ar briežu pāri, kas

iejūgts .. kamanās
— nartās, atkarībā no ceļa

apstākļiem dienā nobrauc 25—60 kilometrus.

Zv 53, 11, 15.

2. sar. lesaistīt (parasti darbā) un ļoti no-

slogot. □ . . skolotāja Rita Grava bija iejūgta
darbā no rīta līdz vakaram.. Rozītis 2, 52.

iejūgties, -jūdzos, -jūdzies, -jūdzas, pag. -jū-
dzos; refl. 1. Piesaistīt sevi (pie transport-
līdzekļa vai darba rīka) vai satvert (to) vilkša-

nai (par cilvēku), lo Mans vezums nav smags.

lejūdzies ragaviņās, es skriešus dodos pa gludi
nobraukto ielas vidu. Sēlis 4a, 36. Trešajā sau-

sajā vasarā, kad lopu mērī nobeidzās vērši,
dēli paši iejūdzās arklā un uzgrieza zemi tik

dziļi, ka nemaz nevajadzēja kaplēt. Skujiņš
7, 142.

2. sar. lesaistīties (parasti darbā) un strādāt

tā, ka neatliek brīva laika, ļo Edgaram vaja-

dzēja izstāties no vidusskolas un iejūgties,
smagajā zvejnieka darbā.. Lācis 11, 15. Tas

[mācīšanās] mani nepievelk tik stipri, lai es

iedomātos tagad tūlīt atkal iejūgties skolā.

Brodele 17, 67.

iejukt, -jūku, -jūc, -jūk, pag. -juku; intrans.

1. levirzīties (piemēram,barā, drūzmā) un pie-
vienoties (baram, drūzmai). I. ļaužu drūzmā.

Auns iejūk aitu barā. □ Izvairīdamās sniegt
Mauram roku, viņa iejuka jau atvadījušos stu-

dentu pulciņā un kopā ar tiem izgāja priekš-
telpā . . Sakse 6, 61. Iznācis pa fabrikas vār-

tiem, Silkalns iejuka gājēju straumē. Skujiņš.

3, 183. . . braucēji iejuka garā pajūgu rindā,
kas kā čūska locījās pa grantēto lielceļu.
Jauno v 58, 74. pārn. . . Melnā Niklāva slavas

oreols sāka bālēt. .. likās: kādreiz tik slave-

nais jūrnieks pilnīgi iejuks zvejnieku vidū kā

olis jūrmalas smiltīs. Līvs 1, 77. pārn. ..viņa
balss iejūk un apdziest vispārējā čalā. Upīts

V, 38. // Tikt pavirši, nevērīgi ieliktam (starp

daudziem priekšmetiem), tā ka grūti atrast.

Dokuments iejucis papīros. O Man iejuka
cepure salmos, sienā. ME 11, 23.

2. pareti. lekļauties, iejusties (apkārtējā
vidē, noteiktos apstākļos v. tml). □ Vari iet

kur iedams, vari aizklīst tālās malās, vari die-

nām, mēnešiem, pat gadiem dažreiz iejukt,
izkust svešuma dzīvē, nekādas vainas nemanī-

dams, bet pienāks tava reize, un tu sajutīsi
dzimtenes ilgas. Sudrabkalns 11, 539. Viņa stei-

dzās, cerēja — varbūt Rihards viņu sagaidīs
vēl neaizmidzis un palīdzēs viņai iejukt savas

mājas skaņās, krāsās . . Indrāne 6, 268.

iejundīt, parasti 3. pers., -junda, ari -jundī,,
pag. -īja; trans.; poēt. levadīt (kādu laika pos-

mu), pavēstīt par (kāda laika posma) sākša-

nos. I. jaunu laikmetu.

iejūsma, -as, s.; parasti vsk. Psihisks stāvok-

lis, kam raksturīgs radošs pacēlums, iedves-

ma, arī aizrautība. □ . . ikviena mūziķa tei-

camais profesionālisms un iejūsma, diriģenta
māksliniecisko nodomu virzīti, veido. . ne-

vainojamu kopspēli. Lit M 63, 28, 3. Dzejolī nav

nevienas rindas, kas skartu mūsu uztveri un

ierosinātu mūs ar jauno, savdabīgo, kas mūs

aizrautu iejūsmā. Lit Av 40, 1, 4. ..Lai kā

straume iejūsma irdz. Caks 5, 91.

iejūsmība, -as, s.; parasti vsk.; pareti. Vispā-
rināta īpašība ->- i c jūsmīgs, šīs īpašības
konkrēta izpausme. □ Cik apnicīgi visi ve-

seri kaļ, Kad piemineklim ir jāizslienas, Jo

akmeņi neatsauks atpakaļ Ne iejūsmību, ne

bijušās dienas. Saulītis 15, 28.

iejūsmīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iejūsmīgi; pa-

reti. Tāds, kas ātri iejūsminās, nonāk iejūsmā;

tāds, kurā izpaužas iejūsma. I. cilvēks. I. stās-

tījums. O Elmāra galvā bieži radās interesan-

tas ierosmes, un viņš visiem stāstīja par tām,

stāstīja kvēli, iejūsmīgi, tēlaini. . Bērce 3, 351.

iejūsmināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, būt par cēloni, ka rodas iejūsma, ka

sāk jūsmot, aizraujas. '.□ Zenta jau ir jauka,
bet, kancelejā sēdēdama, nez vai spēs iejūs-
mināt jauniešus kopīgam darbam. Sakse 7, 124.

Pēterpils ārējā dzīve viņu aizrāva maz, un;
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velti daži pazīstami studenti bija pūlējušies

viņu iejūsmināt — vieni par teātriem, . . otri

par sabiedriski politisko darbību . . Strāls 2, 336.

Purvītis prata iejūsmināt un aizraut, radīt

priekšstatu par īstu mākslu. . Tēl M 57, 152.

«Neņemšos jau nu apgalvot, ka vienmēr tada

neiiela loma iejūsmina uzreiz.» Dzene 1, 61.

iejūsmināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
Reil. □ «Nē, tā [automa-

šīna] būtu laba lieta,» arī Lauskis iejūsminā-

jās. Sakse 7, 451. Dzilna ložņā pa aveņu ce-

riem, kāpaļā pa ciņiem un saknēm, iejūsminās

par visādiem niekiem. Upīts 11, 478. Viņš tikai

spēlēja . . Sētā stāvošie ļaudis pamazām sāka

iejūsmināties un piebalsot viņam līdz. Čaks

6, 46.

iejūsmot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lejūs-

mināt. O Viņus . . iejūsmo . . lēmums par dzī-

vokļu celtniecības tālāku attīstību. . Cīņa 57,

189, 1. Darbs, kas neved uz priekšu, neieprie-
cina, neiejūsmo, rada vienaldzību un apsī-

kumu. Cīņa 57, 186, 3.

iejūsmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos.
Reil. ->- ie j ū smo t; iejūsmināties. Viegli i.

I. par priekšlikumu.
iejusties, -jūtos, -jūties, -jūtas, pag. -jutos;

refl. 1. Sākt justies labi (apkārtējā vidē, no-

teiktos apstākļos v. tml.), pierodot, iepazīstot,

pielāgojoties; arī iedzīvoties (1). I. situācijā.
I. sabiedrībā. I. darbā. □. . pamazām iejū-

tamies jaunajā dzīvē, vilciena pasaulē. Pietu-

rās skrienam pie kioskiem un bulciņu pārde-

vējām, vērojam svešas pilsētas, ciemus, eze-

rus, upes. Auziņš l, 72. Jaunajā vietā viņš ne-

varēja labi iejusties, jo te nebija neviena pa-

zīstama cilvēka. Kar 53, 2, 36. Viņš te ir ieju-

ties, ieaudzis strādnieku kolektīvā — rūpnīca
kļuvusi par viņa otrajām mājām. Kar 63, 12, 118.

2. ledziļinoties, iepazīstot izprast, izjust ka

sev tuvu. I. stāstījumā. I. cita cilvēka pār-

dzīvojumos. I. tulkojamā darba stilā. lejusties

(arī iedzīvoties) lomā — izprotot, izjūtot lomas

būtību, atbilstoši domāt, pārdzīvot, darboties,

tēlojot šo lomu. O levadīt nākošo meistaru

mākslas pasaulē nozīmē dziļi iejusties ikviena

indivīda domās, izprast viņa centienus un

mērķus . . Lit M 56, 48, 1. Pozitīvais un cildinā-

mais . . ir viņas [dzejnieces] prasme iejusties
savā tēmā un vienkāršā stāstījumā to risināt

līdz galam. Kar 57, 7, 108. Kad sākās mēģinā-

jumi, pratu jau labi iejusties savā lomā. Dzī-

voju Zojas dzīvi, sapņoju viņas sapņus, do-

māju viņas domas. Pion 52, 44, 3.

Or> lejusties (kāda) lomā — atdarināt kādu,

attiecīgi darbojoties, izturoties. ..iejuties
varoņa lomā, [Rolands] kustējās [volejbola]
laukumā līdzīgi ūdenszālei. Viņš bija visur —

no uzbrukuma atkāpās aizsardzībā, no aizsar-

dzības līnijas strauji rāvās uz priekšu. Saulītis

6, 29. . . [zēni] skolas brīvlaikā, īsti iejutušies
lielu vīru lomā, gan pļauj, gan pielabo dažā-

dus saimniecības rīkus, gan arī uz savu roku

izbrauc ar laivu selgā. Zv 58, 19, 4. \> lejusties
(arī ielīst) kāda ādā — iedzīvoties kāda cita

stāvoklī (parasti nepatīkamā). Mana bēr-

mība bija tumša un drūma kā senlaiku muižas

rija, kā slīkšņains purvs. Jūs visi ticēsiet man,

bet iejusties manā ādā, iedzīvoties manās

skumjās, sāpēs un izmisumā — to spēs tikai

retais. Salenieks I, 280.

iejūta, -as, s.; parasti vsk. 1. Prasme, spēja

iejusties (2). □ . . koncertetīdes . . ir māksli-

nieciski nozīmīgi darbi, kuri ne vien pilnveido

izpildītāja tehniku, bet prasa dziļu iejātu, jo
kustība te izaugusi no darba satura, tēliem.

B Briedē 1, 11. levadīt nākošo meistaru mākslas

pasaulē nozīmē dziļi iejusties ikviena indi-

vīda domās, izprast viņa centienus un mēr-

ķus . . Profesora pirmā raksturīgākā iezīme ir

apbrīnojama iejūta savu skolnieku darbos.

Lit M 56, 48, 1. Ar dziļu iejūtu kā piemiņu no

Rozes lomas aktrise vēl šad tad runā mono-

logu par kamolu, kuram vidū vecāmāte —

dzīve — ielikusi kodolu. Dzene 2, 99.

2. reti. Izjūta. O . . Justu šī mūzika it kā

iešūpo dziļā laimes iejūtā. Sēlis 5, 285. Vakars

bija jauks, visur sisināja sienāži, un augšā

blisināja zvaigznes, bet manī bija iejūta, ka

arī sienāži un zvaigznes ir saimnieka. . Lai-

cens 11, 20.

iejūtība, -as, s.; parasti vsk. lejūtība.

Daudz pūļu, pacietības, iejūtības vajag

audzinātājam. Cīņa 63, 272, 1.

iejūtība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -> i c jūtīgs, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. IrZI Tas bija vīrs ar dzelzs gribu un

pedagoga iejūtību, īsts speciālists un entu-

ziasts. Saulītis 12, 317.

iejūtīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iejūtīgi. lejūtīgs.

!□ Allaž mums, bērniem, [māte] stāstīja, cik

lielisks cilvēks bija latviešu Jans — iejūtīgs,

laipns, vienmēr gatavs uzklausīt raizes.. Zv

65, 4, 8. «Sapņu pīpe» iznāk ar nelielu, bet

iejūtīgi uzrakstītu Mirdzas Ķempes ievadu..

Jaun Gr 67, 6, 19.

iejūtīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iejūtīgi. Tāds,

kas spēj iejusties citu pārdzīvojumos, domās,
ir uzmanīgs pret tām, ievēro tās. I. biedrs.

I. pedagogs. I. treneris. I. ārsts. !CZI . . dzej-
nieks modina lasītājā daudz labu domu, jūtu,

izraisa apņemšanos būt vērīgam, iejūtīgākam
attieksmēs pret citiem.. Lit M 58, 33, 2. // Tāds,

kurā izpaužas šādas īpašības. lejūtīga izturē-

šanās. □..cik ļoti cilvēkus spārno iejūtīga

attieksme, laipns vārds, biedriska uzmanība.

Cīņa 63, 140, 2. . . neklātnieku panākumi mācī-

bās galvenokārt atkarīgi no viņu gribas, pat-

stāvīgā darba iemaņām, zinātkāres, kā arī no

skolotāju prasmīga un iejūtīga darba. PL Skola

62, 5, 23. . . [rakstnieks] ne tikai cildina, bet

ļoti iejūtīgi, neuzbāzīgi izteic arī kritiskas pie-
zīmes. Kar 63, 3, 134. // Tāds (mākslinieks), kas

labi iejūtas (atveidojamā saturā, materiālā

v. tml.). I. gleznotājs. lejūtīga dzejniece. lejū-
tīga pianiste. Ar iejūtīga un sirsnīga liriķa

paņēmieniem, sevišķi bagātīgi un veiksmīgi
lietojot dabas gleznas, autors liek lasītājam
izjust gan Valmieras notikumus, gan jauniešu
cīņas, viņu pārdzīvojumus, domas. Kar 54, 1,

114. // Tāds (mākslas darbs), kurā izpaužas
mākslinieka iejušanās spēja. I. dziesmas izpil-

dījums. I. aktiera tēlojums. lejūtīgi nodzie-
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dāta ārija. O. . gribas pieminēt ari dzejnie-

ces mīlestības dzejoļus, kas ir ļoti iejūtīgi un

vienmēr pauž dziļu pārdzīvojumu. Zv 57,5,25.

lejūtīgi, smalki ir Blaumaņa dabas ainavu tē-

lojumi. Valeinis 1, 158. Būdams spilgts roman-

tiķis, Šuberts savās dziesmās ļoti sirsnīgi un

iejūtīgi atklāj cilvēka intīmo pasauli. . Vēriņa

1, 12.

iejutīgums, -a, v.; parasti vsk. lejutīgums.

£3 Bet ko gan viņi grib cits no cita, no vadī-

tāja? Vienkāršību, sirsnību, iejutīgumu. Tās ir

īpašības, ko cienī pat vairāk nekā amata

prasmi. Cīņa 74, 83, 2.

iejutīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība -*- iejūtīgs, šīs īpašības konkrēta

izpausme; iejūtība. Skolotāju i. Aktiera i.

iekabināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lelikt, pakārt (piemēram, āķī, cilpā). O Laura

piecēlās, apmeta ķēdi ap steķu balstu, iekabi-

nāja karamo atslēgu. Ezera 7, 101. Arī garie
zābaki, kam velkamās cilpiņas palikušas ār-

pusē, it kā gaidīdamas, ka tajās iekabinās

pirkstus un pavilks stulmus augstāk, sen nav

pagodināti ar ziedi. . Kalndruva 2, 128. Stūris

iekabināja spieķi elkonī un pagriezās. Saulī-

tis 12, 311.

iekairināmība, -as, s.; parasti vsk. Kairina-

mība. O Trīce izskaidrojama ar simpātiskās
nervu sistēmas paaugstinātu iekairināmību.

Ves 58, 3, 4.

iekairināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. fiziol. Izraisīt kairinājumu (piemēram, šūnās,

orgānos). I. nervu. I. kuņģi. lekairinātā redzes

šūna.

2. Izraisīt, ierosināt (piemēram, tieksmi ēst,

dzert). I. ēstgribu. // lerosināt (cilvēku, dzīv-

nieku), piemēram, ēšanai, dzeršanai; iekārdi-

nāt. Ēdot i. arī citus. I. slimnieku ar citronu,

n Daļa lopu palika nepadzirdīti, ūdens tu-

vuma iekairināti, mauroja neizturami. Upīts

VIII, 416. // Izraisīt un pastiprināt (piemēram,
ziņkāri). I. ziņkāri. // reti. Uztraukt, uzbudināt.

O Mūrnieks piebikstīja Osim sānos. «Visu tu

pasaki! Otrreiz viņu uz lieveņa laukā neda-

būsi!» — «Runā, runā, Osi!» tie [strādnieki]
iekairināti kļāvās vēl ciešāk apkārt. Upīts

XII, 914.

iekaisīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Kaisot

ievirzīt (kur iekšā). Drēbju skapī iekaisīts

naftalīns. lO Pavasarī reizē ar pirmajiem cī-

ruļiem atnāk mehanizatori, iekaisa zemē sēklu.

Cīņa 63, 247, 1. Tu tik pa logu palūkojies laukā,
Kur arājs agri izgājis no rīta.. . Būs atkal

zemē sēkla iekaisīta.. Krūza 1, 10. pārn. Viet-

vietām [stāstā] iekaisītās dabas ainavas pabā-
las . .Kar 59, 12, 139.

iekaisme, -es, s.; parasti vsk.; pareti. lekai-

sums (2). □ . . allaž [aktrises] tēlos bija vēro-

jami spēji emociju uzplūdi, iekaisme atsevišķā
lomas posmā kā iekliedziens, vārīgu vietu ska-

rot. Dzene 2, 99. Sacensību veselīgā iekaisme

sasniedza kulmināciju . .
Pad J 70, 105, 1.

iekaist, -kaistu, -kaisti, -kaist, pag. -kaisu,

retāk -kaitu; intrans. 1. parasti 3. pers. Izveido-

ties iekaisumam (1). Balss saites iekaisušas.

O . . man acī bija iebiris akots. Sēdēju kaktā

un vaimanādams slapināju un skaloju savu

iekaisušo aci. Kurcijs 1, 210. Aiz īsajiem cim-

diem tek sāļais ūdens, un rokas iekaisušas

sarkanas kā noplaucētas. Grīva 5, 128. Ļoti kai-

tīga ir pārmērīga bērna tīstīšana. Āda tad

pārkarst, kļūst sārta, iekaist, izsūt. Mājtur 13.

2. Aizrauties, iejūsmināties (parasti sarunā,

runā), pilnīgi nodoties (kam),- iekarst (1).
O Reizēm Purvītis iekaisa runās par mākslu

un varēja norunāt par to no pusdienas līdz

vakaram. Tēl M 57, 155. Nātiņš arvien vairāk

iekaisa valodā, un pēdīgi neviens vairs netika

pie vārda. Fimbers 1, 10. lelu dziedātājiem ap-
kārt sapulcējās strādnieki. . Sākumā viņi mie-

rīgi klausījās, bet tad iekaisa un viens pēc
otra pievienojās dziesmai. Grīva 1, 130. Mārtiņš
iekaita arvien vairāk. ME 11, 24. // Uztraukties,
sadusmoties. I. dusmās. □ «Un kāpēc tad tu

saki, ka dzirnavas vēl pieder Līdakām?» Ozols

iekaisa. «Tās ir mūsu — pagasta dzirnavas.

Mums jāsarga katra skrūvīte, ne vēl siksna.»

Sakse 7, 75. Runā [Izidors] arī lēni, apdomīgi,
ar pauzēm un iespraudumiem, bet strīdā ga-

dās, ka iekaist, paceļ balsi un izmet pa kā-

dam asumam. Kar 56, 3, 41. Nezin par ko

iekaisis, viņš runāja kliegdams, tādēļ pēdīgi
Indra saklausīja atsevišķus vārdus. Tie bija
draudu pilni . . Kalndruva 2, 32.

iekaisums, -a, v. 1. mcd. Slimīgs process or-

ganisma bojājuma vai infekcijas vietā, kas ir

saistīts, piemēram, ar apsārtumu, uztūkumu,

sastrutojumu, sāpēm un funkciju traucējumu;

vieta, kurā izveidojies šāds process. Vidus-

auss i. Balsenes i. Augšējo elpošanas ceļu

i. Nervu i. Zarnu i. Akūts i. Hronisks i. lekai-

suma vieta. lekaisuma cēloņi. lekaisuma pa-

zīmes. Ārstēt iekaisumu. □ Nokļūstot ar eļļu
uz bērna ādas, mikrobi var radīt strutainus

iekaisumus. Mājtur 12. Viņš pirms dažiem ga-

diem bija izcietis smadzeņu iekaisumu un ta-

gad nevarēja labi dzirdēt. . Kurcijs 4, 129.

2. parasti vsk. Rezultāts (2).
O Bet vēsais vējš atdzesināja dusmu iekai-

sumu, viņš atkal atvilga un kļuva sentimen-

tāls. Upīts VIII, 628. Vai ķildā pretinieku sa-

dzird, — pats esi iekaisuma dzelts. Brutāne

3, 81. Cilvēkus bija pārņēmis iekaisums, kau-

jas drudzis. Lācis 15, 304.

iekaitināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Panākt, būt par cēloni, ka sāk kļūt dus-

mīgs, nikns, [□ lekaitināt vērsi. ME pap I, 517.

iekaldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. 1. lekalt (1). iO Viņu iekaldināja dzelzīs.

ME 11, 24.

2. lekalt (2). O pārn. Un dzenis, kaldams

saules zīmi priedē, To iekaldinās ari manā

sirdī. Kaldupe 7, 51.

iekalkulējums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta

darbība, rezultāts -> i c ka 1 k v 1 ē t.

iekalkulēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lerē-

ķināt, ieskaitīt (kalkulācijā, aprēķinos). I. rūp-
nīcas produkcijas pašizmaksā darba algas.

O Nebija gan vairs gredzena un tūkstoš

marku, bet zaudējumi nepārsniedza tos ap-

mērus, kādus Brauska jau bija iekalkulējis sa-

vos veikala aprēķinos. Birze 3, 115. Kad mājās
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ir trīspadsmit mutes, kas jāpaēdina, un trīs-

padsmit cilvēki, kas jāapģērbj un jāapauj, tad

gribot negribot mācies iekalkulēt ik rubli un

izspriest, kur tas visnepieciešamāks. Zv 73,

15, 8. // pārn. lekļaut (nodomos, plānos v. tml).

!□ . . šo apstākli savos apsvērumos iekalku-

lējuši arī «Dzintara» arteļa zemnieki.. Bērn

48, 8, 5. .. Lielajā Tēvijas karā hitlerieši savos

uzvaras plānos bija iekalkulējuši arī vareno

[Baku] naftas bāzi. . Zv 60, 3, 13. . . daudzas

NATO zemes . . arvien noteiktāk iekalkulē ..

arī izdevīgas iespējas paplašināt savu tirdz-

niecību ar PSRS un citām sociālistiskajām ze-

mēm. Cīņa 63, 272, 3.

iekalne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. ; reti. Kalna

apakšējā, ieslīpā daļa; piekalne. □ lekalnē

aug krūmi. ME 11, 24.

iekalns, -a, v.; reti. Pakalns, kalna nogāze.

iO lekalnā tur ir tatāru kapsēta, un tūliņ aiz

tās dzidrs avots un zāļaina atmata. Birznieks-

Upītis 6, 277. . . pret iekalnu brauca lēnām.

Zirgi kāpa sīkiem soļiem . . Birznieks-Upītis 6, 63.

iekalst, parasti 3. pers., -kalst, pag. -kalta;

intrans. 1. Mazliet sakalst. O ..vasaras ot-

rajā pusē vārpatai lapas sāka iekalst, tomēr

saknes līdz rudenim vēl bija dzīvotspējīgas.
DD 66, 6, 11. ..ir jālaista... jālaista, lai ne-

iekaistu iesētās sēklas, lai nesažūtu dīgsti. Zv

73, 19, 5.

2. Sakalst (kā iekšpusē); iesūkties (kur

iekšā) un sakalst. Zābaku rievās iekaltuši

dubļi. □ Viņa taču ir mazgājusi manus krek-

lus, kuros. . iekaltušas manas asinis no va-

gara rīkšu sacirstās muguras. J Kalniņš 4, 183.

iekalt, -kaļu, -kal, -kaļ, pag. -kalu; trans.

1. Aplikt (ap locekļiem) un sakalt kopā (pie-

mēram, važas), lai ierobežotu, apgrūtinātu
kustības. 0..no Rostovas cietuma pa ielas

dziļajiem putekļiem stražņiki dzina važās

iekaltus cilvēkus. Zv 57, 6, 18. Trīs mēnešus

Stefčo pavadīja viennīcā. . . Pastaigās viņu

veda vienu, važās iekaltu. Rīgas B 62, 213, 6.

pārn. Sen viņš iekalts lelu žvadzošajās ķēdēs;

Sen jau Gauju Dzird vairs tikai sapņos. A Gri-

gulis 14, 106. pārn. Brīvajam dabas bērnam ir

sveši un neizprotami sabiedrībā valdošie

likumi. Kas viņiem, likumu važās iekaltajiem,
ir spēks, tas viņai — vājums, kas viņiem —

vājums, Karmenai — spēks. Zv 73, 12, 13.

// lestrādāt kalumā. Dzelzī iekalta pūra lāde.

n .. izcēlu klusām ar sirds drebēšanu no

stāvskapja misiņa āķos iekaltu smagu bībeli. .
Austriņš 1, 288. ..smagi vajadzēja klaudzēt arī

tā sensenā zirga pakaviem, kurš uz savas mu-

guras nesa vīru, kas kādreiz valkāja . . tērauda

bruņas. Tas bija smags vīrs, caurcaurēm

iekalts tēraudā. . Zv 72, 3, 8. Misiņā iekaltās

brilles. ME 11, 24. // pārn. Pārklāt (ar akmeņiem,

granītu v. tml., piemēram, krastmalu).
O . . Daugavas krastmala iekalta granīta rotā . .
Bērn 49, 7, 2. Egles sieva Herta ar draudzeni pa-

staigājās Jaltā gar akmenī iekalto ostas malu.

Birze 5, 143. Ir spirgta rīta stunda, kad jūlija
saule vēl nav paspējusi piekarsēt akmenī

iekalto Rīgu. . Saulītis 13, 133. // pārn. Savie-

nojumā ar «ledū»: aizsaldēt (upi, ezeru

v. tml.) — parasti par salu. □ . . Sals Dau-

gavu iekalis ledū. . Krūklis 2, 7. Arī sals, kas

bija sācies ļoti negaidot, varēja iekalt jūras
līci ledū. . Cīņa 63, 39, 4. Viņa pavirši laida

acis uz ledū iekalto Ņevu, kura viņai.. atgā-
dināja aizsalušu Daugavu. Strāls 2, 340.

2. Kaļot (piemēram, ar kaltu), ieveidot

(kādā virsmā uzrakstu, zīmes v. tml.). Sena-

jos vārtos iekalto hieroglifu ornamentu pūlē-
jušies atšifrēt vairāki zinātnieki. Zv 68, 7, 13-

Aiz Mazirbes baznīcas lielā lauka vidū vēl

1967. gada vasarā stāvējis akmens, kas iekal-

tiem latīņu burtiem kaut ko vēstījis par mēra

laikiem. Ziedonis 6, 215. Sis smagais bluķis —

tas būs kapakmens, kur iekalt epitāfiju. .
Sirmbārdis 4, 30. sal. Drošsirdīgo vīru sejas

vaibstus. . [rakstnieks] veidojis asās, skopās
līnijās, it kā akmenī iekalis. Kar 63, 7, 135.

3. lestiprināt izkaltā robā, caurumā (piemē-
ram, siju), n Šķēršu galus iekaļ sijās tā,

lai šķērša un sijas augšmalas sakristu . . Sterns

2, 186. «Radiators jāliek šeit,» sacīja tas, kura

rokās atradās plāni,.. «un pievads jāiekaļ
šeit. .» Skujiņš 7, 64. . . divi [strādnieki] jau
sēd uz nozāģētām un iekaltām sijām un saru-

nājas. Upīts 11, 740.

4. sar. Daudzreiz atkārtojot, (mehāniski)
iemācīties. I. ķīmijas formulas. [□ . . skolēns,
kas bez izpratnes «iekalis» vienu vai otru

gramatikas likumu, neprot to izlietot rakstos,

nespēj sadomāt atbilstošus piemērus. Sk Ģ 66,

7, 11. īsināju dienas, iekaldams atsevišķus
franču vārdus. Niedre 2, 28. // parasti savieno-

jumā ar «galvā». Labi iegaumēt (parasti, daudz-

reiz atkārtojot); arī iemācīt. □ . . skolotājs pie
kapa atkārtoja jau sen galvā iekaltu bēru

runu un par savām pūlēm dabūja rubli, un

brauca līdz uz bēru māju. Blaumanis 6, 17.

Savu īso runu viņš mājās jau bija iekalis

galvā, tāpēc arī nesamisējās neviens teikums.

Jauno a 54, 30. «. . uz visiem laikiem iekaliet

galvā pirmo un pašu galveno mednieka dis-

ciplīnas dzelzs likumu: nekad nevērs ieroča

stobru pret cilvēku, kaut arī esi pārliecināts,
ka ierocis nav pielādēts.» Vanags 10, 49. // Ne-

atlaidīgi atkārtojot, panākt, ka iespiežas, sagla-

bājas (kāda apziņā); ar grūtībām, lielām pūlēm,

arī ar bardzību iemācīt (kādam ko). □ Tomēr

militārā biznesa ideologi. . burtiski iekaļ cil-

vēku apziņā, ka valsts milzīgie izdevumi bru-

ņojumam esot «ekonomikas uzplaukuma»
līdzeklis . . Pad J 62, 135, 3. . . ar kalšanu tādām

zvērenēm [meitenēm] nejaudāja iekalt, kas_ ir

dievvārds . . Upīts 4, 130. pārn. «Tā [lauku strād-

niecība] nav pilsētas strādniecība, kurai so-

ciālisma jēdziens pašas dzīves iekalts un iz-

veidots.» Upīts V, 96.

iekaltēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Sa-

kaltēt un iekrāt. [□ lekaltēt ābolus, bekas

ziemai. ME 11, 24.

2. Ļaut, lai iekalst, panākt, ka iekalst. I.

kaktusus pirms stādīšanas. lekaltēti puķu
stādi.

iekalties, -kāļos, -kalies, -kaļas, pag. -kalos;

refl. 1. Reil.-Piekalt (1). □ Pats ieka-

lies važās. ME 11, 24. // pārn. Savienojuma
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ar «ledū»: aizsalt (par upi, ezeru v. tml.).

!□ Ziemeļu ledus okeāns. . sāk iekalties ledū,

un braukšana pa to nav iespējama. . Bērn

49, 4, 22. Kad šoruden atnāca pirmais sals, ledū

iekalās pašu skolēnu rokām būvētā slidotava.

Sports 69, 30, 1.

2. Kaļot (piemēram, ar kaltu), izveidot

(klintī, mūrī v. tml.) iedobumu un ievirzīties

tajā. □ Te viņš vietām bija . . iekalies klintī,

vietām apakšā sadzinis mietiņus, sakrāvis ak-

meņus un nostiprinājis tecinu [taciņu], tā ka

pa viņu varēja paiet garām augšā atsevišķā,
nelielā sāņu aiziņā. Birznieks-Upītis 6, 198.

3. parasti 3. pers.; sar.; parasti savienojumā ar

«galvā». Tikt labi iegaumētam. □ Kad cil-

vēkam gadiem gadās staigāt diendienā vienu

un to pašu ceļu, tad tas viņam tā iekaļas
atmiņā, ka vēlāk pat pēc vairāk gadiem šis

ceļa gabals ar visiem sīkumiem tik pazīstams,

it kā kad būtu vai uz delnas zīmēts. Pērsietis

1, 231. Laika straume aiznes visu ko, taču

viens teikums uz mūžiem iekalies manās sma-

dzenēs . . Lāms 1, 37.

iekalums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

iekal t (1). Pūra lādes i. dzelzī.

2. Paveikta darbība, rezultāts iekal t (2).

Uzraksta i. akmenī. O Augšējā un apakšējā
[būvkoka] šķautni izkaļ krusteniski divus trīs-

stūrveida robus. . lekaluma dziļums var būt

līdz 7s h [augstuma]. Sterns 2, 101.

3. Paveikta darbība, rezultāts ->- i c kal t (3).

Sijas i.

iekampt, -kampju, -kamp, -kampj, pag.

-kampu. 1. trans. Strauji ieņemt (mutē). Suns

iekampj maizes gabalu mutē. □ Pirmais ar

lielu troksni skrej un metas ūdenī Ādams.

Viņš kraukā, spraušļo un pūš ārā no mutes

iekampto ūdeni. Birznieks-Upītis Ila, 72. // sar.

Strauji, arī steigā nedaudz iedzert, ieēst (ko).

!□ Dārziņmāte: . . kamēr es pie putniņiem,

[dēls] iekampis krūzīti piena un nav atkal.

Brodele 5, 16. «Ko mēs, jūrnieki, te Vecgada
vakarā strīdamies. Prātīgāk būtu bijis tagad

iekampt ko stingrāku un iet pa mājām.» Līvs

1, 69. Pēdīgi atcerējās, ka skapī vēl ir pus-

pudele degvīna. . , salūkoja to un iekampa

pamatīgu malku. Lācis 11, 163. // intrans.; sar.

ledzert alkoholisku dzērienu, a Putenis, sals.

Labi, ka «Arktikā» bijām pamatīgi iekampuši.
Citādi būtu nosaluši.. . Grīva 8, 260. // Strauļi
ieelpot (gaisu), parasti, cīnoties ar elpas trū-

kumu. !□ Uģis ar visām drēbēm ielēca Zied-

upē un palīda zem ūdens. Kad pietrūka elpas,
pabāza galvu, iekampa gaisu un ienira atkal.

Vāczemnieks 1, 78. Sieviete nolieca galvu un

vairākas reizes gārdzoši iekampa krūtīs

gaisu . . Skujiņš 5, 106.

2. intrans.; sar. Strauji iekost (kādam).
O Suņi iekampa viņai lielos. ME 11, 24.

iekams, iekāms, retāk iekam, iekām, saiklis.

Norāda, ka palīgteikuma darbība notiek pēc

virsteikuma darbības,- pirms. iO Ako apstā-

jās kalna pakājē un, iekams devās tālāk, da-

žus mirkļus atvilka elpu. Lācis 10, 8. Resnis

izvilka papirosu etviju — smagu sudraba dozi

ar monogrammām. lekams atvēra, viņš to paš-

apzinīgi pašūpoja plaukstā. Salenieks 5, 166. Ce-

lestīns: Tas jādara, ja mēs vēl valdīt gribam.
Pie darba tādēļ, iekams nav par vēlu! Paegle

2, 214. . . iekam kāds viņu paspēja kavēt, viņš
no tiesas istabas bij izgājis . . . Blaumanis 6, 7.

// parasti teikumā ar noliegtu verbu. Kamēr;
līdz. □ Bet tad viņai iekrita prātā pirms iet

uz jūrmalu un samest čupās jūras mēslus,
iekams tos citi nav nogrābstījuši. Plūdonis 2,

343. Talcinieki nemeta mieru, iekams visi baļķi
nebija savesti. Paegle 3, 222. «Es nevaru tāļāk
[tālāk] strādāt, iekam nezinu, kur tie bērni

palikuši.» Blaumanis 11, 327.

iekapāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju. 1. trans. Maz-

liet, arī vietumis sakapāt. O lekapāt ledu,
lai neslīd. ME 11, 25. Sīkākie koki robiem

iekapāti un aplauzīti. Upīts VIII, 191.

2. intrans.; reti. Kapājot (ko), neviļus, ne-

gribēti radīt ievainojumu (kur). □ Bērns ieka-

pājis sev kājā. ME 11, 25.

iekāpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Panākt, ka (zirgs) kāpjas atpakaļ un

ievirzās (parasti ilksīs). □ Kad oderkule [auzu
tarba] nāca jau tukša, Bērtulis to noņēma
Maškai no galvas, iekāpināja ķēvi ilksīs un

sāka atkal vagot. Birznieks-Upītis V, 278. lekāpi-
nāt zirgu ilksīs. ME 11, 26.

iekapsulot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī iekap-
sulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. t. letvert

kapsulā. I. zāles.

2. parasti divd. formā: iekapsulots, arī iekap-
sulēts; anat., fiziol. Tāds, kas ir ieslēgts kap-

sulā (par orgānu, tā daļu, patoloģisku vei-

dojumu).
iekāpt, -kāpju, -kāp, -kāpj, pag. -kāpu; in-

trans. 1. Kāpjot ievirzīties (kur iekšā). I. auto-

busā. I. taksometrā. I. lidmašīnā. I. vilciena

pēdējā vagonā. I. laivā. I. bedrē. O Stīvām

kājām viņš piegāja pie ratiem, ar lielām mo-

kām tajos iekāpa . . Birznieks-Upītis 6, 334. Lo-

dziņi apakšstāvā tik zemi, ka ne tikai ieskatī-

ties — iekāpt pa tiem var. Zigmonte l, 236.

lekāpuši Juglas krastmalas vītolos, viņi šūpo-

damies gavilēja . . Rīgas B 57, 59, 2. O lekāpt

(arī ieiet) galvā sar. — apreibināt (par alko-

holiskiem dzērieniem). O . . kad galvā bija

iekāpis kaut kas stiprāks un rokas atraisījās
žestiem, — viņš varēja gluži labi [sarunāties]
četrās piecās mēlēs. Grīva 6, 33. Vīns, ko esmu

iedzērusi, jau paguvis viegli iekāpt man

galvā. Brodele 17, 180. Ķ> lekāpt galvā — no-

nākt apziņā un saglabāties atmiņā. // Neuz-

manīgi ejot, ielikt kāju vai kājas (kur

iekšā). I. peļķē. I. darvā. // sar. levirzīt

kājas vai kāju (piemēram, apavos, biksēs).

□ Arī Jēkabs iekāpj koka tupelēs un iziet

ārā. Birznieks-Upītis I, 106. Laura iekāpa botēs

un bāza roku mēteļa piedurknē. Eglons 2, 66.

Beiziķis streipuļodams lūkoja iekāpt savās

šaurajās biksēs. Saulītis 12, 114. // pārn.; sar.

Savienojumā ar gadu skaita apzīmējumu loka-

tīvā: sasniegt attiecīgo vecumu. □ Jāzepiņš

zināja, ka viņš iekāpis jau vienpadsmitā

gadā. . Sudrabu E 3, 259. // pārn. leplūst, parā-

dīties (piemēram acīs, sejā). □ Zēns paņem

skolotāja dāvanu, bet nevar pateikt ne vārda.
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Kaut kas silts ir iekāpis acīs, un sirds tik

pilna . . Saulītis 6, 125.
.. viņš juta, ka vaigos

iekāpj silts vilnis. . Saulītis 12, 26.

2. sar. leiet (kur, pie kā) uz neilgu laiku;

iegriezties
1 (2). □ Mārcis pagājās pa ielu uz

vienu pusi, uz otru
.. . legriezās veikalā, ap-

skatīja preces. . . Pēc tam iekāpa nākošajā
veikalā, tad trešajā un ceturtajā. . . Vilks 3, 71.

«Es domāju tā,» zemais veciski prātoja. «Kine-

matogrāfā vēl ir par agru. Vispirms iekāpsim

tepat uz stūra — man tur pazīstams ķelne-

ris°. .» Upīts VII, 224. Es eju pa Limbažu šo-

seju, Pa ceļam es iekāpju «Sēnītē» Un izdzeru

vienu kausiņu Lāčplēša alus lēnītēm. Ziedonis

7, 26.

iekārdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt ar savu izturēšanos, rīcību, runu, ka

(kādam) rodas spēcīga vēlēšanās (pēc kā, ko

darīt v. tml); būt par cēloni tam, ka (kādam)
rodas šāda vēlēšanās. I. zēnu ar ābolu.

O . . kapteinis ar Janču atkal dodas izlikt

naktsāķus. Viņus iekārdinājuši vietējo zvej-

nieku stāsti par samiem. Bērn 59, 12, 28. Pat

puse vai trīs ceturtdaļas no karaļvalsts nespēj
mani iekārdināt. Pad J 73, 231, 4. . . govs, mai-

zes iekārdināta, ar valgo purnu pēc tās snieg-

damās, nedroši līgodama smago ķermeni, pār-

gāja pār tiltiņu. Brodele 14, 4. // intrans.

!□ «Bet, Erik, ja tu pabeigtu vidusskolu, va-

rētu studēt lauksaimniecību,» Mirdza mēģi-
nāja iekārdināt. Sakse 7, 278.

iekāre', -es, s.; parasti vsk. 1. Spēcīga, pa-

rasti savtīga, vēlēšanās iegūt. □ Kremlī sa-

tiekas brīvas tautas Bez naida un iekāres. .

Sudrabkalns 1, 18.

2. Spēcīga baudkāra tieksme iegūt (pretējā
dzimuma cilvēku). □ Bet laiks gāja, un Leona

iekāre auga; sevišķi to kāpināja atziņa, ka

Elza noteikti ir iegūstama. Eglons 2, 143. Es

darīju to, ko dara citi grēcīgas iekāres sa-

grābtie: steidzos pie šīs sievas. Jo nu vairs

manas acis netiecās skatīt debesu jaunavas
skumīgi laipno seju, bet sārtu kārdinātājas
muti. Niedre 6, 273.

3. reti. Kāre (pēc kāda ēdiena, dzēriena, arī

ko ēst, dzert). !0 Vecam cilvēkam tik tā

iekāre, no ēšanas nekā. ME 11, 26. Bet zivis pa

to laiku bija pabrokastojušas un uz mūsu pie-
dāvātajiem gardumiem nu raudzījās bez īpa-
šas iekāres. Zv 74, 14, 5.

iekāre
2, . es, dsk. ģen. -ru, s., arī iekāre, -es,

dsk. ģen. -ru, s.; apv. Šaurs zemes gabals, kas

iestiepjas (kur iekšā). □ Meža ielīkums

pļavā — meža iekāre. ME 11, 26. Pļavas iekāre.

ME 11, 26. Lauku iekāre meža trijstūri kā uz-

arta, dziļām vagām sašņīpota, piltuvveidīgām
bedrēm izrobota. Upīts VIII, 374.

iekārība, -as, s,; novec. 1. lekāre 1 (1).
'n Šaursirdīgas iekārības. ME 11, 26. ..lai no-

vērstu uzmanību un varbūt skaudību un iekā-

viņš [saimnieks] vienmēr sūdzējās un

vaidēja, ka naudas neesot.. Laicens 11, 11.

2. lekāre1 (2).

iekāriens, -a, v.; fizk. Cilvēka stāvoklis uz

sporta rīka, kad pleci atrodas zemāk par tvē-

riena vietu. I. stienī.

iekārīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iekārīgi.
1. Tāds, kam piemīt iekāre1 (1). □ Bet aiz-

turēt un nomākt latviešu zemnieku viņa tiek-

smē nevar ne iekārīgais zemes īpašnieks, kas

katru sprīdi platības liek desmitkārtīgi sa-

maksāt, ne patvarīgā daba, kas reizēm no-

posta sējumu. Upīts 13, 87. // Tāds, kurā izpau-
žas iekāre 1 (1). I. skatiens.

2. reti. Tāds, kam piemīt iekāre1 (2),- tāds,
kurā izpaužas iekāre 1 (2).

iekarināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lekārt (1). lekarināt durvis (arī logus) —

iekārt durvis (logus) virās. .□ Sieva atvēra

ceļasomas un iekarināja skapī manas drēbes

un kreklus. Grīva 8, 8. Liek izdurt ausīs cau-

rumus un iekarina tur savas rotas. ME 11, 25.

Kamēr viņš mūrē krāsni, Māris un Alberts ap-
met griestus, iekarina durvis . . Cīņa 57, 306, 3.

iekarojums, -a, v. 1. Paveikta darbība

iekarot (1); iekarotā teritorija, valsts. Ko-

loniālistu iekarojumi.
2. Paveikta darbība, rezultāts ieka-

r o t (2). Kosmosa i.

3. Paveikta darbība, rezultāts -> ieka-

ro t (3). □ Pirmais lielākais revolūcijas ieka-

rojums, kas parādīja, ka carisms vairs nespēj
valdīt vienīgi ar agrākajiem līdzekļiem, bija
1905. gada 17. oktobra manifests. Lit M 55,

14, 2. . . Lielā Oktobra iekarojumu sardzē ne-

lokāmi stāv padomju tautas bruņotie spēki.
Cīņa 63, 46, 1. Talantīgākās personības [buržuā-

ziskajā Latvijā] ne tikai centās nosargāt lat-

viešu skatuves mākslas iekarojumus, bet arī

meklēja iespējas to tālākai attīstībai, lptv

I, 14.

iekarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ka-

rojot iegūt savā varā, pakļaut. i.O ..latviešu

partizāņi . . vairs neatkāpās, bet soli pa solim

iekaroja jaunas pozīcijas, kuras ienaidnieks ..
vairs nevarēja atgūt. Samsons 1, 85. . . [vācu]

sirotāji nolēma. . zemi iekarot un latviešu

ciltis padarīt par saviem vergiem. Divpadsmitā

gadsimta sākumā viņi savervēja vācu zemēs

lielu laupītāju pulku un. . iebruka latviešu

novados ap Daugavu. Vanags 8, 42. Šo karu

iesāka fašisti. Viņi grib iekarot pasauli un

dzīvot uz citu tautu rēķina. Grīva 7, 75. // Ar

iizisku spēku iegūt savā rīcībā (parasti telpu,

vietu). O Kad kaut kā bija iekarota zirgu
steliņģim līdzīga kupeja, izrādījās, ka vietu

vēl pietiekoši. A Grigulis 13, 30.

2. Sasniegt (ko grūti pieejamu); sasniegt un

izpētīt, apgūt (ko grūti pieejamu). I. kosmosu.

O Alpīnisti, iekarojot virsotnes, izveido

starpbāzes ar nepieciešamo pārtiku un inven-

tāru. Zin T 62, 9, 31. Pa visu astoņpadsmito

gadu simteni cilvēki gan paspēja iekarot Eiro-

pas dižāko kalnu Monblanu, bet vispār ne-

tika daudz augstāk par piectūkstoš metriem.

Lagzdiņš 3, 66. Vislielākos sasniegumus zem-

kopībā . . cilvēce senatnē guvusi. . uz tuks-

nešu robežas, kalnos, pārvarot milzu šķēršļus,

iekarojot katru zemes stūrīti. Pad J 73, 2, 4.

3. Panākt, iegūt sev, neatlaidīgi darbojoties;

izcīnīt. O «Astoņstundu darba laiku mēs



iekarsēt281

esam iekarojuši. Tas ir mūsu labākais iegu-
vums. Mēs esam piespieduši kungus paaug-

stināt algu..» Upīts 11, 733. «Tomēr, Jūli, tev

būs stipri jāsaņemas, kamēr iekarosi un no-

stiprināsi pats savu stāvokli.» Austriņš 1, 259.

4. Panākt, izraisīt (pozitīvu attieksmi pret

sevi, pozitīvu vērtējumu sev). I. autoritāti

skolēnos. Filma iekarojusi skatītāju atzinību.

lekarot vārdu — neatlaidīgi darbojoties, kļūt

plaši pazīstamam, slavenam. O Tālu aizska-

nējis padomju baleta vārds, iekarojot pasau-

les slavu. Lai iegūtā slava nevīstu, jāaudzina

jaunā maiņa. . Zv 57, 13, 13. Jaunais māksli-

nieks [pianists] toreiz ar savu tehniski spožo,
dzidro spēli, prasmi dziļi iztulkot komponistu

darbus tūlīt iekaroja klausītāju simpātijas.
Cīņa 62, 238, 4. Tās [kibernētikas] metodes un

vispusīgās koncepcijas īsā laikā ieguvušas pa-

liekamu vietu tehnikā un dabas zinātnēs un ..

iekaro uzticību arī sabiedriskajās zinātnēs.

Zin T 64, 10, 40. . .[grafiķe] īsā laikposmā pēc

akadēmijas beigšanas spējusi iekarot vārdu.

Māksla 73, 2, 17. // Savaldzināt, ieinteresēt,

piesaistīt sev, pārņemt savā varā (cilvēkus).

t) Argentīnas rakstniekiem galvenā problēma
ir iekarot. . lasītāju masas, modināt tajās in-

teresi par saviem darbiem. Lit M 57, 4, 4. . . šo

skatītāju, kura gaitas teātris gribēja izstaigāt
un vadīt, vēl vajadzēja iekarot. LPTV I, 240.

Idejas kļūst par spēku, kad tās iekaro tautas

masas. Pad J 62, 161, l. // Ar aktīvu rīcību

iegūt (parasti pretēja dzimuma cilvēka) sim-

pātijas un pakļaut savai gribai. □ Laiks gāja,
bet Ernests vēl nemaz nebijaAnnai tuvāk kļu-
vis. Tomēr visas cerības viņš lika uz sien-

laiku. Tad iznāks biežāk
0

būt kopā, un viņš

mēģinās Annu iekarot. Rozītis 3, 157. «Sieviete

ir interesanta, kamēr tā nav iekarota. Tiklīdz

tā izrāda padevību, kļūst garlaicīga.» Jauno v

59, 52.

<3\> lekarot sirdi (arī sirdis) — a. Izraisīt

dziļas simpātijas, savaldzināt. O Ar katru tā-

lāko sniegumu konkursā Vens° Klaiberns
0

iekaroja arvien jaunas klausītāju sirdis, ovā-

cijas negribēja rimties. Lit M 58, 16, 3. Māksli-

nieces lieliskās vokālās dotības, muzikālā ap-
dāvinātība . . iekarojusi skatītāju sirdis. Zv 60,

3,_ 29. b. Panākt, ka iemīlas. Varbūt es . .
būtu atkal iekarojis Aijas sirdi, bet tas nebij
nolemts. Aizvien vairāk pieradu pie domām,
ka Aija nekad mana nebūs. Jaunsudrabiņš

IIĻ 95. <> lekarot vietu (retāk -pozīcijas) —

kļūt nozīmīgam, nepieciešamam (kur). !.□ Aiz-

vien noteiktāk savu vietu apgaismošanas teh-

nikā iekaro arī . . dienas gaismas lampas . .
Zin T 62, 5, 27. Volframs ir iekarojis vietu arī

ķīmiskajā rūpniecībā. Upīte 1, 24. Sintētika ar-

vien plašāk iekaro pozīcijas. Zv 73, 11, 4.

iekārot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Iz-

just spēcīgu, parasti savtīgu, vēlēšanos iegūt.
I. naudu. O Tēvs baidījās, ka precinieki
tikai iekarošot meitas bagātību.. Zunde 1, 36.

Mēs bijām dzīvojuši jaukā un bagātā, bet

mazā zemes stūrī, ko no seniem laikiem bija
iekārojuši vācu iebrucēji. Sudrabkalns 2, 234.

Dažs dzīvē slavu iekāro, Uz to vien nesas

prāts; Tam tīk, lai viņu apbrīno, Cits prieks
tam nav nekāds. Veidenbaums 1, 91.

2. Izjust spēcīgu baudkāru tieksmi iegūt

(pretēja dzimuma cilvēku); izpaust šādu tiek-

smi. □ Un tā ar mani notika, kā laikam no-

tiek ar daudzām sievām, kas nemīl savus vī-

rus: es jau biju iekārojusi citu un pievīlusi
vīru pirms faktiskās laulības pārkāpšanas. Zā-

līte 5, 211. Tiesa, viņš reizi pa reizei bija uz-

metis Austrai iekārojošu skatienu, bet vairāk

arī nekā. Savu Mildu Caune tomēr mīlēja un

negribēja kļūt tai neuzticīgs. Rozītis 1, 148.

3. Izjust kāri (pēc kāda ēdiena, dzēriena,

arī ko ēst, dzert). O . . kāpēc tāda milzu vir-

tene vīru un sievu iekārotu Pāles alu . . Avo-

tiņa, Peters 1, 154. ..slimnieks iekārojis ābolu

ēst . . LTTP IV, 209.

iekarotājs, -a, v.; iekarotāja, -as, s. 1. Darī-

tājs-*- i c kar o t.

2. Tas (tāds), kas iekaro, pakļauj citu zemi,

tautu. lekarotāja valsts, n.. vācu feodāļu
iekarotāji trīssimt gadu laikā nav nekā° darī-

juši latviešu izglītības un kultūras līmeņa cel-

šanā . . Latv etn 22. 16. gadsimta sākumā ieka-

rotāji no Eiropas šo zemi un ūdeņus ar visām

salām pasludinājuši par Spānijas karaļa īpa-

šumu uz mūžīgiem laikiem. . Zv 73, 5, 19.

iekāroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl.; trans. 1. Pēkšņi rasties kārei (pēc kāda

ēdiena, dzēriena, arī ko ēst, dzert). Bērnam

iekārojās piena. O Lapsa ceļmalā jūt zivju
smaku un viņai arī

0

iekārojas zivju gaļas. LTP

41. Lapsai iekārojies zosu cepeša. ME 11, 27.

.. bet karalim saujā liela čūska. Ezim tūlīt tā

iekārojas to apēst, ka ne izturēt. Zunde 1, 31.

2. lekārot (1). I. bagātības. I. slavas. // Iz-

just spēcīgu vēlēšanos (ko darīt), n Nevie-

nas svešas zemes karotājiem nebija iekārojies
tādu [būdu] nopostīt. Kaldupe 6, 26. Kam gan

neiekārosies aplūkot tādu brīnumbāku? Kald-

upe 6, 78.

3. lekārot (2). [□ Par Ingu Vijai spriedums
īss: «Pilsētas puišu iekārojies ..» Dripe 2, 155.

iekārpīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Kārpot

iedabūt (kur iekšā). □ Suns iekārpīja kaulu

zemē. ME 11, 26. Blūze Ķaupītim ap gurniem
ar gumiju saraukta; un kaimiņiene grūž zem

tās. . papīra žūkšņus, grāmateles. . . «Nes,

Ķaupīt, ārā, lai viņi [gorodovoji] neredz,

iekārpi smilšbedrē ..» Kadiķis-Groznijs 1, 66.

iekārpīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; pa-

reti. Kārpoties ievirzīties (kur iekšā). □ Bērns

iekārpījies smiltīs, sienā. ME U, 26. (Zirgi)

iekārpījās aizvien dziļāk un dziļāk (dumbraja).
ME 11, 26.

iekarsēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka iekarst (1). O Tā

spriežot un prātojot, Nagainis sevi stipri iekar-

sēja par «Cepļa» akcijām un mudināja Sauso

šo darījumu paātrināt. Rozītis 111, 248. Tas

[meitas atturība] iekarsēja puisi, un viņš pats
sāka ticēt, ka Zane tam patīk vairāk par Mari.

Sakse 2, 25. Pamazām mulsums pāriet, [futbola]

spēle iekarsē . .Dripe 3, 210.

2. reti. Panākt, būt par cēloni, ka iekarst (2).
I. gludekli.
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iekarst, -karstu, -karsti, -karst, pag. -karšu;

intrans. 1. Aizrauties, sajūsmināties (darba,

spēlē, runā v. tml.), pilnīgi nodoties (kamfr
iekaist (2). □ Taisni tajā visgrūtākajā darba

Osiene visvairāk iekarsa, reizēm tad viņa pa-

meta galvu augšām [uz augšu] un aplaida ap-

kārt kvēlojošas
0 acis: vai te gan vēl neslēpās

kāds, kas domājās pusgraudnieka sievai ne-

veicams un nepadarāms? Upīts 4, 257. Bulgāri,
kā jau dienvidnieki, [sacensībās] cīnījās naigi,
iekarsdami ar katru mirkli vairāk. īpaši tem-

peramentīgi rosījās viņu uzbrucējs. . Skujiņš

8, 191. Tad kungi sēdās pie kāršu galda. . Lik-

mes no sākuma nebija nekādas lielās, bet spē-

lētāji drīz iekarsa. Bankā parādījās simtlatu

gabali. Lācis VI, 280. .. mantkārē iekarsušu

cilvēku grūtāk pārliecināt nekā dedzīgu mīlē-

tāju. Lit M 72, 24, 7. // Uztraukties, sadusmo-

ties. □ Ceļā abi steidza pārrunāt iespaidus,
iekarsa, sastrīdējās.. Lubējs 1, 94. ..Dumpis

varēja vienā mirklī iekarst un, aizsvilies dus-

mās, vārdus skaldot, uzsākt strīdu. . Bērce

3, 195.

2. pareti. Mazliet sakarst; iesākt kļūt kar-

stam. O «Bet tā plīts jau negrib vilkt ne lū-

dzama. Tu vari dumja palikt, gaidīdama, ka-

mēr cik necik iekarst.» Ezera 7, 67. Lai iekar-

sušo pieri nakts vēsma spētu aizkārt [aizskart].

ME 11, 25. Drudzī iekarsis. ME 11. 25. // pārn.

Kļūt ļoti spraigam (piemēram, par cīņu, sa-

censībām). □ Cīņa par pasaules čempiona no-

saukumu [motokrosā] iekarst. Sports 62, 74, 4.

iekarsties, -karstos, -kārsties, -karstas, pag.

-karsos; refl.; reti. lekarst (1). O.. [Andrs]

ienācēju vai nu tiešām nemanīja, vai izlikās

nemanām. Tā viņš arī prata, kad īsti iekār-

sies tajās savās grāmatās vai rakstā. Upīts

XII, 191. «Tad tu domā gan dzīvot [Ezerie-
šos]?» — «Kāda daļa tev, ko es domāju!» —

Sniedze atkal iekarsēs. «Es varu dzīvot, ne-

dzīvot . .» Upīts 11, 93.

iekarsums, -a, v.; parasti vsk.; reti. Rezul-

tāts -Piekar st (1). □ Tas izdarīts aiz

stipra iekarsuma. ME 11, 25.

iekārt, -karu, -kar, -kar, pag. -kāru; trans.

1. levirzīt (kur iekšā) un pakārt. iCTJ Pats viņš
lēni novilka mēteli, iekāra skapī. . Kar 56, 8, 19.

Ja kāposti pārāk skābi, sulu nenospiež, bet

vārot katlā iekar sietiņu ar rīsiem . . Rīgas B

58, 77, 6. // Pakārt (starp ko), piestiprinot abos

galos,- pakārt (priekšmetu kur) horizontāli aiz

saites, auklas v. tml, kas piestiprināta (tam)
divās vai vairākās vietās. Priedēs iekārts gu-

ļamtīkls. I. ieģipsēto roku kaklā. Plecā iekārts

fotoaparāts. □ Ratos . . stāvēja muižkungs ar

kakla iekārtu medību bisi. Branks 1, 28. leka-

ramie [dekorāciju] gabali ir prospekti, arkas,
kulises, tāpat. . drapērijas un priekškari, kas

augšmala piestiprināti pie skatuves griestiem
vai arī pie speciālām uzvelkamām stangām. .
Pašd sk 145. // Piestiprināt horizontāli (priekš-
metu pie troses, auklas v. tml.) divās vai vai-

rākās vietas tā, ka nokarājas. □ Mašīna tikko

tuvojās autoinspektoru grupai, kad viens no

tiem — ar siksniņā iekārtu planšeti pār
plecu — pacēla roku. A Grigulis 13, 588. Šķērs-

ieliņā pie tējnīcas nama, kur durvju priekšā,,
līkā dzelzī iekārts, šūpojās «sikspārņa» vēj-
lukturis . . , Aina apstājas atelpai. Niedre 10, 4.

// Pakārt (kur). O Upīšu Mārtiņš žigli iekāra

cirvi elkonī . . Upīts XI, 284. Celies augšā, ej
pie upes, vārguli, . . lekar kaklā saules krāsas

zvārguli. Vācietis 5, 9.

2. parasti divd. formā: iekārts; tehn. Tāds,
kura galvenie nesošie elementi (troses,
ķēdes v. tml.) pakļauti tikai stiepei. lekārta

jumta konstrukcija. lekārti zāles griesti. lekār-

tas sijas. !□ Pāri straumei trosēs iekārts tilts.

Ziedonis 1, 8.

iekārta, -as, s. 1. Ražošanas attiecību veids,
forma, sistēma (sabiedrībā, valstī). Sabiedriski

ekonomiskā i. Pirmatnējā kopienas i. Verdzī-

bas i. Feodālā i. □ . . sociālistiskajā iekārtā,
kur ražošanas līdzekļi pieder sabiedrībai, taut-

saimniecību iespējams vadīt pēc iepriekš no-

sprausta plāna. F Deglavs 11, 7. . . Markss iz-

pētīja kapitālistiskā ražošanas veida izcelša-

nās un attīstības objektīvos likumus, parādīja
kapitālistiskās iekārtas nenovēršamo bojā eju
un jaunas, sociālistiskas iekārtas nodibināša-

nos. PL Kom 54, 2, 27. . . padomju tauta arī

turpmāk ieturēs pārbaudīto Ļeņina kursu uz

dažādas sabiedriskās iekārtas valstu mierīgu
līdzāspastāvēšanu. Cīņa 73, 107, 3. // Pārvaldes

forma, veids (valstī). Padomju i. Parlamen-

tāra i. Prezidentāla i. Buržuāziska i. Progre-
sīva valsts i. Reakcionāra valsts i. O Vecā

iekārta
— fašistiskās kliķes iekārta — grūst,

pagaist kā ziepju burbulis. Zv 52, 19, 15.

2. Noteikta tipa vienveidīgu ietaišu kom-

plekss. Hidrauliskā i. Elektriskā i. Pneima-

tiskā i. O Mūsdienās nav tādas tehnikas un

zinātnes nozares, kurā neizmantotu radioteh-

niskās iekārtas. Pad J 59, 50, 3. . . nevis spul-
dzes lielums, bet optiskā iekārta piešķir bākas

gaismas staram tā spilgtumu. Zv 56, 22, 24.

// Darba līdzekļu kopums kāda uzdevuma iz-

pildei tehnoloģiskā procesā. O Visās fermās,

arī mazajās, ierīkotas govju automātiskās dzir-

dināšanas, slaukšanas iekārtas. . Zv 73, 3, 8.

3. Mēbeļu komplekts, kas paredzēts (no-

teiktai) telpai; mēbeļu kopums, kas atrodas,

ko izmanto (kādā telpā); mēbeļu kopums un

citi telpas priekšmeti, kas atrodas, ko izmanto

(kādā telpā). Divistabu dzīvokļa i. Guļamista-
bas i. Ēdamistabas i. Darbistabas i. Sēžu zā-

les i. Moderna istabas i. legādāties virtuves

iekārtu .□ No izstādītajiem dzīvokļu iekārtas

priekšmetiem sevišķu atzinību pelna skolēna

atpūtas un darba mēbeļu grupas . . Zv 57, 16, 16.

Divas koka gultas ar čubu maisiem, locītu krā-

sojumu un apdauzītu, nepilnīgu bumbu kom-

plektu atgādina skatuves iekārtu Blaumaņa lu-

gās. Kalndruva 5, 154. Vienkārša gulta, drēbju
vadzis, mazs galdiņš un krēsls — tā bija visa

telpas iekārta. Lācis 10, 65.

4. parasti vsk.; reti. lekārtojums (1). □ ..at-

tēlā parādīta bišu mājokļa iekārta stāvbluķī.

Augšējā daļā redzams medus, zem tā medus

un ziedputekšņi, bet apakšējā peri un tukšas

šūnas. Eglītis 1, 7.
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5. mii. Karaspēka vienības, daļas, apakšvie-
nības grupējums platumā un dziļumā (noteik-

tas darbības veikšanai). Kaujas i. Gājiena i.

iekārties, -karos, -karies, -karas, pag. -kāros;
refl. 1. Pieķerties (pie kā) tā, ka paliek karājo-

ties. lekārties (kādam) elkonī — pieķerties
(kādam) pie elkoņa un spēcīgi atbalstīties uz

tā. lekārties logā — pieķeroties pie loga ma-

las (vai malām), izliekties (ārā) pa logu.

O Tās [sviras] viens gals spieda pret celmu,

bet otrā galā iekārās abi zēni. Breicis 1, 13.

pārn. Sarkst saule un dūmakā upmalu tin, Tad

iekaras bērziņā līkā... Lasmanis 1, 43. Neļķe
gāja sadrūvējies un neveikls. Elkonī iekāru-

šies sieviete jauca viņam soļus. Upīts VII, 493.

Vaļējos logos iekārušies skolēni katru starp-

brīdi klausās, kā šīs ziemas milzīgās kupenas

aizskalojas uz Valdupes pļavām, indrāne 2, 254.

// Krītot aizķerties (aiz kā) un palikt karājo-

ties. □ Ziedu krūmos daudz vītušu lapu, kas

sakrājušās pie saknēm vai arī iekārušās pa-

zarēs, kur tās plandās, plivinās un drebinās.

Birznieks-Upītis 6, 396. Apse nogāzta un iekāru-

šies mazās eglītēs. Indrāne 6, 295. Meža iz-

strādē veļamais kāsis ir ļoti vajadzīgs darba

rīks. To lieto uz zemes gulošu stumbru pa-

velšanai un arī iekārušos koku nogāšanai, in-

dāns 1, 199.

2. parasti 3. pers. Būt iekārtam, pakārtam
(kur, starp ko) un nokarāties. □.. ejot ar

mugursomu, kas, smagi iekārušies lencēs, kū-

ļājas kaut kur krustu apvidū, pēc kāda lai-

ciņa sametas pat karsti. Zv 73, 19, 7.

3. pareti. leliekties (kur iekšā). O . .pa āra

durvīm iekaras viena balta apsniguši galva.
Upīts V, 305.

iekārtojums, -a, v. 1. Kārtība, veids, kādā

izvietoti (telpā, ēkā, iestādē v. tml.) izman-

tojamiepriekšmeti; telpai, ēkai, iestādei v. tml.

atbilstošie priekšmeti un to izvietojuma veids.

Darba telpu i. Bērnistabas i. Veikala i. Gau-

mīgs skatloga i. Interesants vasarnīcas i. Mā-

jīgs kafejnīcas i. Moderns laboratorijas i. Pār-

mainīt istabas iekārtojumu. □. . ļaudis pār-

vietoja darbgaldus un citus ceha piederumus,
līdz telpas iekārtojums kļuva pavisam citāds.

Zv 53, 18, 11. Tā bija paliela, saulaina telpa ar

pazīstamo rajona komitejas sekretāra kabi-

neta iekārtojumu: divi galdi, grāmatu skapis
un stūrī mazs, pazems galdiņš ar diviem krēs-

liem un dīvānu. Meldere 1,11.

2. Veids, kārtība, kādā (kas) ierīkots, izbū-

vēts. Parka i. Dārza i. Stadiona i. □ Celtnie-

cības darbu savlaicīgu veikšanu sekmē pareizs
būvlaukuma iekārtojums. Sterns 2, 6. . . katrā

izstādē iekārtojums ir ļoti svarīgs kompo-
nents. Lit M 71, 31, 9. Izstādē varēja uzskatāmi

pārliecināties, cik neapstrīdama loma mākslas

darbu idejiskā satura un māksliniecisko vēr-

tību atklāsmē ir ekspozīcijas vizuālajam iekār-

tojumam. Māksla 73, 4, , 18. // Veids, kārtība,

kādā (kas) izveidots. Interesants albuma i.

// Kārtība, kādā (kas) ievietots (kur). Grā-

matu i. stendā. □ Teksta iekārtojums [sena-
jās grāmatās] bija šāds: vispirms deva grāma-

tas virsrakstu, pēc tam nodaļas virsrakstu un

tīstokļa kārtas numuru, pēc tam atkal grāma-
tas virsrakstu. Jaun Gr 60, 4, 44.

3. parasti vsk. ledalījums noteiktā, bieži vē-

lamā, kārtībā, laika vai vietas secībā. Darbu i.

Atvaļinājuma i. vasarā. // leviesta, nodibināta

kārtība (piemēram, kādā norisē). Dzīves i. Pa-

saules i. .□ «Lūk, tava tēva māsa.. spēja

drosmīgi sacelties pret [savu] ģimeni, pret to

sabiedrisko iekārtojumu, kas cilvēkus sadala

priviliģēto mantīgo kastā un beztiesīgo ne-

mantīgo slānī.» Sakse 7, 29. Pūlis bija nežēlīgs
un ātrāk nerima, kamēr divi viens otram sveši

cilvēki nebija viņa acu priekšā apliecinājuši
savu tuvību — apliecinājuši, ka atzīst noti-

kušo savienošanu kopīgai dzīvei un ka pado-
das savu vecāku izraudzītam iekārtojumam.
Lācis 15, 53.

4. parasti vsk. Tas, kas ir ierīkots, izveidots,
arī nodibināts. ~□ Tik bieži [Briselē] sastopa-
mie restorāni, kafejnīcas ietņu malās ir ļoti
omulīgs iekārtojums. Zv 68, 18, 4.

iekārtot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ap-

gādāt (piemēram, telpu, ēku) ar mēbelēm un

citiem priekšmetiem un izvietot tos noteiktā

kārtībā. Mājīgi i. dzīvojamo telpu. Moderni i.

jauno veikalu. Pieticīgi iekārtots dzīvoklis.

Gaumīgi iekārtots teātra foajē. Grezni iekār-

tota vasarnīca. O Mazā istaba bija iekārtota

pat ar zināmu greznību: pie loga karājās ro-

žaini . . aizkari, guļamdīvāns bija jauns . . Zā-

līte 5, 101. // Apgādāt (piemēram, rūpnīcu,

iestādi) ar iekārtu (2), inventāru un uzstādīt,

izvietot to. □ . . Demokrātiskā Vācija Ko-

nakrī uzcēlusi un iekārtojusi vienu no vislie-

lākajām un modernākajām_ grāmatu un laik-

rakstu spiestuvēm visā Āfrikas kontinentā.

Grīva 8, 226. Uz bāzes kuģa labi iekārtota

ambulance un pat neliela slimnīca. Labi iekār-

toti rentgena un zobārstniecības kabineti. Tal-

cis 7, 76. // Izveidot (telpu, ēku, vietu īpašam
nolūkam), apgādājot ar inventāru un izvieto-

jot to noteiktā kārtībā. O Vairākistabu dzī-

voklī vienu telpu vēlams iekārtot par guļam-
istabu. PL Siev 68, 3, 19. Astoņas [institūta] is-

tabas, katra iekārtota atbilstoši savam_ uzde-

vumam, katrā novietota tieši tā aparatūra un

vielas, kas vajadzīgas darbam . . Purs 4, 52. .. ir

pieņemts domāt, ka slidotava, kas iekārtota ho-

keja spēlei, nav pietiekoši liela ātrslidošanas

treniņiem. Saulītis 12, 107.

2. Izveidot, nodibināt (parasti iestādi), izbū-

vējot vai ierādot telpas, apgādājot ar inven-

tāru un izvietojot to noteiktā kārtība. □
..

va-

saras saules staros mirdz stalta ēka ar stikla

un alumīnija sienām. Tur iekārtots. . starp-

tautiskais pasts.. Rīgas B 62, 182, 4. ..kolho-

zos, padomju saimniecības, pilsētas iekārto . .
bērnudārzus . . Zv 66, 10, 13. Baku iekārtots ļoti
daudz jaunu kafejnīcu. Vējāns 5, 161. Tā jau

tas ir: ja nav tāda medicīnas punkta, cilvēki

pacieš sīkākas likstas, bet, ja reiz iekārtota

īpaša iestāde, kas atņem sāpes un ciešanas,

kāpēc lai to neizmantotu? Talcis 4, 149.

3. Izbūvēt (piemēram, ceļu), ierīkot (pie-

mēram, dārzu); uzstādīt (piemēram, aparatūru).
I. pievedceļus būvlaukumā. I. telšu pilsētiņu
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upes krastā. ī. izstādi. I. nacionālo parku. I.

uzņēmumā automātiskās plūsmas līniju. Pa-

beigta futbola laukuma izveidošana, daļēji
iekārtoti arī vieglatlētikas sektori un skrej-

ceļš. Rīgas B 57, 53, 5. Parkā . . iekārtoti skaisti

akmensdārzi. DD 66, 10, 29. Mūsu organizācija
iekārto zivju dīķus. Būvējam dambjus, vedam

zemi. Vilks 5, 34. Teteris iekārtoja nelielu cen-

trālapkuri, kas sildīja visu viņa aizņemto

nama pagrabstāvu . . Eglons 2, 395. // Izveidot,

ierīkot (kur vietu, piemēram, gulēšanai, sēdē-

šanai). □ Sev un Andrejam Kalvicu Andrs

iekārtoja guļas vietu tukšajā pūnē. Upīts 4, 697.

.. [teātrī] piecas platformas atradīsies orķestra

padziļinājumā un, paceļot tās vienā līmenī ar

zāles grīdu, šeit varēs iekārtot papildvietas

skatītājiem. Liesma 72, 7, 10. // Izveidot pēc
noteikta parauga (piemēram, albumu). I. feno-

loģisko novērojumu burtnīcu. □ Es . . savācu

nelielu, bet interesantu padomju pastmarku

kolekciju — sanāca tik daudz, ka varēju
iekārtot pat mazu albumiņu. Lācis 15, 157. Ka-

lendāra vietā viņa iekārtoja īstu saimniecī-

bas grāmatu — tādu, kā bija redzējusi Kalkū-

nes muižā. Viese 2, 73. // Izvietot (kur) noteiktā

kārtībā. I. fotogrāfijas albumā. I. ilustrācijas
tekstā. I. grāmatas stendā. // pareti. Novietot

(priekšmetu) vēlamajā stāvoklī. □ Sēdamo

maisu [ratos] iekārtodams, Bite bij domājis

tikai par saimnieka ērtībām. Upīts 4, 13. . . eg-

līte uz skatuves pienācīgi iekārtojama . . Upīts

XII, 253.

4. ledalīt (piemēram, darbus) noteiktā kār-

tībā. O . . viņš apsolīja turpmāk darbus iekār-

tot tā, lai vienmēr būtu viņas tuvumā . . Lē-

manis 4, 9. Arī viņš pats šogad strādāja Tā-

lajā pļavā un arvien vālus iekārtoja tā, ka

pļāva Līzei no muguras. Sakse 2, 46. // Gādāt

un panākt, ka (kas) notiek (parasti noteiktā

laikā). I. sēdes trešdienās. I. bērna barošanu

noteiktās stundās. □ lekārtojot dienā 4 mal-

tītes, tās parasti iedala šādos laikos: pirmās
brokastis

— 8 no rīta, otrās brokastis — starp
11—12, pusdienas — starp 15—16 un vakari-

ņas
— starp 20—21. Pavāru gr 22. Otrā dienā

viņa vairs neizturēja un gāja pie priekšnie-
kiem . . Lai iekārtojot atvaļinājumu ātrāk. Sa-

lenieks 5, 258. // leviest, nodibināt noteiktu kār-

tību. □. . dzīve laikam iekārtota tā, ka ne-

viens savu mūžu nenodzīvo nekļūdīdamies. Zā-

līte 5, 7. «Cilvēks, kas pretinieku atstāj dzīvu,
lai nežēlojas, ja kādā dienā zaudē pats savu

dzīvību
..

Tā šī pasaule iekārtota
..

» J Kal-

4, 289. Ne visi apprecas mīlestības dēļ,
cilvēki apprecas arī tāpēc, ka kopā strādā un

daba ta iekārtojusi, ka ērtāk un patīkamāk —

divatā . . Purs 4, 242. // sar. Rīkoties tā, ka

izveidojas vēlamā kārtība, apstākļi; nokārtot.

«Tu nekā nemāki izdarīt... Kā citi vīri.

Izdara un iekārto visu uz to labāko . . . Izmā-

cas kadu amatu vai tiek muižā labā vietā.»

Lēmanis 3, 40. «Nupat ir reize bēgt. Mēs tev

visu iekārtosim. Draugs aizskries pēc pases, es

pārvedīšu pāri pār pagalmu, un tad tikai joz
atrak prom.» Niedre 2, 30.

5. Gādāt un panākt, ka (kādu) pieņem (pie-

mēram, darbā, skolā), ka (kāds) var apmes-

ties (kur). I, bērnu bērnudārzā. I. zēnu inter-

nātskolā. □ . . ar komjaunatnes ceļazīmēm
darbā iekārtoti 140 tūkstoši absolventu . . Pad J

73, 228, 2. Kopmītņu vajadzībām piešķirtas arī

trīs dzīvojamās mājas ar 230 dzīvokļiem, kur

iekārtoti vairāk nekā 1000 studentu. Zv 72,

24, 16. Pāris naktis . . Maiju varēs iekārtot un

izguldināt tepat, gan jau paši kaut kā saspie-
dīsies. Dorbe 3, 32.

iekārtoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Izveidot sev vēlamo kārtību (kur), iz-

vietojot savas mantas,- apgādāties ar dzīvei

nepieciešamajām mantām un izvietot tās vē-

lamā kārtībā. I. jaunajā dzīvoklī. O «Ziniet,

jūs pagaidām nolieciet savas mantiņas meitas

istabā, tā mums ir brīva. Vēlāk parunāsim, kā

iekārtoties.» Saulītis 12, 17. . . atradu gluži brīvu

kupeju un iekārtojos: uzbāzu uz plaukta so-

mu, uzliku makšķeres . ~ novilku un pakāru

jaku, noņēmu bereti. Ezera 5, 139. Aspazija pa-

lika pie viņa [Raiņa] Pleskavā, līdz izdevās

atrast dzīvokli un kaut cik iekārtoties. J Kal-

niņš 5, 57. // Tikt izveidotam, iekārtotam

(kur) — parasti par iestādi. □ . . otrpus upei,
bijušā pasta ēkā, bija iekārtojusies pagasta
izpildu komiteja. Sakse 7, 74. . . atsevišķā mājā

iekārtojas ambulance un neliela slimnīca..
Talcis 4, 17.

2. Novietoties (kur uz dzīvi, arī uz kādu

laiku). I. komandējuma laikā pie paziņām.
O lebraucis Marseļā, iekārtojos kādā jaunā,
modernā hotelī tieši blakus vecajai Marseļas

ostai. Grīva 9, 109. Vajadzēja domāt par pār-

nakšņošanu, un viņi iekārtojās pussagruvu-

šajā kūtiņā. J Kalniņš 4, 259. Pāris vāveru iekār-

tojās strazdu būrī. . Rīgas B 58, 97, 4. // leņemt
vēlamo stāvokli, novietoties (kur). I. krēslā

pie loga. I. blakus tēvam uz dīvāna. Kaķis

iekārtojas meitenei klēpī. □ Gribēdams at-

laisties, Didzis pacēla spilvenu, lai iekārtotos

ērtāk. . Ezera 2, 67. Vienā [galda] stūrī jau

bija iekārtojusies Alvīne ar grozu un māla

podu, ņēma no groza pa vienam ābolus, no-

tīrīja un bāza podā zem etiķī samērcētas drā-

niņas . . Ezera 7, 22. Kaut kur pavisam tuvu

brīdi čabēja siens — tur man kaimiņos uz

naktsguļu iekārtojās ārkārtīgi kluss un pieklā-
jīgs suns. Lagzdiņš 3, 144.

3. Radīt, nodrošināt sev dzīves vai darba

apstākļus. O Bet savu rentnieka vietu spiests

atstāt un iekārtoties kaut kā citādi arī

Skulte.. J Kalniņš 1, 298. «Varbūt labāk jūru
atstāt un noenkuroties tepat krastā. Kā tad

citi iekārtojoties un dzīvojot vēl labāk nekā

mēs.» Grīva 5, 70. // lestāties (piemēram, darbā,

parasti izdevīgā, piemērotā). I. par oficianti.

ļO . . viņiem palīdzēja iekārtoties darbā un

uzsākt godīgu dzīvi. A Grigulis 13, 449. . .Rēzija

bija iekārtojusies darbā aptiekā. Salnāja 1, 29.

. . es varētu iekārtoties turienes pastā. Zināms,

ne jau par priekšnieci. Paku nodaļā. Ezera

8, 27. // Izveidot, nodrošināt sev kādam nolū-

kam vēlamus apstākļus (piemēram, attiecīgi

iedalot laiku, darbus v. tml.). □ Darbā Ozols

iekārtojās tā, ka šoreiz varēja aiziet stundas
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divas ātrāk . . Rozītis 3, 45. . . viņš iekārtojās,
lai katru pēcpusdienu atrastos netālu no vie-

tas, kur mazā taciņa uzgriezās uz lielceļa.

Eglons l, 83. ..pasaulē ir ne mazums cilvēku,

kuri cenšas iekārtoties tā, lai viņu rīcībai

būtu pēc iespējas mazāk liecinieku. A Grigulis

13, 349.

4. parasti 3. pers. Izveidoties, norisināties no-

teiktā kārtībā. O.. svētdienas rītā notikumi

iekārtojās pavisam negaidītā kārtā. Upīts

IX, 598. Tā te ir iekārtojies —
autobuss pie-

nāk tieši piecas vai desmit minūtes pirms vei-

kala atvēršanas. Zemzaris 1, 84.

iekasēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Likt

samaksāt un saņemt (naudas summu, kas pa-

rasti noteikta kādās saistībās). I. parādu. I.

biedru naudu. I. soda naudu. I. nodokļus.
O . . īres naudas ik mēnesi iekasē Veide [mā-

jas īpašnieks] personīgi . . Zigmonte 1, 276. No

celtuves pats Leja nokāpa pretī.. Leja pats
šodien neiekasēja tās piecas kapeikas no katra

braucēja, bij pieņēmis palīgu. Upīts 4, 327. Viņa

izdarīja maksājumus, iekasēja akcijsabiedrībai
[akciju sabiedrībai] «Ceplis» pienācīgās nau-

das summas, noguldīja tās bankā. . Rozītis

111, 162.

2. ekon. Veikt inkaso operāciju.

iekāsēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

leklepoties. □ . . jau aiz durvīm iekāsējās zē-

niņš . . Sudrabkalns 1, 93. Trīne aizvien iekāsē-

jās. ME 11, 27. Beidzot viņš saņēmās, iekāsējās
dažas reizes un pieklauvēja. Lācis 15, 75.

iekasījums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*- i c kasi t (1). Zīmes i. kokā. □. . lā-

cis grūda viņu prom ar ķepu, un melnie, spī-

dīgie nagi ik reizes nošvīkstēja pret brezenta

vamzi, atstājot baltas iekasījuma svītras. Kar

74, 7, 43.

2. Paveikta darbība, rezultāts ieka-

sīt (2).

iekasīt, -v, -i, -a, pag. -iju; trans. 1. Kasot

(ar ko asu), ieveidot (kādā virsmā zīmes, ro-

bus v. tml.). O Jau pirmatnējās tautas ak-

mens laikmeta pēdējā posmā veidoja māla

traukus un izgreznoja tos ar ornamentiem, ko

iekasīja vai iespieda trauka sienās. Liesma 70,

i, 24. ..varēju mierīgā garā priecāties par
klinšu mežonīgumu, kuru nebojāja neviens

skaistuma mīļotāju iekasīts uzraksts. Lagzdiņš

3, 15. . . naģene patiešām kādreiz bija piede-

rējusi viņam, ko apliecināja gan nagā ieka-

sītie iniciāļi, gan arī vienā vietā pārplēstā
drēbe . .Vilks 7, 209.

2. lekašņāt (kur iekšā). Suns iekasa kaulu

smiltis.

iekāst, -kašu, -kas, -kaš, pag. -kasu; trans.;

pareti. lekašņāt. □ No blāķī iekāstām olām ar

laiku izperinās cālīši. ME 11, 25. Nosēžos,
iekasu kailās kājas dzestrajā smilšu apakš-
karta . . Plūdonis 2, 403.

iekāst, -kāšu, -kās, -kāš, pag. -kāsu; trans.

Kāšot iepildīt (šķidrumu traukā). □ lekāst

pienu spainī. ME 11, 27.

iekasāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. lekašņāt.
Lieta iekašāta zemē. ME 11, 25.

iekašņāt, -aju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Kaš-

ņājot iedabūt (kur iekšā). Suns iekašņājis
kaulu smiltīs.

iekauciens, -a, v. Īslaicīga vienreizēja ska-

ņa (1). .n .
.

drīz vien aiz

sevis izdzirdām saniknotā suņa draudošos

iekaucienus. Salenieks 2, 141.

iekaukties, -kaucos, -kaucies, -kaucas, pag.

-kaucos; refl. 1. parasti 3. pers. lesākt kaukt un

tūlīt apklust (piemēram, par suni, vilku).
(□ Suņi iekaucas, juzdami medījumu, dzinēji
bļauj ... Upīts 18, 45. Melnajā silā iekaucās

vilks. lekaucās un apklusa. . Līvs 2, 105.

Apakšā aizas dibenā dzirdam iekaucamies

vienu otru šakāli . . Birznieks-Upītis 6, 281.

2. parasti 3. pers. lesākt radīt stieptu, spalgu,
samērā augstu skaņu (par vēju, vētru v. tml.);
iesākt radīt šādu skaņu un tūlīt pārstāt.
'□ lekaucās vējš, kritušās lapas kūleņoja
ceļā.. Eglons 1, 45. ..tad atkal iekaucas vējš
un debess kļūst melna kā pati nakts. Sēlis

5, 349. // Par ierīcēm, mašīnām. lekaucas si-

rēna. lekaucās lokomotīves svilpe. lekaucas

bremzes. □ Motors spēcīgi iekaucās, laiva

it kā palēcās uz priekšu un sāka joņot jūrā.
Grīva 1, 119. Brauc vieglā mašīna., un, rie-

pām iekaucoties, nobremzē. Zigmonte 1, 289.

lekaucas ventilatori. . Pad J 62, 183, 2. // Par

lidojošiem šāviņiem. □ Gaisā iekaucās šrap-
neļi. Sādžas labo galu sāka ārdīt vācu artilē-

rija. Grants 3, 70. Dzidrajās debesīs iekaucās

neredzamais lielgabala šāviņš. Kar 46, 7/8, 640.

. . tad iekaucās mīnas un ar apdullinošu trok-

sni izsprāga turpat blakus. Cīņa 74, 86, 2. // Par

mūzikas instrumentiem. lekaucās saksofons.

3. sar. levaimanāties spalgā, stieptā balsī.

«Bet man ir tāds pavisam briesmīgs [augo-
nis]. Vai!» Volodja pēkšņi iekaucās un sāka

atkal klibot. Talcis 4, 105. Leinasars no sāpēm
iekaucās un sabruka uz ceļiem. A Grigulis

13, 338. .. Oskaram vajadzēja ciešāk sakost zo-

bus, lai neiekauktos vilka izmisumā. Lācis 4, 8.

iekausējums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts —>- i c kaus ē t (1). □ Dekoratīvie

šķīvji ar krāsaina stikla iekausējumiem. . .
Cīņa 74, 89, 4.

2. Paveikta darbība, rezultāts -piekau-

sēt (2).
iekausēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

kausēt un ieliet (kur iekšā, parasti metālu).
Svinu iekausēt iedobumā. ME 11, 26. // Iz-

kausējot (kādu vielu), ievietot (tajā ko).

Pagājušajā gadā, paplašinot Piltenes dārz-

niecību, atrada piķī iekausētu vīstokli. Ziedo-

nis 6, 65.

2. Padarīt par būtisku, neatņemamu sastāv-

daļu (piemēram, mākslas darbā); iekļaut (2).

Staņislavskieši ne tikai ir lepojušies ar

savu lielo skolotāju, bet aizvien centušies

viņa idejas, viņa mācību radoši iekausēt sa-

vās izrādēs. Lit M 67, 26, 9. Šīs atvirzes no tie-

šajiem ceļojuma notikumiem cieši iekausētas

grāmatas kompozīcijā, saistītas ar autora dzī-

vās domu gaitas plūdumu. . Rīgas B 66, 79, 6.

iekausēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās.
Reil.-Piekausēt (2); tikt iekausē tam,
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£□ Kur dzejnieks gūst iedvesmu, kur viņš var

smelties ierosmi, dzīves pieredzi, kam jā-

iekausējas mākslas tēlos? Lit M 61, 2, 2. Šajos
tīrumos, zem šīm debesīm un bērziem dzimst

[dzejnieka] atziņas, dzīves īstenības dialektika

iekausējas dzejas rindās. Vējāns 5, 78. Esmu

meklējis portretam tādu izteiksmi, kas iekau-

sētos jaunajā arhitektūrā . . Cīņa 74, 91, 4.

iekaustīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar.

Vairākkārt ne sevišķi stipri iesist; arī iepērt (1).

O Puikām var būt nodauzīti ceļgali, nosmē-

rētas mutes, ar viņiem var pabārties, pie rei-

zes tos pat iekaustīt, bet lielu raižu nav.

Saulītis 12, 38. Juri bāra un reizām [reizēm]

pat krietni iekaustīja. ME 11, 26. No rīta Dže-

riks [suns] nelaimīgā kārtā bija ieklupis at-

braucēja tievajās biksēs . . Bet par to Džeriku

iekaustīja un pieķēdēja. Vilks 2, 54.

iekaut, -kauju, -kauj, -kauj, pag. -kāvu;

trans.; sar. Vairākkārt iesist. I. suni. □ Pui-

šiem saskrēja asaras acīs. . Arī skolas kun-

gam sametās tā kā neērti. Viesis var nodomāt,
ka viņš tos pinkšķētājus iekauj . . J Kalniņš

3, 47.

iekavas, -v, vsk. iekāva, -as, s. 1. Divpusēja

Izdalītājpieturzīme: (), [] vai {}. Atvērt

iekavas — uzrakstīt šīs pieturzīmes pirmo daļu

norobežojamā teksta priekšā. Aizvērt ieka-

vas —
uzrakstīt šīs pieturzīmes otro daļu aiz

norobežojamā teksta. □ lekavām ir gan gra-

matiska, gan jēdzieniska loma. Nozīmju dažā-

došanai rakstos mēdz lietot galvenokārt divu

tipu iekavas — apaļās jeb ovālās iekavas

(()) un kvadrātiekavas ([]), retumis lieto vēl

trešo iekavu veidu — figūriekavas ({}). Blin-

kena 1, 359. Daudzpunkts, jautājuma zīme, iz-

saucējs, iekavas, pēdiņas v. c. — tas viss tiek

izlietots, lai pilnīgāk atveidotu personu

runu.. Valeinis 1, 214. // arī vsk. Viena no šīs

pieturzīmes daļām. Teksts beidzas ar iekavu.

2. Zīme (), [] vai {}, ar kuru norāda uz

matemātisko darbību secību. Atvērt iekavas —

izpildīt matemātisko darbību, kas norādīta

pirms iekavām.

iekavējums, -a, v. Rezultāts ->- iekavē t.

!□ Direktoram [skolā] steigšanu un kārtošanu

bezgala daudz: audzinātāji nenodod plānus,
aizbildinās ar darba iekavējumiem kolhoza

talku dēļ . . Indrāne 2, 123.

iekavēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ne-

paveikt paredzētajā laikā (parasti darbu). I.

remontu. □ Viņš darbu tā iekavējis, ka ta-

gad netiek laikā galā. ME 11, 26. «Es šoziem

ļoti daudz mācījos.. lekavēts tik briesmīgi
daudz, ka. mati ceļas stāvus.» Ezera 1, 277.

iekavēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. Netikt paveiktam laikā (parasti par

darbu). □ Darbs iekavējies. ME 11, 26. Sē-

šana iekavējās lietus dēļ. ME 11, 26. .. bija
iekavējusies restorāna.. rekonstrukcija. Cīņa

73, 256, 2.

ieklabēties, parasti 3. pers., -klabas, pag. -kla-

bejas; refl. lesākt klabēt un tūlīt pārstāt. lekla-

bejas durvis. O Adrianam ieklabējās zobi.

Upīts 18, 171.

ieklabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mā-

jos; refl. lesākt klabināt un tūlīt pārstāt. lekla-

binājās stārķis.

iekladzināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. lesākt kladzināt un tūlīt apklust.
lekladzinājās pārbijušies vista. Lagzdiņš

2, 75.

ieklaigāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. lesākt klaigāt un tūlīt apklust. Mežā

ieklaigājās ogotāji. Kaut kur uz jūras
ieklaigājas kaija. ME 11, 27.

ieklaiņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

Klaiņojot ievirzīties (kur iekšā). Vilki ieklaiņo
mežos.

ieklājs, -a, v. Tas, kas ir ieklāts (1) (kur).

Salmu i. Kūdras i. □ Uz gaišā oškoka finie-

rējuma guļ divas sastrādātas rokas, sarkana

ordeņa kastīte ar samta ieklāju. . PL Siev

70, 3, 1.

ieklājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts ->- ieklāt (1); arī ieklājs. Betona i.

Grīdu i. □ Tajā [sporta korpusā] ir lecamā

bedre tāllēkšanai un augstlēkšanai ar poro-

lona ieklājumu.. Sports 68, 195, 2.

2. Paveikta darbība, rezultāts -»- ieklāt (2).
Krāsu toņu i. □ Veidojot [vitrāžu] galvenos
krāsu laukumus no krāsaina stikla, māksli-

nieks tos papildina ar ēnu, detaļu ieklājumu..
Tēl M 58, 88. // Pamata sagatavojums (mākslas
darbam), kas ietekmē (tā) virsmas izteiksmī-

gumu. O . . [audumos] ar vaska ieklājumu un

krāsojumu panākts īpatnējs lauzīts dzīslo-

jums . .Māksla 62, 2, 10.

ieklakstēties, parasti 3. pers., -klakstas, pa_g.
-klakstējās; refl. lesākt klakstēt un tūlītpārstāt.
lO .. ieklakstējās šautenes aizslēgs, kam se-

koja kluss brīdinājums. Grants 3, 7.

ieklakšķēties, parasti 3. pers., -klakšķas, pag.

-klakšķējās, arī ieklakšēties, parasti 3. pers.,

-klakšas, pag. -klakšējās; refl. lesākt klakšķēt
un tūlīt pārstāt.

ieklāsfīf, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.
1. lestāstīt (izklāstot, izskaidrojot); ieskaidrot.

Grūti i.

2. Klāstot ievietot (kur iekšā).
ieklāt, -klāju, -klāj, -klāj, pag. -klāju; trans.

1. Klājot ievietot (kur iekšā). I. drānu gro-

ziņā. □ Baumanis ar grābekli ņem vien [sal-

mu] klēpjus no metiena un klāj uz restēm,

bet Dāvis ar Ādamu krata ieklātos klēpjus un

laiž restēm pāri . . Birznieks-Upītis Ila, 109.

// levietot (kur iekšā kādu materiālu), lai vei-

dotu segumu; ieveidot segumu (kur). □ Fut-

bola laukumā vairākās vietās ieklātas velē-

nas . . Sports 62, 50, 2. Grīda bija tikai ēdamtel-

pās, gaiteņos to pašlaik sāka ieklāt. Cīņa 71,

203, 2.

2. lezīmēt, iekrāsot (piemēram, zīmējumā,
akvarelī ēnojumu, krāsas toni). I. pamattoņus.

a . . bērni ar apbrīnu skatījās, cik veikli viņa

rīkojās ar ūdenskrāsām. leklāja ēnas, zvaig-

znes vidusdaļu it kā izcēla reljefā.
_

Jauno v

59, 64. Uz kontrasta principa parasti būvēta arī

šo ainavu kompozīcija —

upe, mežs tālumā,

horizontāli vai seklā diagonālē ieklāti lauki. .
Zv 66, 22, 16.
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ieklaudzēties, parasti 3. pers., -klaudzas, pag.

-klaudzējās; refl. lesākt klaudzēt un tūlīt pār-
stāt. □ Rati ieklaudzējās. ME 11, 27. Uz grī-
das smagi ieklaudzējās svešā zābaki. Lagzdiņš

2, 34. Laiku pa laikam virtuvē ieklaudzējās
soļi, norībēja krēsls

..
Zv 57, 3, 3. .. dzird cirvi

ieklaudzamies — plēš skalus. . Upīts 18, 28.

ieklausīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Uzmanīgi klausoties, censties sadzirdēt.

'□ Viņa paslienas uz elkoņa, ieklausās, atlai-

žas atkal. Nav, nav neviena. Ezera 2, 120. Ja

ieklausītos, varētu pat dzirdēt, kā lapas krīt.

A Grigulis 13, 220. // trans. O Viņa atkal ieklau-

sās, kā tālumā brauc automašīnas. Aiztraucas,

dārdoņa nogrimst klusuma jūrā. Ezera 2, 134.

pārn. .. leklausos ejot, ko lielceļš zem kājām
vēl dzied . . Kaldupe 1, 25.

2. Uzmanīgi klausoties, censties uztvert,

atšķirt. O Brigadieri personīgi iedarbināja

motorus, uzmanīgi ieklausījās katrā troksnītī.

Laganovskis 1, 29. Labi ieklausoties, aiz sienas

varēja dzirdēt aprautus šņukstus. Dripe 2, 110.

Bet, kad viņš ieklausījās, tad tomēr arī viņam

likās, ka tās ir bērnu balsis. J Kalniņš 2, 123.

// Klausoties pievērst uzmanību un censties

saprast, izprast (to, ko dzird). I. sarunās. I.

svešā valodā. I. sirsnīgajos vārdos. □ Ja-

ņuks ieklausījās kalēja balsī. Kur viņš to bija
dzirdējis, tādu zemu, mazliet dobju balsi, kas

likās nākam no krūšu lejgala? Sakse 9, 105.

Simfoniskajā mūzikā jāprot ieklausīties, jābūt

jūtīgai un atsaucīgai sirdij. Cīņa 63, 219, 4.

pārn. Viņš, tevi uzrunādams, saka: «Mīļā!»
Šis vārds ir dziļš. Bet ieklausies vēl dziļāk.
Vai dzirdi viņa sirdi tavai sakām. . Ķempe

4, 177. // pārn. lejusties un saprast, izprast.
O Nekad viņa nav ieklausījusies Pumpura
sāpēs. Jo Rātminderu meitas krūtīs sirds ne-

maz nav. Akmens tur ir. J Kalniņš 3, 217.

ieklauvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. lesākt klauvēt un tūlīt pārstāt. Pie dur-

vīm kāds ieklauvējās. □ leiet pilī: neviena

cilvēka; tik pašā dibina [tālākajā] istabā kaut

kas ieklauvējās. LTTP IV, 114.

ieklejot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Kle-

jojot ievirzīties (kur iekšā). Mežā ieklejo lāči.

ieklepoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. lesākt klepot un tūlīt pārstāt. Bērns brī-

žiem ieklepojās, n Piespiež roku pie krūtīm

un ieklepojas. Tā tāda paraša. Klepus viņam
nenāk. Upīts 18, 109. Imants nezina, kāpēc at-

modies. Varbūt gar logu dārdēdama aizbrauca

automašīna vai māte ieklepojās miegā. Ezera

2, _153. Khm! khm! viņš ieklepojās. ME 11, 27.

ieklibot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Kli-

bojot ieiet, ienākt (kur iekšā). □ «Pēdu pa-

mežģīju ...» Uģis sūkstījās un, pietrausies kā-

jās, iekliboja zemnīcā. Vāczemnieks 1, 53. Ciema

priekšsēdētājs, pirmās grupas invalīds, . . kādā

vakarā pie manis iekliboja pavisam satriekts.

Grīva 8, 55. pārn. Dienas kā nodzīti zirgi iekli-

bo naktī un paliek. Lukss 1, 103.

ieklīdenis, -na, v.; ieklīdene, -es, dsk. ģen.

-ņu, s.; niev. Cilvēks vai dzīvnieks, kas ieklī-

dis no citurienes. Vai Kurskas mežos

aug vilki? Ja kāds parādās, tad mednieki to

uzskata par nejaušu ieklīdeni. Rīgas B 70, 51,6.

ieklidzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; in-

trans. levirzīties (kur iekšā) sīkiem, skanīgiem

soļiem (parasti par zirgu). Pagalmā ieklidzi-

nāja zirgs.
iekliedziens, -a, v. Īss, aprauts kliedziens,

'□ Atskanēja skaļš iekliedziens. ME 11, 28.

Tad Vārpa . . iesaucās balsī: «Spīd — Un —

San, nāc! Nāc!» . . Šais piecos vienzilbīgajos
iekliedzienos tad arī izpaudās visa Vārpas
rosme. Sudrabkalns 11, 478. Televīzijai ir intīms

raksturs. Ar ekrāna starpniecību ļaudis ienāk

dzīvokļos, klusu, bez iekliedzieniem sarunā-

jas ar mums. Lit M 67, 4, 7.

iekliegt, -kliedzu, -kliedz, -kliedz, pag. -klie-

dzu; trans. Skaļā balsī, kliedzot pateikt (kur

iekšā). O Kaut gan viņš [pakurlais] visu laiku

mēļoja pats, tomēr šad tad arī man nācās

iekliegt kādu atbildi viņa klausāmajā cau-

rulē. . Zv 57, 1, 9.// intrans. '□ «Čigāni, vec-

māt [vecomāt], čigāni!» viņa iekliedz vaļējās
klēts durvīs, kur vecmāmiņa rīkojas gar

tīņiem [tīnēm]. Brigadere 2, 116. «Kāpēc nav

piekabinātāja?» . . iekliedzu viņai ausī, jo
traktora kāpurķēžu žvadzoņā un spēcīgajā
motora rūkoņā nekāda parastā apvaicāšanās

nevarēja notikt. Talcis 4, 44. «Bet nākošreiz tu

atved man veselu desu. Vienai pašai. Vai jā?»
viņa iekliedz Mišelam ausī.. Indrāne 6, 236.

iekliegties, -kliedzos, -kliedzies, -kliedzas,

pag. -kliedzos; refl. 1. lesākt kliegt un tūlīt

apklust. Pēkšņi i. Pārgalvīgi i. Nelabi i. I. no

prieka. I. aiz bailēm. O leva klusi iekliedzas,
bet šai kliedzienā ir bailes. Viņa ātri piegrūž
dūri pie mutes, kož, lai apslāpētu kliedzienu.

A Grigulis 10, 107. Grīslis krita ar galvu lejup
un sāpēs nelabi iekliedzās. Sakse 2, 51. Es ne-

paspēju ne iekliegties, kad Džimītis jau bija
satvēris rāpuli tieši aiz galvas un, nikni pu-

rinādams, izstiepa ārā. Avotiņa 2, 148.

2. Skaļā balsī, kliedzot pateikt (atsevišķus
vārdus, īsu teikumu). □ «Mājā iesperts, māja

deg,» viņš iekliedzās, tad devās taisni ar vienu

lēcienu no [siena] kaudzes nost. . Kaudzītes

la, 31. «Nav?» šis [Andriksons] iekliedzās.

«Mani bērni! Mani bērni!» Blaumanis 11, 326.

«Elza! Tu mani vairs nemīli!» piepeši visu

sapratis, iekliedzās Arturs. Sakse 7, 97.

3. parasti 3. pers. lesākt radīt raksturīgas

balss skaņas un tūlīt apklust (parasti par put-

niem). □ Svilpoja vālodze, mežā šad tad

iekliedzās dzilna.. Birze 3, 44. ..samiegoju-
sies bezdelīga nule vēl izlaidās pa lūku un

iekliegdamās apmeta līkumu ap Oša kūtiņu.

Upīts 4, 128. Palaikam griezīgi iekliedzās kai-

jas. Kurcijs 2, 27.

ieklikstināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; in-

trans. leklidzināt. Zirgs lēnām ieklikstina pa-

galmā.

iekiimst, -klimstu, -klimsti, -klimst, pag.

-klimtu, ari ieklimstēt, -klimstu, -klimsti, -klimst,,

pag. -klimstēju; intrans.; pareti leklaiņot.

IO Gājējs ieklimstēja mūsu mājā. ME 11, 27.

pārn. Kad tik viņš neieklimst kādā nelaimē»

ME 11, 27.
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ieklinkāf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans.; sar.

Neveiklā, ļodzīgā gaitā ieiet, ienākt (kur

iekšā). I. istabā.

ieklinkšķēties, parasti 3. pers., -klinkšķas, pag.

-klinkšķēj'ās, ari ieklinkšēties, parasti 3. pers.,

-klinkšas, pag. -klinkšējās; refl. lesākt klink-

šķēt un tūlīt pārstāt. □ Gaitenī aiz sienas

kaut kas ieklinkšķas un nokrīt smagi kā stiklu

maiss uz klona. Niedre 12, 13.

ieklīst, -klīstu, -klīsti, -klīst, pag. -klīdu; in-

trans. Klīstot ievirzīties (kur iekšā); arī

iemaldīties (kur iekšā). Tūristi ieklīduši dziļi
kalnos. O Krēslā staršina Druva ar saviem

ļaudīm ieklīda biezā eglājā, kur bija apme-

tušies prettanku artilēristi. Grants 5, 112. «Pie

manis te viens bija ieklīdis. Par tevi prasīja.»
Indrāne 6, 273. // Par dzīvniekiem. □ Kādreiz

ieklīst govis mežā, un tu nekā nevari zināt,
uz kuru pusi viņām katrreiz labpatikas no-

griezties. Sakse V, 101. Lāči te [mežā] vairs ta-

gad nedzīvo, bet viens otrs vilks gan ieklīst.

Branks 1, 56. Gailis, nez' no kurienes ieklīdis,

nodziedājās . . Eferts-Klusais i, 189. // pārn. Iz-

platīties (kur iekšā, parasti par skaņu, gais-

mu). □ Vakarā, kad Justa istabā pa vaļējo
logu atkal ieklīst vijoles skaņas, viņš saģēr-
bjas un uziet pie Krastiņām. Sēlis 5, 328. Kad

spuldzi nodzēsa, istabā ieklīda pelēcīga un

vāja rīta gaisma, kura nespēja izveidot pat
īstas ēnas. Birze 5, 222.

iekluburot, -oju, -O, -O, pag. -oju; intrans.;

sar. leklumburot. I. grāvī.
ieklukstēties, parastt 3. pers., -klukstas, pag.

-klukstejas; refl. lesākt klukstēt un tūlīt ap-
klust. Vista ieklukstējās. □ Ezera malā

ieklukstējās pīles. ME 11, 28.

ieklumburot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.;

sar. Neveiklā, grīļīgā gaitā ieiet, ienākt (kur

iekšā). I. istabā.

ieklunkstēiies, parasti 3. pers., -klunkstas, pag.

-klunkstējās; refl. leklunkšķēties.

ieklunkšķēties, parasti 3. pers., -klunkšķas,
pag. -klunkšķējas, ari ieklunkšēties, parasti
3. pers., -klunkšas, pag. -klunkšējās; refl. īsu

brīdi klunkšķēt. □ Sadabūja. . puslitra pu-
deli, kurā ieklunkšķējās nespodri dzeltenīgs
šķidrums. Ezera 2, 79. Mana, ka laiva sašķie-
bušies, ka zuši kustas un lokās. . . Ūdens

ieklunkšas mazliet, tad vēlreiz un vēlreiz.

Trīs zuši ir projām... Upīts 11, 191. Vēders

ieklunkšējās. ME 11, 28.

ieklunkšķināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

īeklunkšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. ledzert tā, ka noklunkšķ. '□ To mazo

šņabīti ieklunkšinājām . . ME 11, 28.

ieklunkurot, -oju, -O, -O, pag. -oju; intrans.;

sar. leklumburot. □ Atmiņā palikuši arī stāsti

par bišu nodzeltiem zirgiem un pat kādu tē-

vaini, kas piedzēries ieklunkurojis bišu dārzā.
Sudrabkalns 11, 509.

ieklupt, -klūpu, -klūpi, -klūp, pag. -klupu;
intrans. 1. Klupšus ievirzīties (kur iekšā).
!□ Perje kungs nesapratā [nesapratnē] ap-
stājas un gribēja apgriezties. Bet tūliņ dabūja
spēcīgu grūdienu mugurā, meimurodams

ieklupa dobumā pie loga cauruma . . Upīts

lii, 506. Mēs izlecam no gravas un . . lieliem

lēcieniem dodamies gar krūmu malu. leklū-

pam kādā piezēlušā bedrē. Rihters 1, 472.

// Strauji, ar sparu (klupšus) ievirzīties (kur iek-

šā). D . . veras durvis un ienāk vecais Krastiņš.

īstenībā ieklūp. Aizelsies, izspūrušiem ma-

tiem . . Upīts IV, 659. Kā vēja sviesta, Elga

ieklūp istabā. Kar 56, 9, 45. Sīlis atgrūda mazās

starpklāja durtiņas un klupšus ieklupa ogļu

telpā. Lācis 15, 389. // Strauji (parasti ar lē-

cienu) ievirzīties (kur iekšā) —

par dzīvnie-

kiem. 'O Pelēcis, grāvim pārtriekts, tūliņ

ieklupa garajā lauka zālē.. Upīts VIII, 428.

Tas ir neaizmirstams skats, kad Rušonu ezerā

ieklūp [pīļu] spārnotā saime. Vējāns 5, 124.

// Strauji iesēsties, iegulties (kur iekšā); iemes-

ties. I. krēslā. I. ar visām drēbēm gultā.
ļO Mārtiņš norauj zirgam kažoku, uzvelk sev

mugurā.. leklūp ragavās un griež ap kuti. .
Upīts V, 274. Kūts darbus paveikusi, Leikartu

Lība steidzās uz istabu. . . ieklupa stellēs un

sāka aust . .Upīts 4, 56.

2. leķerties ar roku (kur iekšā); strauji ievir-

zīt, piemēram, roku (kur iekšā). O ..Vero-

nika izbailēs gandrīz vai sev matos ieklupa.
Niedre 12, 58. Bij kļuvis vēl nervozāks un pa-

visam sašutis. Abām rokām pats ieklupa at-

vilktnē, meta papīrus uz galda. Upīts VIII, 495.

K> leklupt matos (arī cekulā) — iesākt raustīt

aiz matiem, iesākt kauties,- arī iesākt rāt.

H Strauji tuvoties un iekost vai ieknābt (par
dzīvniekiem). O Suns viņam dzinās pakaļ un,

aizgūtnēm sirdīgi riedams, grasījās ieklupt
kāju stilbos. Kar 58, 11, 77. Niedru lija nemaz

neuztraucas par to, ka daža drošsirdīgāka kaija
tai gandrīz ieklūp mugurā. X Grigulis 2, 78.

// pārn. Pēkšņi, strauji parādīties (kur) — pie-
mēram, par vēju, uguni. □ Caurvējš ieklūp
durvīs. Indrāne 6, 24. . . tad uzšāvās liesma un

kāri ieklupa sausajos žagaros. A Gulbis 2, 8.

iekļaut, -kļauju, -kļauj, -kļauj, pag. -kļāvu;
trans. 1. Atrasties (kam) cieši visapkārt; arī

ierobežot (ko); ietvert (4). Tērps cieši iekļauj
augumu. Namu iekļauj skvērs. Soli iekļauj
laukumu. Koku iekļauts meža klajums. O Cie-

miņi sēdās tuvāk cits pie cita, cieši iekļaujot

jubilāra goda krēslu. Zemzaris 1, 56. . . ogulāju
un vecu ābeļu iekļauta, stāvēja melna, nokvē-

pusi smēde. Fimbers, 1, 221. Jūra! . . Te jau viņa

ir, iekļauta dzidri balto liedaga smilšu un tumši

zaļo slaido priežu lokā. Bērn 49, 6, 6. // pārn. Par

miglu, dūmiem, gaismu v. tml. □ . . kaut gan

rītu iekļāva viegla dūmaka, šķita, ka būs liela

tveice. Kar 57, 7, 104. . . zeme šķita izelpojam
saldu reibumu, un visu iekļāva krēslas plīvs.
Eglons 1, 100. pārn. Spējš un salds reiboņa
viesulis iekļauj Ilzi. Kar 56, 4, 75. // Saņemt,

satvert no visām pusēm. I. rokturi plaukstā.
I. galvu rokās. lekļaut (ari ietvert) skatienā —

pārredzēt.
2. Padarīt par (kāda kopuma, sistēmas) sa-

stāvdaļu, daļu. I. atziņas sacerējumā. I. tēmu

simfonijā I. celtni ainavā. Teātris iekļāvis re-

pertuārā jaunas lugas. □ Svarīgi, lai literārā

darbā būtu iekļauta liela politiska, sabiedriska

doma . . Kar 60, 3, 106. . . mākslinieks savās tē-
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mās iekļāvis dzimtenes dabu un sumina to

savā mākslā. Kar 56, 12, 120. Viduslaiku apbūve
ir iekļauta aizsardzības zonā, un to saglabāt
palīdz likums. Zv 73, 14, 3. // lesaistīt (cilvēku,
piemēram, kolektīvā, pasākumā). !□ ~ lielāka

uzmanība jāveltī arī bezpartejisko aktīvistu

audzināšanai, iekļaujot viņus skolās, pulciņos
un semināros. Cīņa 57, 230, 1. . .visi ārpusklases
un ārpusskolas pasākumi šogad iekļaus ļoti
lielu skolēnu daļu. Sk Av 72, 15, 1.

3. reti. Pavirzīt (uz iekšpusi). iO Krodzi-

nieks .. atgriezās ar nezin kur sameklētu vecu

galdu, kam viena kāja gan stipri iekļauta uz

iekšu, bet, kad tur padzina ķīli apakšā, stā-

vēja gluži labi. Upīts IX, 549. Veronikai gluži
simpātiska izlikās šī. . kundze ar mazliet iepla-
cinātu degunu, mazliet iekļautu virslūpu..
Upīts XII, 757.

iekļauties, -kļaujos, -kļaujies, -kļaujas, pag.

-kļāvos; refl. f. levirzīties (kur iekšā) un pie-
kļauties, pieplakt. □ Līdz ar jasmīniem viņa

pati iekļāvās Laimona rokās. Kar 57, 3, 75. Nu

viņa rokās iekļaujas Jagna, sārta un tvirta kā

vara kanna.. Indrāne 6, 51. Pa miegam [ares-
tētais] bij pievēlies kaimiņam pavisam klāt,
cieši tā līkumā iekļāvies. Upīts 111, 512. // Cieši

apņemt sev apkārt,- ietīties, Dziļāk mel-

najā zīdsamta mētelī iekļaudamās, savu fan-

tastisko uzvalku slēpdama, viņa iegāja iekšā.

Sudrabkalns 11, 485.

2. lesaistīties (piemēram, kolektīvā, pasāku-

mā). □ Annai bij piedzīvojumi un droša pār-
liecība, ka, apzinīgajā strādniecībā iekļāvies,
cilvēks nevar ne bojā aiziet, ne panīkt. Upīts
XII, 1010. ..kopējā tūristu grupā Immerfreijs
iekļāvās tikai tādēļ, ka viņam nebija tik daudz

naudas, lai ceļotu atsevišķi. Ādamsons 2, 176.

Viņš jau agrā jaunībā iekļāvies tai varonīgajā
ciņa, kuru izcīnīja mūsu darbaļaudis. . Kar

54, 6, 89.

3. ledzīvoties, iejusties; iejūtoties dzīvot

Ildzi (kam). I. ansamblī. □ .. uz skatuves

viņš [aktieris] ir līdz galam iekļāvies tēlā,
dzīvo tikai veidojamā tēla dzīvi. Lit M 56,41,4.

Kad Puškins dzīvoja, latviešiem vēl nebija
iespēju iekļauties viņa gara pasaulē. Sudrab-

kalns 2, 183. . . slimnīcas daudzžuburainajā
dzīvē man mācīja iekļauties feldšere Grun-

dava. J Liepiņš l, 9.// Pieskaņoties, pielāgo-
ties (piemēram, plāniem, nosacījumiem), rīko-

saskaņā ar ko (piemēram, ar plāniem, no-

sacījumiem). □ Runāja pats ceha priekšnieks.
Ar grafiku ejot smagi. Nekādi nevarot noteik-

tos termiņos iekļauties, nespējot saskaņot dar-

bus pie celtņa būves ar citiem ceha uzdevu-

miem. Bērce 2, 130. Tagad viņš pilnīgi iekļau-
jas režīmā, . . ir apguvis programmā paredzē-
tas . . iemaņas. Sk Av 72, 15, 3.

4. parasti 3. pers. Būt piemērotam (kādā ko-

puma, sistēmā). □ Māras apciemojums bija
neparasts un neiekļāvās viņa dzīves rāmjos . .
Lācis 6, 184. .. labi.. ainavā iekļāvās košu

ceriņkrūmu apjoztā modernā skolas ēka. . Kar
59, īo, 78. .. vienkāršu galdu arī telpā viegli
novietot un tas labi iekļaujas pārējā iekārtā.

Mājtur 418. // Tikt padarītam par (kāda ko-

puma, sistēmas) sastāvdaļu, daļu. O . .viņu
[kritiķu] uztveres diapazons ir tik plašs, ka tajā
vienādi iekļaujas visdažādākās māksliniecis-

kās individualitātes. Lit M 58, 17, 3. Varenā ra-

došās enerģijas plūdumā iekļaujas arī divu

Baltijas padomju republiku. . pilsētu un lauku

darbaļaužu slavenie veikumi. Pad J 73, 38, l.

Braslas upei ar visu tās ieleju vajadzētu
iekļauties parka teritorijā. Pad J 73, 42, 4.

5. Pavirzīties (uz iekšpusi). !□ ..dūre bij
laukā un uzplāja uzrocim tā, ka tas iekļāvās
gluži līks. Upīts XII, 140. Tikai zoba [Osienei]
laikam vairs nebij neviena, mute pavisam
iekļāvušies .. Upīts 4, 712. Dūmus velkot, viņa
spurainie vaigi dziļi iekļāvās, pat pazuda zem

vaigu kauliem. Kar 57, 10, 43.

iekļāvums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta dar-

bība, rezultāts -v iekļ aut (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts -»- ie kļ aut

(2). Idejas i. romānā.

iekļūt, -kļūstu, -kļūsti, -kļūst, pag. -kļuvu;
intrans. 1. levirzīties (kur iekšā), parasti ar

grūtībām, pārvarot šķēršļus (par cilvēkiem

vai dzīvniekiem). I. trolejbusā. I. vilcienā.

!□ .. no āra ienācēji vispirms iekļuva vir-

tuvē, tad mazajā istabiņā ar diviem lodziņiem.
Sakse 2, 10. «Pirmo reizi es te [aizā] iekļuvu
no augšas,» un tēvs norādīja uz spožajiem
sniega kalniem. Birznieks-Upītis 6, 200. Mācītāja
Mežsaimnieka dzīvoklī neizdevās iekļūt, ne-

viens nenāca atvērt durvis, lai gan Stūris

bija ar mieru galvot, ka no iekšpuses skan

balsis un mūzika. Saulītis 12, 274. lekļūt (arī
iekrist) slazdā (arī slazdos, lamatās) — nonākt

nevēlamā, bīstamā situācijā, ko radījis kāds

cits cilvēks. // Nonākt, parasti nejauši,
arī gadīties (kādā vietā, apstākļos). I. ļaužu
drūzmā. I. lietus gāzē. O Agnese bija izgā-

jusi cauri lekšrīgai un iekļuva tirgus burzmā.

Sakse 6, 69. Kuģojot pa Melno jūru, iekļuvām
vētrā. Mūs krietni pašūpoja. Rīgas B 73, 225, 6.

// Atrodoties kustībā, parasti nejauši, ievirzī-

ties (kur iekšā) — par priekšmetiem. Laiva

iekļūst meldros. Ledus gabali iekļūst ūdens

virpulī. Acī iekļuvis gruzis. // levirzīties (kur

iekšā) —

par šķidrumu, gāzi. Pagrabā iekļuvis
ūdens. □ Kambarim ierīkoja atsevišķu ieeju

no āra un īpašu krāsni, ko kurināja no rijas,
lai dūmi neiekļūtu dzīvojamā telpā. Cimerma-

nis 1, 55. // Izplatīties (kur iekšā) — par gais-

mu, skaņu. O Meža dziļumos saules stari

gandrīz nekad neiekļūst. Cīņa 62, 233, 3^
2. Nonākt (piemēram, nevēlamā stāvoklī).

I. nelaimē. I. grūtībās. I. parādos. lekļūt ļaužu
valodās — tikt aprunātam. □ Nejaušs gadī-
jums viņam bij rādījis, kā baronam par viņa

cietsirdību varēja atriebties! Atriebties, pa-

šam pie tam nemaz neiekļūstot nekādās bries-

mās. Blaumanis 6, 146. Varbūt, paredzot, kādās

kara šausmās var iekļūt cilvēce, arī Vācijas

sociāldemokrātija nostāsies pret karu, karam

pretosies Francijas un citu zemju proletariāts.
Sēlis 5, 384. Puikas ļoti labi saprata, ka, glāb-
dams viņus, Zemītis pats nu ir iekļuvis pama-

tīgās nepatikšanās. Vāczemnieks 4, 25. // Pār-

varot grūtības, šķēršļus, sasniegt vēlamo.
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I. darbā fabrikā. I. augstskolā. I. izlases

komandā. O Tādos rados nevar vis ikkatrs

iekļūt. ME 11, 28.

ieknābāt, -āju, -ā, -a, pag. -aju; trans.

I. Knābājot ieēst. Vista ieknābāja graudus.
!□ Beidzot sāka snigt sniegs, un kovārņi vairs

nesaprata, ko iesākt. Daži.. sāka klaiņot pa

ciemiem un lauku mājām, . . ieknābājot pa

graudam rugājos, ja kādu dienu sniegs maz-

liet atkusa. X Grigulis 3, 30. // sar. Ļoti maz

ieēst (par cilvēku).
2. parasti 3. pers. Mazliet, arī vietumis saknā-

bāt. leknābāts ābols.

ieknābt, parasti 3. pers., -knābj, pag. -knāba;

intrans. Ar knābi iecirst. □ Mājās Ārija mē-

ģināja vārnulēnu noglāstīt, bet kur nu! Knābi

ieplētis un acis mirkšķinādams, viņš pūlējās
ieknābt. . pirkstos. X Grigulis 3, 46. Bet dzenis

varbūt par dziļu bija ieknābis priedei mizā . .
Birznieks-Upītis IV, 15. Zvirbulim vecākais brā-

lis ieknāba pakausī. . Kaldupe 3, 56.

ieknaibīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Vairāk-

kārt knaibot, iebojāt. □ Kas ābolu ieknaibīja?
ME 11, 28.

ieknakstēties, parasti 3. pers., -knakstās, pag.

-knakstējās; refl. lesākt knakstēt un tūlīt pār-

stāt. Zari ieknakstas.

ieknakšķēties, parasti 3. pers., -knakšķas, pag.

-knakšķējās, arī ieknakšēties, parasti 3. pers.,

-knakšas, pag. -knakšējās; refl. lesākt knak-

šķēt un tūlīt pārstāt. Lūstot ieknakšējās zars.

O .. tai brīdī tikko manāmi ieknakšķas dur-

vju rokturis
—

Māra
.. . Purs 1, 7.

ieknaukstēties, parasti 3. pers., -knaukstas,

pag. -knaukstējās; refl. lesākt knaukstēt un

tūlīt pārstāt.
ieknaukšķēties, parasti 3. pers., -knaukšķas,

pag. -knaukšķējās, arī ieknaukšēties, parasti
3. pers., -knaukšas, pag. -knaukšējās; refl.

lesākt knaukšķēt un tūlīt pārstāt. Pirksti lo-

cītavās ieknaukšķas.
ieknibināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Knibinot radīt, ieveidot (kādā virsmā, piemē-

ram, robu, caurumu). □ leknibināt sienā cau-

rumu. ME 11, 29. // Mazliet, arī vietumis no-

drupināt. O Maizes doniņa ieknibināta. ME

11, 29.

iekniebt, -kniebju, -knieb, -kniebj, pag.

-kniebu. 1. intrans. Kniebjot izraisīt sāpes.
1. rokā. Sāpīgi i. !□ Piezagās Naužeņu Bertai

no muguras puses, ieknieba sānos. . Austriņš

2, 47. pārn. Jau pa vārtiņiem aiz drošības sē-

tas izejot, [Kūlām] tā kā ieknieba vien. Vesels

bars tālāk stūrī ap ugunskuru, — tie nemaz

nezināja, ka kungs ieradies pārlūkot. Kūlām

ieknieba vēl sīvāk. Upīts XII, 901. // trans.

Kniebjot daļēji atšķelt. O lekniebti un divos

atkārtojumos parastā kārtā izgriezti briedum-

zari uz kociņu stumbriņiem. DD 62, 4, 102.

// pārn. Pēkšņi izraisīt asas sāpes (par auk-

stumu, vēju). !.□ Uz ielas sals ieknieba vaigos.
Bels 1, 48.. . pirmais vēja guldziens . . ieknieba

līdz kaulam un ar reizi atvēsināja galvu. Upīts

XII, 400.

2. trans. lespiest (ko starp ko). □ Viņš at-

teica: «Es nekādu vainu nevaru iedomāties,»

un ieknieba apakšlūpu zobos. Kar 56, 3, 19. Kā

vienmēr, lūpās iekniebts apkošļāts, melns ci-

gāra gals. A Grigulis 13, 350. Bundžiņa man ļoti
būtu noderējusi — tajā varētu ielikt vērdi-

ņus, sarkanos un baltos krītus un, iekniebjot
zem vāciņa auklu, to varētu nēsāt kabatā kā

pulksteni. Birznieks-Upītis 6, 348.

iekniebfies, -kniebjos, -kniebies, -kniebjas,
pag. -kniebos; refl. 1. parasti 3. pers. Tikt dziļi

iespiestam (kur iekšā) — par nagiem. O Ro-

kas viņam atkal savelkas dūrēs, tā ka nagi
iekniebjas saujās. Upīts V, 317.

2. Kniebjot satvert (ar nagiem, spīlēm
v. tml). Vēzis iekniebās pirkstā. □ Nagiem
viņš iekniebās sava paša kājās un sakoda zo-

bus. Upīts 18, 243.

iekniedēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lestip-
rināt (kniedi). I. kniedi iezīmētajā vietā.

// lestiprināt ar kniedēm (kur iekšā). I. metāla

plāksni katla iekšpusē. □ Mūsu meža cirtēji
visbiežāk zāģa plātni nekustīgi iekniedē rok-

turī. Indāns 1, 48.

ieknikstēties, parasti 3. pers., -knikstas, pag.

-knikstējās; refl. lesākt knikstēt un tūlīt pār-

stāt. !□ Jau nākamajā
0

dienā ieknikstējās arī

pēdējā ola, un knābītis drīz pārlauza čaulu.

Birznieks-Upītis IV, 437. Varēja dzirdēt, kā sīki

ieknikstas atslēga, piesizdamās pie uzgriežņa.
Dripe 2, 36.

ieknikšķēties, parasti 3. pers., -knikšķas, pag.

-knikšķējās, arī ieknikšēties, parasti 3. pers.,

-knikšas, pag. -knikšējās; refl. lesākt knikšķēt

un tūlīt pārstāt. īeknikšķas slēdzis. leknikšķē-
jās skaitāmie kauliņi. □ Viņa neviļus ieklau-

sās: nekas nenošņirkst, nenočaukst, neieknik-

šķas — pilnīgs bezvējš. Ezera 8, 19. Pa reizītei

ieknikšas viens vai otrs logs. ME 11, 29.

ieknuksfēties, -knukstos, -knuksties, -knuk-

stas, pag. -knukstējos; refl. lesākt knukstēt un

tūlīt apklust. Klusi i. O Bērns ieknukstējās,
bet atkal iemiga. ME 11, 29.

iekņudēties, parasti 3. pers., -kņudas, pag.

-kņudējās; refl. lesākt kņudēt un tūlīt pārstāt.
O Degunā man iekņudējās. ME pap I, 521.

<> Sirds iekņudas — saka, ja izjūt nelielu

uztraukumu, saviļņojumu. □ ..ik reizi, kad

viņš atcerējās pagātni un savus braucienus

dienvidu jūrās un tālās malās, viņa sirds

iekņudējās . . Bērn 46, 2, 10.

iekņupt, -kņūpu, -kņūpi, -kņūp, pag. -kņupu,
arī ieknupt, -knūpu, -knupi, -knūp, pag. -kņupu;
intrans. Sakņūpot iesēsties, iegulties (kur

iekšā). Slimnieks iekņupa krēslā. !□ Pilsētiņas

iedzīvotāju lielākā daļa tonakt negulēja.. . Arī

māte tāpat ar visām virsdrēbēm bija iekņupusi

gultā. Branks 1, 67. Žaniņš attapās šķūnī ar

kaistošiem vaigiem, ieknupis vakar savestajā,
dziļi grimstošajā sienā. Viese 2, 77.

iekodām, arī iekodām, apst.; pareti. Ēstgribas
daļējai apmierināšanai; uzkodām. □ . . [stār-

ķim] bija jāpastaigā pa pļavu, jānoķer kāda

varde iekodām vai arī drusku jāpaparkšķina,
stāvot ligzdas malā. Birznieks-Upītis IV, 436. Kad

Runčelim reizēm padeva tikai maizi iekodām,

viņš katru reizi lēnām taisījās ēst . . Birznieks-

Upītis IV, 497. Kad dēls bija puslīdz iekārtojies,
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tēvs devās uz istabu, lai atnestu segu un šo

to iekodām. A Grigulis 13, 372.

iekodināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Kodinot panākt, ka (krāsa) iesūcas, kļūst no-

turīga. I. kokā tumšu toni. ,□ ..viņas gāja
pie Ozola skapja meklēt benzīnu vai citu

šķidrumu, kas notīrītu uzacīs iekodināto krā-

su. Sakse 7, 227. // Kodinot iekrāsot. O leko-

dināt dzijas. ME 11, 33.

iekomponēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. lekļaut kādā kopumā (parasti mākslas darbā,

ainavā); pielāgot, pieskaņot (kam) kā sastāv-

daļu. Galdsegas centrā iekomponēts rotājums.
(□ Lai labāk raksturotu portretējamo personu,

Tilbergs meistarīgi iekomponē noskaņu bagā-
tus fonus. . Lit M 60, 51, 3. Tāda ir dabas

ainava, kurā nācās iekomponēt pieminekļus.
Māksla 60, 4, 19. Filmas darbībā teicami iekom-

ponēti atmiņu skati. Lit M 72, 2, 12.

2. mūz. Komponējot iekļaut (skaņdarba).

Simfonijā iekomponēta dziesmas melodija.
iekonservēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Konservējot sagatavot uzglabāšanai (pārti-
kas produktus). I. gaļu. I. augļus. // pārn. Pār-

traukt (ko izmantot, veidot) un saglabāt (to)

kādā stāvoklī. I. līdzekļus.
2. Konservējot sagatavot uzglabāšanai (pie-

mēram, audus). I. asinis. □ Tagad atklāti

paņēmieni, kā mikroorganismus iekonservēt

ilgai glabāšanai. Pad J 71, 216, 1. Paejam ga-

rām . . mucu grēdām (tajās esot iekonservētas

kotiku ādas un tauki) ..
Zv 67, 10, 25. pārn. Da-

bai izdevies iekonservēt aizvēsturiskās floras

paraugus. Cīņa 70, 67, 4.

3. Konservējot pasargāt no bojāšanās (pie-

mēram, ierīces, koksni). I. automobili. I. tele-

fona stabus. I. laivu. O. .caurulēm notīrīs

rūsu un tās iekonservēs. Zv 67, 10, 13.

iekonservēties, parasti 3. pers., -ējas, pag.

-ējās; refl. 1. Konservējoties sasniegt vēlamo

gatavības pakāpi. Sēnes iekonservējušās.
2. Reil. (2). ~□ Mālu

ieguves karjeros .. uzgāja dīvainus pārakme-
ņojumus. . . Mīkstajā mālainajā gruntī labi

iekonservējušās samiem līdzīgās bruņuzivis . .
Rīgas B 73, 194, 1.

3. Reil. (3). Koksne

iekonservējusies.
iekonstruēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Kon-

struējot, veidojot iekļaut (kur). . . zīmē-

jums nepareizi iekonstruēts lapā. Jauno v 59, 36.

iekopt, -kopju, -kop, -kopj, pag. -kopu; trans.

Kopjot uzlabot, padarīt auglīgāku (zemi). I.

augsni. lO Modris: .. Te iekopta zeme! Cik

mēslu mēs tai neesam sagāzuši virsū! Gan

kūtsmēslu, gan mākslīgo. Zālīte 3, 33. .. zemi

viņš iekopa kā dārzu, likdams skolas bērniem

no tīrumiem nolasīt katru akmentiņu, pļavās
nolīdzināt katru cinīti. . . Zeiboltu J IV, 23.

Viņa tīrumi bija melnzemē, labi iekopti un

auglīgi. Kar 52, 2, 105. // lerīkot un uzturēt

kārtībā (piemēram, dārzu, tīrumu). !□ Sur tur

pie mājām veidojās dārziņi, kur daži jau bija
iestādījuši pa kociņam, iekopuši pa puķu do-

bei. Talcis 4, 16. Pēdējos gados Liepājā iekopti
daudzi jauni skvēri un apstādījumi. Cīņa 70,

217, 1. Dakšās, kā labi iekoptās mājās, . . bij
ēdamā diezgan . . Brigadere 2, 331. // Panākt,
ka (augs) labi aug. \ZD Visas puķes un ko-

šuma krūmi, ko skolnieki pavasarī iekopj,
zied brīvlaikā .. Ziedonis 6, 51.

iekoptība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme, n Augsne apstrādājama dažādi arī

atkarībā no lauku iekoptības. . Apsitis 1, 268.

iekopties, -kopjos, -kopies, -kopjas, pag. -ko-

pos; refl. 1. lekopt saimniecību. □ Kaut pār-
nācis Pēteris, tas katrā ziņā dabūtu [zemi], un

tad varētu palīdzēt viņam iekopties. Rozītis

3, 100.

2. apv. leēst. O Mūs visus tūliņ sēdināja
pie galda. lekopāmies pa krietnam. Birznieks-

Upītis Ha, 76.

iekost, -kožu, -kod, -kož, pag. -kodu. 1. in-

trans. Kožot iespiest zobus (kur iekšā). I. rie-

cienā. I. tomātā. i.O .. izvilku no kabatas

sviestmaizi un kāri iekodu tajā. Zv 51, 4, 10.

«Nē,» sieva atbildēja, uzcītīgi strēbdama un

maizes rikā .. garšīgi iekozdama . . Blaumanis

6, 48. Roberts man pasniedz lielu ābolu. .. man

uz pirkstiem tek sula, kad es iekožu. Brodele

17, 202. // trans. Cieši iespiest (kur iekšā zo-

bus). I. zobus riecienā.

2. intrans. Kožot ievainot. O Tikai ar vis-

lielākajām pūlēm Jānim
0

izdevās atrauties;

viņš sašutis iekoda Biezumniekam pirkstā. .
Blaumanis 6, 16. . . mutē satecēja sājā asins

garša. Varbūt no paša iekostās lūpas. Pad J

73, 92, 2. Izvelc suni (kaķi) no ūdens, viņš tev

iekož rokā. LSP(N) 163. pārn. Reizē., mostas

izsalkums. Tas mani vajā kā apnicīgs suns:

gluži pie rīkles nemetas, bet velkas nopakaļ,

grasīdamies iekost. Spāre 5, 211. // sar. ledzelt

(par kukaiņiem). Bite iekoda vaigā. // pārn. Tī-

šām (ar savu izturēšanos, rīcību, runu) sāpināt,
aizskart. O «Truls tu esi. Truls un ļauns zeņ-

ķis tu esi. ..» īsu mirkli pārlikusi, kā iekost

vēl vairāk, Baiba nobeidz: «Bet tādi jau ir

visi mazi puikas.» Bendrupe 1, 206. «Bet skaistas

meitenes tomēr ir,» Janko mēģināja iekost.

Janka atbildēja pavisam mierīgs: «Ir. Viena.»

Saulītis 12, 330.

3. trans. lespiest (ko) starp zobiem, ļa Anita

iekoda zīmuļa galu mutē. Papīra lapiņa maza,

uz tās nevar savaldīt plašo rokrakstu. Spāre

5, 221. Puika [airējot] apakšlūpu iekodis zobos,

abpus degunam sīki sviedru pilieni.. Krūmiņš

l, 16. . . Straume pagalmā satika kalponi Minnu

ar saraudātām acīm. Noliektu galvu, iekodusi

lakatiņa stūrus zobos, tā gāja viņam garām,
acis nepacēlusi.. Jokums l, 12. // Cieši iespiest
(kur zobus), satvert (ko zobos), parasti sa-

sprindzinājumā. O Viņš visu redzēja Un tad

mira, Zobus iekodis Pagalvja salmos . . Rainis

I, 47. Laurensija pagrieza piesarkušo seju pret

sienu un, zobus iekodusi priekšauta stūrī, cen-

tās apspiest elsas. Grīva l, 179.

4. trans. Nedaudz (parasti steigā) ieēst.

!□ Tā, brokastis iekostas. Jaun Gr 69, 1, 13.

«Vai tev nav ko iekost. .. kāda garoza?»viņš
neveikli piebilda. Lācis 15, 76. lekožot sestdien

kūpinātās reņģes un piedzerot rīta slaukuma



iekosfies 292

pienu, Ansis Leinasars sāka izprašņāt tēvu.

A Grigulis 13, 373. // intrans. O Sīmanis: Vakar

un šodien nemaz kā cilvēks neesmu paēdis —

tikai iekožu un iekožu. Brodele 5, 27. Maizi

gribi? nolauzis krietnu gabalu, dodu Raušam.

..
«Strādāts ir, var arī iekost.» Rihters 1, 475.

Saģērbos ātri, iekodu kā daždien ceļa vīrs,

pabrokastojis paņēmu mātes sagatavoto .. ceļa
kuli .. Austriņš 1, 164.

5. trans. Nokost daļu (no kā). lekosts ābols.

lekosta sviestmaize.

6. parasti 3. pers.; intrans. Izraisīt sūrstošu,

dedzinošu sajūtu (piemēram, par dūmiem,

asām garšvielām). Pipari iekoda mēlē. Sārms

iekoda rokās. O .. acīs iekoda sūri dūmi. .

Upīts XII, 118. Es atveru acis un gaidu, ka

iekodīs tajās balts, žilbinošs sniegs . . . Vācietis

7, 47. // Par salu, aukstumu. Sals iekož vaigos.
o"v* lekost mēlē (arī lūpā), arī iekost mēli

(arī lūpu) zobos
—

savaldīties un neizteikt,

neizpaust. □ Mājturībniece brīdi paliek stā-

vam apstulbusi, iekož mēlē, pārsteidzīgu jau-

tājumu atturot. Zigmonte l, 266. Labāk iekod

mēli zobos nekā nevajadzīgu vārdu izteic.

LSP(N) 11. Laiķis iekoda mēli zobos, lai nebūtu

jākliedz. Brigadere 3, 389. <> (Kāds) dundurs

iekodis, arī (kāda) muša (ari lapsene, blusa)
iekodusi, arī kas iekodis sar. — saka, ja kāds

bez pietiekama pamata kļūst dusmīgs vai stūr-

galvīgs, n Mēs sastrīdējāmies — nu, pilnīgu
sīkumu dēļ. Viņš bij atnācis pie manis un

aicināja uz klubu. Es teicu, ka neiešu
— ne-

zinu, kāds dundurs man toreiz bija iekodis.

Vilks 2, 41. . . acīm redzot, jaunajai spindzelei
[meitenei] kāds dundurs astē iekodis. J Kalniņš

3, 165. «Ko trako!» Anna brīnījās. «Kāda lap-

sene tev iekodusi?» Dripe 2, 65. .. Ko tu mani

pratini kā prokurors? Kas tev šodien iekodis?

Brodele 17, 189.

iekosties, -kožos, -kodies, -kožas, pag. -ko-

dos; refl. 1. Cieši satvert (ar zobiem); ieķer-

ties (ar zobiem). O Viņš iekodēs ar zobiem

zemē un raudāja.. X Skalbe l, 111. Ilzīte [kokā
kāpjot] iekodēs ar zobiem kraupainajā mizas

izcilnī. Niedre 6, 284. Zaķis lielāks nekā kaķe,
bet šī iekodusies galvā un velk. Birznieks-Upī-
tis II 58. lekodies kā ērce brūcē. LSP(N) 67.

// Cieši saspiest (ar zobiem). ļļZI «Muļķības,»
Klucis stingri atkārtoja, tagad ar zobiem ieko-

dies papirosa iemutnī [iemutē] un nikni sa-

spiedis to. Bērce 1, 17.

2. parasti 3. pers. Kožot iespiesties (kur

iekšā, parasti dziļi) —

per zobiem. O Kār-

lēna iedzeltānie [iedzeltenie] zobi iekodēs bā-

lajā apakšlūpā, un viņš ar kājām Birken-

baumam lūkoja spert . . Blaumanis 6. 39.

pārn. Liesmas vijās ap melnajām pagalēm .. ,
līdz tad sāka iekosties un taisīt sarkanus ro-

bus. Jaunsudrabiņš la, 36. // pārn. Dziļi iespies-
ties (kur iekšā) —

par ko asu. Adrians

stāvēja, dūres tā sažņaudzis, ka nagi iekodēs

delnās. Upīts 111, 480. Dziļi iekodēs spožie le-

meši stepes melnajā mālā un to cēla gaisā.
Kar 49, 4, 298. Andersons. . salūkoja enkuru

un iemeta ūdenī. Kad enkurs bija iekodies jū-

ras dibenā un virve nostiepusies stingra, An-

dersons apsēdās . . Lācis X, 120.

3. parasti 3. pers. Ilgi netiekot kustinātam,
kļūt grūti kustināmam. O Bet durvju kliņķis
tik stipri iekodies, ka Marčs nevar to bez

trokšņa attaisīt. . Valdis l, 56. // lespiesties-

(kādā materiālā), cieši saistīties (ar to) — par

krāsām, ķīmiskām vielām. Krāsa iekodusies

audumā. Sārms iekodēs ādā. // apv.
Nokrāso-

ties {par dziju, audumu). Dzijas iekodušās.

ME pap I, 524. // Izraisīt sūrstošu, dedzinoša

sajūtu (par salu, aukstumu). □ Agnese labu

laiciņu ārpusē lēkāja .. , lai neļautu salam par
daudz stingri caur plānajām kurpītēm iekos-

ties pirkstos. Sakse 6, 385. .. līdz rītam vēl sa-

vas piecas stundas, bet. aukstums jau tagad
iekodies līdz kaklam. Liesma 70, 1, 9.

4. sar. Neieredzēt, ienīst. □ Ja jau Pus-

zeķe kādā iekodies, tad tādam glābiņa vairs

nebij . . Upīts XII, 214. // lespītēties. □ Tēvs

viņai neko nevar padarīt. Pēriena viņa ne-

baidās. Nesaka neviena vārda. Ja iekodīsies,
ne jā, ne nē no viņas neizdabūs. Upīts VIII, 155.

// lemīlēties. □ Viņa tajā zēnā iekodusies.

Muļķības, protams, nekas tur nevar iznākt.

Bet lai nu pablēņojas vien.. Upīts VII, 273.

0*0" lekosties kaulā
— kļūt noturīgam (par

negatīvu psihisku stāvokli); izraisīt nepatīka-
mu pārdzīvojumu. □ Vēl dienu, divas, un

viņš kā pilntiesīgs varēs sasveicināties ar sko-

lotājiem vai arī, ja mācību laikos iekodies

kaulā kāds naids, — nesasveicināties nemaz.

Zigmonte 1, 258.

iekrāciens, -a, v. īss, aprauts krāciens. [□ Bet

tagad viņa dzird mātes elpu, tēva retos iekrā-

Cienus. Zigmonte 2, 132.

iekrājums, -a, v.; novec. Tas, kas ir iekrāts

(parasti nauda). □ ..Amālijai ir nauda, Ba-

rons bija iedevis krietnu žūksni sāpju un

klusēšanas naudas, un arī vecais Lesiņš at-

deva savu iekrājumu meitai pūrā. Sakse 2, 133.

Viņš taču var nosūtīt savu iekrājumu Ernai.

Laba summa glabājas neizlietota . . Sakse 3, 87.

Jēkabam bija mazs iekrājums, tā pietika, lai

nomaksātu pašus spiedīgākos parādus. . Jan-

sons 1, 71.

iekrakstēties, parasti 3. pers., -krakstas, pag.

-krakstējās; refl. lesākt krakstēt un tūlīt pār-
stāt. lekrakstējās krēsls. Zem kājām iekrak-

stas ledus. O Brīžam jumta spāres no vēja

grūdieniem šaubīgi iekrakstējās. Saulietis IV,

119. Cilvēki drūmi stāv krastā, raugās traka-

jos viļņos un klausās, kā reizreizēm iekrak-

stas . . koka nameļi. Kadiķis-Groznijs 1, 265. Ve-

cīte naktīs negaida iekrakstamies sienas, ne-

satrūkstas, kad gar logiem aizdūc novēlojusies
mašīna. Lit M 74, 10, 7.

iekrakšķēties, parasti 3. pers., -krakšķas, pag.

-krakšķējās; refl. lesākt krakšķēt un tūlīt pār-

stāt. □ Vējš auroja skurstenī, un krāsns aiz-

bīdnis brīžiem iekrakšķējās . . PL Siev 58, 12, 8.

iekrākties, -krācos, -krācies, -krācas, pag.

-krācos; refl. 1. lesākt krākt un tūlīt pārstāt
(par cilvēku). !n Tēvocis reizēm iekrācās —

tātad bija aizmidzis. Dripe 2, 69. Ja kāds no

gulētājiem stingrāk iekrācās, viņš tam piesita
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ar šautenes laidi pie pazolēm.. Grīva 4, 116.

Ar vienu lēcienu Krusts atradās blakus Berg-

manei un, satvēris viņu aiz kakla, pacēla
gaisā kā kautu vistu. Tā paspēja tikai iekrāk-

ties. A Grigulis 13, 513. // Par dzīvniekiem (pa-
rasti par zirgiem). O Vairogs [zirgs] salēcās.

Nebija vairs apklusināms. Spalgi iekrācās sa-

trauktās šausmās. Brigadere 3, 424. Mans Ērglis

paveras uz to pusi, parausta pavadu pāris
reizes, iekrācās un tad sprauslodams naigiem
rikšiem dodas pa grumbuļaino dambi gravai
pāri. Birznieks-Upītis 6, 276. Pēkšņi Maška

[zirgs] salēcās un iekrācās: spīdīgi melns valgs
[čūska] laiski aizlocījās pa saplaisājušo zemi

starp sausajiem zāļu čemuriem. Talcis 4, 116.

2. parasti 3. pers. lesākt radīt spēcīgu, ne-

vienmērīgu troksni un tūlīt pārstāt (par pa-

rādībām dabā). □ Un tikko [rēgs] ieskrējis
mežā — viss mežs iešņācies, iekrācies, it kā

pa aukas laiku, — pēc atkal apklusis piepeši.
LTTP VII, 127. // Par ierīcēm. □ lekrācās bul-

dozera motors. Krūmiņš i, 85. lekaucās šaute-

nes, iekrācās ložmetēji, un viss saplūda vie-

nā.. drausmīgā dārdoņā. Jokums 1, 189.

iekrampēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. lelikt (krampi) dzintelē.

2. Nostiprinot ar krampi (aizvērtas durvis,
aizvērtus vārtus v. tml.), atstāt (ko) iekšpusē.
I. suni istabā.

iekrampēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. Nodrošināties (kādā telpā), nostiprinot
ar krampi (parasti aizvērtas durvis); aizkram-

pēties. I. istabā.

2. sar. Cieši ieķerties. O Pie katra pērkona
grāviena Pičs sarāvās un iekrampējās drau-

gam rokā. Vāczemnieks 1, 54. Sacirta zobus,

iekrampējās ar nagiem zemē un mēģināja līst.

Jokums l, 200. .. gulētāji [vētras laikā] ar pirk-
stiem cieši iekrampējās gultu malās, lai neiz-

kristu uz grīdas. Grīva 8, 122.

iekrāsojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1). □
..

finieros ir da-

žādi ķīmiski iekrāsojumi. . Cīņa 66, 146, 2.

2. Krāsas tonis, kas rodas, ko iekrāsojot.
!□ Augstākas kvalitātes [koksnes] iekrāso-

jumu iegūst ar kodnēm. Zin T 64, 11, 31. Līdz

ar [skatuves] gaismas stipruma pareizu no-

stādīšanu visa uzmanība jāveltī gaismu iekrā-

sojumam. Pašd sk 127.

iekrāsot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Viegli, mazliet nokrāsot; ievadīt krāsu (pie-
mēram, koksnē). Id No slaido, viegli iekrā-

soto uzaču apakšas, mazliet pierē iegrimušas,
raudzījās pelēkzilas acis. Grants 4, 23. Koksnes

nokrāsu var arī mainīt. Šai nolūkā virsmu ba-

lina vai arī iekrāso un kodina. Zin T 64, 11, 31.

.. sarkani iekrāsotā spirta stabiņš āra termo-

metrā pie virtuves loga sakāpj drusku virs

nulles.. Zv 73, 17, 5. // Panākt, būt par cēloni,
ka (kam) rodas kāda nokrāsa. O Lapu koki

neizskatījās vairs tik kaili kā ziemā, jo
briestošie pumpuri iekrāsoja tos tumšākus un

pilnīgākus. Kar 49, 10 , 921. Saules sarkanā ripa
bija pazudusi aiz apvāršņa, iekrāsojot visu

pamali sārti violetu . . Purs 2, 93. pārn. Pirmā

[simfonijas] daļa — orientālā kolorītā iekrā-

sots efektīgs bolero. Māksla 73, 3, 23. pārn. Bo-

risa ievērojamajā monologā aktieris iekrāso

šī tēla traģiku. Rīgas B 73, 130, 4.

2. Ar krāsām iezīmēt (ko). □..paredzēts
arvien vairāk uzlabot mūsu ceļu brauktu-

ves — iezīmējot šķirjoslas un iekrāsojot
brauktuves dalījuma līnijas.. Zv 72, 24, 15.

3. lesākt krāsot, bet nepabeigt. Tā nu

mūsu dzīvoklis stāv iekrāsots .., bet līdz ga-
lam nenokrāsots. Cīņa 63, 75, 2.

iekrāsoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.
Reil. -piekrāšot (1); kļūt krāsainam,

iegūt kādu nokrāsu. Dzijas iekrāsojušās pa-
tumšas. □ Bet te — laukums izmīņāts un

sniegs iekrāsojies sarkans. Būs laikam pārsē-

juši ievainotos. Branks 1, 73. Diena jau dzisa,

norietēja saule, un visa pamale iekrāsojās sa-

traucošā purpura krāsā. Zv 64, 20, 19. Debesis

iekrāsojās maigi sārtas kā čehu stikls.. Ezera

5, 166.

iekrāt, -krāju, -krāj, -krāj, pag. -krāju; trans.

Pamazām, pakāpeniski sakrāt. I. pārtiku. I.

līdzekļus. I. kādu mazumiņu. O Un naudas

tas, kā teica, esot iekrājis pāris simtus. Poruks

3, 217. Viņi.. jau laikam bija iekrājuši labību

maizei un nobarojuši suķēnu aizdaram. Birz-

nieks-Upītis IV, 28. .. Upesriju govis aprāva

pienu nelaikā, un Dārte reti kad varēja
iekrāt ziemai sviesta spainīti. Sakse 2, 168.

pārn. Bet daudz vairāk par naudu viņi bija
iekrājuši pārgalvību un drosmi.. Rozītis 1, 6.

// Par dzīvniekiem. O.. ganu Pēteris bij

gribējis paskatīties, vai bites daudz iekrāju-
šas . . Blaumanis Ha, 248. No rudens puses

iekrātie rieksti un zīles [vāverēm] jau izbeigu-
šās . . Birznieks-Upītis V, 300. // pārn. Par parā-
dībām dabā. O.. sēkla pietiekami labi sa-

dīga laukos, kuros ar melno papuvi mitrums

bija iekrāts un saglabāts. Apsītis 1, 356.

iekrāties, -krājos, -krājies, -krājas, pag. -krā-

jos. Reil. -piekrāt; tikt iekrātam. □.. levai

taupot un Ādamu stingri pārvaldot, iekrājās
labs grasītis. Apsīšu Jl, 24. Ar tēvu dzīvojot,
iekrājies daudz tādu mantu, ko māte grib
ņemt līdz, bet kas pilsētā gluži nevajadzīgas.
Sēlis 5, 80. pārn. «. . mājās iekrājies šis tas

nepadarīts.» Zigmonte 4, 166. // reti. lekrāt sev.

O Trūkums tiem nebūtu jācieš, alga ir laba,

dzīvotu, kā jāsaka, cepures kuldami. Kas zin,

varētu pat drusku iekrāties... vecuma die-

nām. Purapuķe 1, 60.

iekratīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Kratot

ievirzīt (kur iekšā). I. ogles spainī. I. akmeņus

bedrē. !□ Katrs iekratīja savu daļu maišelī.

ME 11, 29.

iekrafīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos. 1. parasti
3. pers. Tiekot kratītam, ievirzīties (kur iekšā).

Graudi iekrātās maisā.

2. sar. Braucot (parasti pa nelīdzenu ceļu),
ievirzīties (kur iekšā). Pajūgs iekratījās pa-

galmā.

iekraukāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl. lesākt kraukāt un tūlīt pārstāt. O Viņš

ne ar vienu nekādās tuvākās valodās neielai-

dās, tikai smalki caur degunu iekraukājās un
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noradīja ar roku pie zeļļiem aiz letes. A Deg-

lavs 1, 25.

iekrauksfēties, parasti 3. pers., -kraukstas, pag.

-kraukstējās; refl. lesākt kiaukstēt un tūlīt

pārstāt.
iekraukšķēties, parasti 3. pers., -kraukšķas,

pag. -kraukšķējās, arī iekraukšēties, parasti
3. pers., -kraukšas, pag. -kraukšējās; refl.

lesākt kraukšķēt un tūlīt pārstāt. Ledus lūs-

tot iekraukšķējās. □ Lūkoja pieiet durvīm

tuvāk, bet izdilušais grīdas dēlis iekraukšķē-
jās zem kājām . . Niedre 6, 161.

iekraut, -krauju, -krauj, -krauj, pag. -krāvu;
trans. 1. Kraujot ievietot (kur iekšā). I. mai-

sus pajūgā. I. vagonā kokmateriālus.Viņš
visu iedzīvi tik vienos ratos Spēs iekraut, kad

uz jauno māju ies . . Dinere 7, 56. . . elektro-

celtnis gaida, kad varēs iekraut automašīnās

baļķus. . Zv 53, 3, 23. // Piepildīt (transport-

līdzekli) ar kravu, n Kaut gan kravu ap-

grozība krasi pieaugusi, ostinieki visus kuģus

izkrauj un iekrauj pirms termiņa. Rīgas B 73,

176, 1.

2. vienk. Spēcīgi iesist. □ .. [patēvs] atvē-

zējies iekrāva ar plaukstu Mičim pa zobiem.

Sudrabu E 3, 249. ..es . .
iekrāvu šim nel-

gām . . tādu pļauku, . . ka man roka iesūrstē-

jās. Laicens 11, 18.

iekrauties, -kraujos, -kraujies, -kraujas, pag.

-krāvos; refl.; pareti. Sakraut sev visapkārt.
O Vina gulēja uz dīvāna, iekrāvusies lugu
kaudzē, un lasīja, lasīja. A Grigulis 9, 313.

iekravāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Kra-

vājot ievietot (kur iekšā). I. iedzīvi ratos.

□ Vakarā pa krēslu viņš aizjūdza zirgu un . .

iekravāja ragavās dažas labākās mēbeles..
Austriņš IV, 315.

iekravēties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. Ar visu iedzīvi ierasties (parasti jaunā

dzīvesvietā). I. jaunā dzīvoklī. □ .. tagad
bija atrasta pagaidu mājas vieta, ja tēvs vēl

nebūtu atgriezies no cietuma vai viņa mēbe-

lētā istabā.. būtu iekravājies kāds cits. Grīva

4, 136.

2. sar. lekravāt. I. brīvā plauktā.
iekrāvējs, -a, v.; iekrāvēja, -as, s. 1. Darī-

tājs^-i ekrau t.

2. v. lekraušanas ierīce. Elektriskais i. Ap-
kalpot iekrāvēju. □.. Rīgas lauksaimniecī-

bas mašīnu rūpnīca sāka ražot universālos

greifera iekrāvējus — brīnišķīgu mašīnu, kas

spējīga veikt visdažādākos darbus. . Zv 62,

2, 6. Te ir gan tvērējiekrāvēji uz traktoriem

un šasijām, gan frontālie un nepārtrauktas
darbības iekrāvēji.. Zin T 63, 11, 9.

iekrekstēties, -krekstos, -kreksties, -krekstas,
pag. -krekstējos; refl. 1. lesākt krekstēt un

tūlīt pārstāt. Slimnieks iekrekstas.
2. Krekstot ierunāties, n «Nemaz nezi-

nāju!» nu iekrekstējās arī Markovs . . Indrāne

1, 362.

iekrekšķēties, -krekšķos, -krekšķies, -krek-

šķas, pag. -krekšķejos, arī iekrekšēties, -krek-

šos, -krekšies, -krekšas, pag. -krekšējos; refl.

1. lesākt krekšķet un tūlīt pārstāt. Slimnieks

iekrekšķejas.

2. Krekšķot ierunāties.

iekrekšķināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os, arī iekrekšināties, -inos, -inies, -inās, pag.

-mājos; refl. lesākt krekšķināt un tūlīt pār-
stāt. O Kamēr Asars domāja — un to viņš
darīja, brīdi pa brīdim iekrekšķinādamies ..,
tikmēr Alvils aplūkoja Tiju. . Purs 4, 154. Sir-

mais večuks .. īsi iekrekšķinājās un . . lēnām,
meklēdams vārdus . . , iesāka . . Pad J 59, 214, 4.

iekrikstēties, parasti 3. pers., -krikstas, pag.

-krikstējās; refl. lesākt krikstēt un tūlīt pār-
stāt. Lūstot iekrikstas žagari. □ pārn. Viņš
[skolotājs] vēl nebija aizsniedzis skolotāja
galdu, kad kaut kur pašā klases vidū iekrik-

stējās pirmais smiekliņš. Zigmonte l, 90.

iekrikšķēties, parasti 3. pers., -krikšķas, pag.

-krikšķējās, arī iekrikšēties, parasti 3. pers.,

-krikšas, pag. -krikšējās; refl. lesākt krikšķēt
un tūlīt pārstāt. lekrikšķas locītavas.

iekrimst, -kremtu, -kremt, -kremt, pag.

-krimtu; trans. 1. Graužot, skrubinot nedaudz

ieēst. I. kādu garoziņu.
2. Graužot, skrubinot radīt (kādā virsmā,

piemēram, robu). Zirgs iekrimtis sili. ME

11, 30.

iekrist, -krītu, -krīti, -krīt, pag. -kritu; intrans.

1. Krītot ievirzīties (kur iekšā). I. bezdibenī.

I. atmuguriski bedrē. I. pa lūku kūtī. Zālē

iekritis ābols. Pašai akai šotēvs bija uz-

taisījis dēļu vāku, jo vai tad nebija dzirdēts,

ka bērns, atstāts bez uzraudzības, iekrīt akā.

Austriņš 1, 60. Tā kā bulta, spraigs, Andris lec

un iekrīt sniegā. Lukss 1, 315. Annele . . skrēja,
skrēja, iekrita atmatas zālē kā mātes klēpī.
Brigadere 2, 305.

2. sar. Strauji ievirzīties (kur iekšā). >□ Lie-

lie iekrita upē tikai reizi dienā, parasti tūlīt

pēc pārnākšanas no lauka. Liesma 58, 2, 11.

.. Krančelis kā krišus iekrita ganāmpulkā,

plēsdams rēja. Brigadere 2, 297. . . krusttēvs .. ,
pastalas noāvis, iekrīt gultā. . . Krustmāte sa-

gulda arī mazos bērnus kur kuro un pati iekrīt

krusttēvam līdzās. Sakse 9, 111. // pārn. lesākt

spēcīgi pūst (kur iekšā) — par vēju. O Vējš
iekrīt kokos un tad ilgi kā vilks gaudo zaros.

Saulītis 6, 88. Burās iekrita priecīgs Daugavas
Vējš . . J Kalniņš 3, 390.

3. sar. Uzbrūkot strauji ieķerties (kādam,

piemēram, drēbēs, matos). □ Ilgāk Maksis

vairs nespēja valdīties, iekrita Veidem krūtīs,

sāka to purināt. Kar 56, 2, 62. Brālim es reiz

pat matos iekritu, kad tas, uz satikšanos

iedams, priekš savējās bija nolauzis vienu

[ceriņu] zaru. Birze 1, 132. Rējiens bija tāds

savāds, it kā suns gatavotos kādam iekrist

lielos. Fimbers 1, 417.

4. sar. Pēkšņi nonākt (nevēlamā stāvoklī). I.

nelaimē. I. nepatikšanās. O Cita sieviete var-

būt sen būtu jau pazudusi un iekritusi izmi-

sumā. Brodele 13, 65. Bet te starp šiem bez-

gožiem velti runāt, pats var vēl iekrist dziļākā
kaunā. Jansons 1, 86. . . Gijo [īpašnieks] iekrita

parādos. . Kurcijs 4, 184. Kas par balli! Pilnā

spēkā! Māja dūc kā bišu spiets. Tādā tra-

kumā var ātri lekrist grēkā. A Grigulis 14, 97.

// Strauji nonākt (kādā lizioloģiskā stāvoklī,
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parasti miegā, nesamaņā). I. snaudā. O Mare

pēc garā darba iekritusi pirmajā miegā. .
Eferts-Klusais l, 147. Sāpju murgos sakodis zo-

bus, viņš atkal iekrita nesamaņā. Grīva 5, 28.

Vakarā krustmāte Iza par jaunu iekrita kar-

sonī. Lubējs 1, 129.

5. sar. Pēkšņi iesākt runāt, pārtraucot citu

runātāju. □ «Es lasīšu to grāmatu,» Annele

nobijusies iekrita starpā . . Brigadere 2, 453.

«Kas strādā, tas tur badā nenomirs.» — «Pa-

reizi gan,» valodā iekrita Olga, kas bija ne-

manot pienākusi. Sakse 7, 19. «Es jau ar no-

skatos,» iekrita starpā otra balss —

pazema,

it kā aizsmakusi. Kalndruva 2, 65.

6. parasti 3. pers. Novājējot ievirzīties uz

iekšu (piemēram, par seju, tās daļām). lekritusi

seja. Acis iekritušas. O Vaigi iekrīt no vispā-
rēja vājuma, zobu trūkuma . . X Rudzītis 2, 70.

sal. Viņa ķermenis labi iededzis, stiegrs, bet

krūtis tādas kā iekritušas. Talcis 7, 12.

7. Tikt pieķertam, notvertam. Bez reģis-
trēšanās un dokumentiem tu tā kā tā neno-

dzīvosi. .. lekritīsi un iegāzīsi citus. Upīts

Vīli, 465. lekritis viņš par nieka lietu un jau-

nāko biedru neuzmanības pēc. Laicens 1, 151.

Daudzi bija iekrituši. Pusmūža sievieti Rūdi

bija arestējuši to pašu vakaru pēc sapulces.
Lācis VI, 341.

8. sar. Pazust. O Kur viņš tik ilgi iekritis,

man šķita — jau nez cik ilgi prom. Talcis

7, 134.

9. parasti 3. pers.; sar. Sagadīties, gadīties.
O Meteņu nedēļā iekrīt vairākas svinamdie-

nas. Kurcijs 2, 167. . . Dārtei ganu svētdiena, un

atkal Jurim iekrīt uz to pusi darīšanas . .
Birznieks-Upītis l, 20. Kristam iekrita palikt no-

modā līdz saulei. A Grigulis 4a, 9.

o*o* lekrist kā akā (ari ūdenī, ugunī,
zemē) — pēkšņi pazust un nebūt vairs atro-

damam. O Abi aizskrēja vēl uz mežmalu

meklēt zostēviņu, bet tas palika kā akā iekri-

tis. Birznieks-Upītis IV, 61. <> lekrist klēpī (ari

rokās) — tikt iegūtam viegli, bez pūlēm.
O «.. vai mums nav tiesības uz to peļņu, kas

visiem pati iekritīs klēpī?» piekrišanas pamu-

dināts, Briedis jūsmoja. Rozītis 1, 8. lekrist

acīs sar. — pēkšņi piesaistīt skatienu, uzma-

nību. □ Gunāram pēkšņi iekrita acīs arī da-

žas agrāk nepamanītas [tēva] ārējās vecuma

pazīmes. Kalndruva 2, 93. Šķirstot vecus laik-

rakstus, reiz iekrita acīs neliels rakstiņš. .
Pad J 59, 238, 2. \> lekrist (arī iešauties, ieskriet)

galvā (arī prātā) — pēkšņi tikt iedomātam,

atminētam. □ Jau grib durt, bet viņam, par

laimi, iekrīt vecā vīriņa trešais padoms
prātā.. LTP 334. \> lekrist (arī iekļūt) slazdā

(arī slazdos, lamatās) —
nonākt nevēlamā,

bīstamā situācijā, ko radījis kāds cits cilvēks.

ļO" lekrist (kāda) nagos vienk. — pēkšņi no-

nākt kāda varā. O Gribēdams sakrāt naudu,

pārnācis uz Rīgu, tāpat arī Dāvids. Un te viņi
abi iekrituši Trakā Hibša nagos. Sēlis 4a, 60.

iekristies, parasti 3. pers., -krītas, pag. -kritās.

Reil. -> i c kr i s t (6). !o Acis pierē gan dziļi

iekritušās, tomēr vēl nav zaudējušas sava ag-

rākā laipnā skata . . Apsīšu J 3, 42.

iekrisfīt, -kristīju, -kristī, -kristī, arī -kristu,
-kristi, -krista, pag. -kristīju; trans, lekrustīt.

O Lielie, vecie gleznotāji nezin vai deva

nosaukumus savām gleznām.. Tos dažiem

darbiem būs iekristījusi tauta. . Sudrabkalns

11, 501.

iekrifiens, -a, v.; mūz. Pēkšņa (balss vai in-

strumenta) pievienošanās (citai balsij vai in-

strumentam). □ Spēlēja viņš kādu. . vec-

laicīgu danci ar straujām, vētrainām pārejām
un pēkšņiem., iekritieniem. Caks 6, 41.

iekritums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts —>- iekr is t (6). !□ Mongoļu
tipam raksturīgas samērā mazas acis bez iekri-

tuma zem uzacu lokiem.. Strēle l, 35.

iekrokojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts Glīts i.

iekrokot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. levei-

dot krokas (kur). I. audumu. I. kreklu.

□ pārn. Bet alkšņi, tie ir vientieši, tie nevar

izdomāt neko labāku kā lapas iekrokot. . Zig-

monte 2, 251.

iekrokolies, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.
Reil. Svārki apakšdaļā iekro-

kojušies.
iekrustīt, -krustīju, -krustī, -krusti, arī -krus-

tu, -krusti, -krusta, pag. -krustīju; trans.

lesaukt (kādā vārdā). □ Draiskulīgākās sku-

ķes viņu pašu [Lauci] iekrustījušas par

«Mušku» .. Upīts XII, 253. Biedri viņu iesauca

par Rudo. Varbūt pie tā bija vainīgi ne se-

višķi izdevušies varoņdarbi ringā — rudos sit,
bet varēja arī gadīties, ka tā viņu iekrustīja
kāds priekšnieks .. Cīņa 66, 4, 3.

iekruzuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. levei-

dot kruzuļus (kur). I. tērpu.
iekš, priev. ar ģen.; novec. i. Norāda vietu,

kur kas atrodas vai uz kurieni kas virzās.

O Debess un saule, Un plaša jūra.. Un

stipra sirds — Tās tev iekš pūra . . Rainis 4, 118.

2. Norāda, ar ko kas ir saistīts. □ «Bet nu,

mīļie draugi iekš Kristus, pateiksimies tam

kungam..» [Saka sludinātājs.] A Grigulis 13, 293.

iekš-, salikteņu pirmā daļa; savienojumā ar

lietv. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais atrodas vai notiek kur iekšā, kā iekšpusē.

lekšdurvis. lekšlogs. lekšsiena. lekškabata.

lekšdarbi.

iekša, -as, s.; parasti vsk. 1. Telpu iekšiene,

iekšpuse. Dzīvot pa iekšu. O Sviru apgludi-
nādams .. , priekšstrādnieks vairāk reižu pa-

blenza uz istabas durvīm. Pasvēla uz pleca,

skaļi nosēkdamies, tā ka lai arī tur iekšā butu

dzirdams. Upīts 4, 103. Baznīcai bija sagāzts

augstais tornis un no iekšas, kur laikam dega

koka daļas, pa izsistajiem logiem vēlās ārā

smagi, uguņainu dzirksteļu pilni dūmu mu-

tuļi. Sakse 7, 35. .. durvis bija no iekšas ciet..
Laicens 11, 16.

2. lekšpuse (2). □ Baltās galviņas [zēni] sa-

bāzuši kopā, jaunākais rociņu satvēris dūre

ar īkšķīti uz iekšu. . . Blaumanis 6, 149. Bur-

meisters vēl pamanīja, ka pēdas viņa neglīti
savērsusi uz iekšu. Birze 4, 110.
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iekšā, apst. 1. Kādā telpā; pretstats: āra.

I. ir silti. □ «Kur Kristīne? lekšā?» Edgars

rādīja uz barona istabām. Blaumanis 6, _225.
Ērmoti: Paeglis vairs nedeva [sienu] iekšā. Arā

viņu nemaz nedzirdēja. Upīts 18, 69.

2. Virzienā uz iekšieni (kādā vietā), uz (kā-

das vietas, priekšmeta) centru. C~J
. . milzīgais

ledus gabals peldēja tālāk un tālāk jūrā
iekšā. Blaumanis 0, 20. Akā ūdens nokritās tā,

ka visa kārts līdz vindai jāsabāž iekšā . . Upīts

4, 125. .. pie pusdienas galda mudināja to

[dēlu] vairāk ēst, gatavoja viņam ceļa somu,

gan likdama tajā šo to iekšā, gan ņemdama
ārā . . Sakse 7, 141.

3. lekšpusē (2). O ..iesitās prātā kastīti

atvērt un paskatīties, kas gan tur iekšā. LTP

321. Sviestu kūla pati Brīviņu saimniece. Balta

vienkoča muciņa uz kājām. . — tīrais prieks

pagriezt kloķi un klausīties, kā iekšā kluk-

šēja arvien tumšāk un smagāk. Upīts 4, 655.

Tas ir granīts. No ārienes viņa ādu vējš un

lietus bij noberzuši gludu un pelēku, bet iekšā

tas ir svaigs un sārts kā jauna miesa. Briga-

dere 2, 334. <> (Viņam) ir iekšā sar. — saka par

apdāvinātu, uzņēmīgu, arī darbīgu cilvēku.

Ķ)> lekšā ir, bet ārā nenāk vienk. — saka, ja

kāds nespēj vai neprot izteikt savas domas.

□.. pēdējos gados vairākkārt esmu ņēmis

spalvu rokās.., taču, kā saka, iekšā ir, bet

ārā nenāk. Nu, nekādi nevaru dabūt savas at-

miņasuz papīra. Cīrulis 1, 88.

4. savienojumā ar bezpriedēkla verbu. Norāda,

ka ar verbu izteiktā darbība virzās, tiek vir-

zīta uz kā iekšpusi. CD Lūkosim tikt iekšā

trolejbusā! Saulītis 12, 79. pārn. . . pasaule ar

visām krāsām un skaņām gāžas iekšā norei-

bušā dvēselē. X Skalbe 1, 107. // savienojumā ar

verbu, kam ir priedēklis ie-. Pastiprina verba

priedēkļa ie- (1) nozīmi. leiet i. istabā.

5. Lieto, lai aizstātu, parasti virzības, verbu.

O Bet mani [hitlerieši] neaizdzīs. Pagājos līdz

Gustiņa aplokiem un krūmos iekšā. Sakse 7, 19.

.. mērnieks izgrūda Teni pa durvīm, klieg-
dams: «Striķos iekšā!» Kaudzītes la, 171. Augusts

izslaucīja visus apcirkņus, maisos iekšā un uz

Klidzinu prom. Upīts 4, 156.

6. Lieto, lai izteiktu uzaicinājumu ienākt

(kādā telpā, vietā). □ Ozoliņš pieklauvēja.
«lekšā,» atskanēja Džesijas . . balss. Birze 4,118.

iekšas, -v, s.; tikai dsk. 1. lekšējie orgāni
(dzīvniekiem). O Pēc nomērcēšanas siļķes no-

tīra, nogriež galvu, asti, pārgriež vēderu un

izņem iekšas. Mājtur 285. Reņģes neuzšķērž,
bet.. nogriež galvu un kopā ar to izvelk

iekšas.. Pavāru gr 133. No agra rīta žagatas
jau sēdēja uz kūts jumta, žadzināja un gai-
dīja atkritumus no cūku iekšām. Birznieks-Upī-
tis IV, 144. // sar. lekšējie, parasti vēdera do-

buma, orgāni (cilvēkam). I. sāp. □ Jau pa-
vasarī viņa juta, ka iekšās kaut kas nav kār-

tība. Sakse 2, 67. Pasaule runāja, ka [saimnieks]
sava laika pārdzēries un no tā dabūjis iekšās

audzēju. Upīts 4, 711. Bez spēka rokas Mums

nenoslīgs, Kaut slāpēs un badā lekšas tvīks.

Rainis I, 255. <> (Visas) iekšas rauj (vai) ārā

(arī lauka), retāk (visas) iekšas rauj (vai) uz

augšu — saka, ja nāk vēmiens, ja ir stipra
vemšana. O «Visas iekšas rauj ārā. Palīgs jau
baro zivis...» — «Man ir pulveri pret
vemšanu,» es saku.. Grīva 5, 44. <> (Visas)
iekšas griežas (retāk sagriežas) — saka, ja
kļūst nelabi, nāk vēmiens. □ «.. iekšas sa-

griežas, kad cilvēka asinis redzu.» Sakse 7, 284.

lekšas vārās — saka, ja pārņem dusmas,
sašutums. O Man taisni vārās visas iekšas.

Sakse 7, 284.

2. sar. Tas, kas atrodas kur iekšā; iekšējās
daļas (piemēram, mašīnām). □ Paldies par

iekšām, kulīte., atpakaļ. ME 11, 31. ..[zēns]
ilgi kavējās, vērodams, kā šoferis rīkojas ap
auto iekšām zem paceltā motora pārsega.
Dripe 2, 16.

iekšdarbi, -v, vsk. iekšdarbs, -a, v. 1. Darbi,
ko veic telpā. □ Saimniecei ziemā vairāk

iekšdarbu nekā ārdarbu. ME 11, 31.

2. tikai dsk. lekšējās apdares darbi (celtnie-

cībā). O Parketa grīdas var ieklāt tikai tad,
kad pabeigti visi iekšdarbi

— sienas apmes-

tas, nokrāsotas, logi iestikloti. . Sterns 2, 210.

. . ķilavu cehu līdz salam dabūja zem jumta
un pa ziemu veica visus iekšdarbus. Lācis 11,

244.

iekšdedzes, ģen., nelok. Tāds, kurā degviela
sadeg cilindrā (par dzinēju). □ lekšdedzes

dzinēji, kādi parasti ir traktoros, augsnes ap-

strādāšanas darbos visvairāk izplatīti. . Apsi-
tis 1, 265.

iekšdurvis, -vju, s.; tikai dsk. Durvis ēkas

iekšpusē; dubultdurvju iekšējā daļa. □ lekš-

durvīm starp durvju vērtņu apakšu un grīdu
jāatstāj 8 milimetru sprauga.. Sterns 2, 267.

iekšējs, -ais; s. -a, -ā; apst. iekšēji. 1. parasti

ar not. galotni. Tāds, kas atrodas iekšpusē un

norobežo (ko) no apkārtējā. lekšējās durvis.

lekšējā mala. O Logi var atrasties arī dzī-

vokļa iekšējās sienās. Ļoti ērts.. ir neliels

logs starp virtuvi un telpu, kur ēd. Mājtur 407.

// Tāds, kas aptver (ko) iekšpusē. lekšējais

apvalks. □ Zieds [glīvenēm] parasti kārtns,

ar divkāršu apziedni; ārējais apziedņa gre-

dzens bieži vien kausveida, iekšējais vainag-
veida. Galenieks 2, 383. // Tāds, kas atrodas

(kam) iekšpusē. lekšējais pagalms. lekšējā

telpa. Telpu iekšējā apdare. Saimniecības iek-

šējie ceļi. lekšējais leņķis mat. — leņķis starp
daudzstūra blakus malām daudzstūra iekšienē.

□ Kosmonauti vairākas reizes pa iekšējo eju

pārvietojās no apkalpes nodalījuma uz Mē-

ness kabīni un atpakaļ. Rīgas B 69, 62, 8.

// anat. Tāds, kas atrodas ķermeņa, tā daļas

iekšpusē (par orgānu, tā daļu). □ Lode bija
izskrējusi cauri sāna mīkstumam, neskarot

kaulu un iekšējos orgānus. Lācis 15, 266. lekšē-

jai ausij ir ļoti sarežģīta uzbūve. Anat 185.

// Tāds, kas attiecas uz kādu sistēmu, vienību

(neatkarīgi no to attieksmēm ar ko citu). lek-

šējā organizētība. lekšējā sakarība. lekšējās
pretrunas. Augu iekšējā uzbūve. □ Notiku-

miem sižetā piemīt iekšēja vienotība. Valeinis

1, 111.

2. Tāds, kas atrodas, pastāv (kā) iekšpusē

un iedarbojas no iekšpuses. Acs iekšējais
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spiediens. Organisma iekšējie procesi. lekšējā

asiņošana mcd. — asins izplūšana organisma
audos vai dobumos. lekšējā sekrēcija fiziol. —

sekrēcija, kuras produkti tiek ievadīti tieši

limiā vai asinīs. lekšējā infekcija mcd. — in-

fekcija, kuras cēlonis ir pašā organismā. lek-

šējā fleksi ja vai. — skaņu mija vārda saknē

gramatisko lormu veidošanai (piemēram,
«dzenu» un «dzinu»). lekšējās atskaņas lite-

rat. — skaņu atkārtojumi dzejas rindu vidū.

!□ .. kādam vecītim, kam bija neārstējama
iekšēja kaite, viņš rītos sildīja.. ķieģeli, ar

ko cietējs varētu remdēt savas sāpes pa-

krūtē
..

Ādamsons 2, 223. . . rāpuļi diezgan daudz

cieš no visādiem ārējiem un iekšējiem para-

zītiem. Sloka 1, 43. // Tāds, kas ir saistīts ar

personību, raksturu, psihiskām norisēm; tāds,

kas pastāv, norisinās psihē. I. pārdzīvojums.
lekšējas sāpes. Cilvēka iekšējā kultūra.

lekšēji saspringt. O Jaunekļa nerunība kā

dzelzs aizkars noslēpa viņa iekšējo pasauli...
Eglons 3, 34. . . audzināšanas ietekmē bērnam

attīstās iekšējā savaldība.. PL Siev 67, 11, 18.

lekšēji tēvs bija dziļi saviļņots un līksms par

to, ka Augusts šai liktenīgajā brīdī tūdaļ bija
apciemojis viņu. Strāls 2, 20.

3. Tāds, kas atrodas (kādas zemes, valsts,

kontinenta) teritorijā. lekšējās jūras. I. ūdens-

ceļš. □ .. pienācis laiks nopietni pievērsties
zivsaimniecības attīstībai iekšējos ūdeņos. Cīņa

64, 51, 2. // Tāds, kas pastāv (piemēram, valsts,

organizācijas) ietvaros. lekšējais tirgus. lekšē-

jās rezerves. lekšējā pašpārvalde. lekšējās
kārtības noteikumi. Valsts iekšējais aizņē-
mums. Valsts iekšējās lietas — suverēna

valsts kompetence attiecībā uz šīs valsts eko-

nomisko un politisko iekārtu un tiesisko kār-

tību. lekšējais dienests mii. — pasākumi, kas

saistīti ar iekšējās kārtības uzturēšanu kara-

spēka daļās un apakšvienībās un ar karavīru

amata pienākumiem. □ Galvenais visas tau-

tas iekšējais ienaidnieks feodālisma laikos ir

vācu muižnieks ..JA Jansons 1, 61. . . mēs ātri

sakautu iekšējo kontrrevolūciju, ja viņai ne-

palīdzētu ārzemju buržuāzija. Rihters 1, 389.

// Tāds, kas darbojas, ir lietojams tikai vienā

uzņēmumā, iestādē, a . . pulkveža Kalnozola

kabinetā ieskanējās iekšējais telefons. A Gri-

gulis 13, 545.

iekšiene, -es, s.; parasti vsk. 1. lekšpuse (1);

pretstats: āriene, ārpuse. □ Cik laimīgs biju
par šiem raibajiem bļodiņas gabaliem, kas ..
bijusi no iekšienes izrotāta visādiem podnieka
rakstiem.. Apsīšu J 3, 7. Apskatījām dodžu

pili, kuras.. iekšiene bija pasakaini grezna,

rotāta ar slavenu mākslinieku gleznām un

freskām. Zālīte 5, 209. .. neērti tagad [ziemā]
balsināt klases iekšieni, neizžūs tik ātri un

skolēni var saaukstēties, saslimt. Birznieks-Upī-
tis 6, 232.

2. lekštelpa; iekštelpu kopums. O Trīs dur-

vis, ko no lietus sargāja sašķiebušies.. lie-

veņi, veda mājas iekšienē. Vilks 5, 12. Tad

dzīvokļa iekšienē noskan Lidas balss. . Zig-

monte 2, 265. // Vieta (kur) dziļi iekšā, tuvu

centram. O No priekšpilsētu rūpniecības

kvartāliem visa dūmaka naktī tiek pārnesta

uz pilsētas iekšieni. Zin T 65, 12, 3. Jahtu no-

enkurojuši kādas ostas reidā, viņi izkāpa
krastā un devās prom zemes iekšienē. Lācis

10, 161. Saules plankumi ir milzīgi atvari, no

kuriem izverd Saules iekšienē saspiestās kar-

stās gāzes masas. Ikaunieks 1, 13. // lekš-

puse (2). iO Stikla kupolā uzstādīta liela kris-

tāla lode .. Lodes iekšienē
—

stikla elektro-

spuldzes. Cīņa 62, 218, 2.

3. Personības, rakstura īpašību kopums, psi-
hisko norišu kopums (cilvēkam). □ ..šā cil-

vēka iekšienē pamodies plēsoņa — privāt-
īpašnieks . . Lit M 62, 6, 3. pārn. Viņš [Ozols]

ievēroja, ka sievas acis it kā ar plēvi aiz-

vilktas, ka tās skatās vairāk uz iekšieni, bet

pret apkārtni ir aklas. Sakse 7, 23.

iekškabata, -as, s. lekšējā kabata (apģērbam).
Mēteļa i. O Uģis piedūra pirkstu pie krūtīm,

kur svārku iekškabatā atradās tikko saņemtā

izziņa par vasarā paveikto darbu. Vāczemnieks

1, 110. Krauklis [saimnieks]., atpogā svārkus

un izvelk no iekškabatas biezu portfeli. Fim-

bers l, 68. Cepures viņi norāva un sabāza

svārku iekškabatās, tā ka strīpotā maliņa pa-

lika redzama. Upīts XI, 228.

iekškontinentāls, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas at-

rodas dziļi kontinentā. □ Vēlāk Zoja pa

radiotelefonu sarunājās ar iekškontinentālo

staciju «Vostok». Cīņa 70, 56, 2. // Tāds, kas

ir saistīts ar kontinenta iekšieni. I. klimats.

iekškvartāis, -a, v. Apbūves elements —

brīvs laukums starp ēkām viena kvartāla ro-

bežās.

iekšķīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iekšķīgi. 1. Tāds,

kas pastāv, noris (parasti organisma) iekšiene.

lekšķīgās slimības mcd. — iekšējo orgānu sli-

mības. O Ārstiem sevišķi nepatika tas, ka

viņu slimnieks sūdzējās arī par iekšķīgām
sāpēm. . J Kalniņš 3, 375. // Tāds, ko ievada

organisma iekšienē (par zāļu vielām). 'O Ap-

tiekā iekšķīgajām zālēm uzlīmē baltu etiķeti,
bet ārīgajām — dzeltenu. Ves 65, 1, 30. Lietojot

balzamu iekšķīgi, pirmo reizi jāizdzer viena

tējkarote . . Rīgas B 58, 227, 6.

2. novec. lekšējs (2). □ Krutis_ [zēnam] el-

poja dziļi, it kā gribētu dzesēt kadu iekšķīgu
karstumu. Kurcijs 2, 62. «Klausieties, man gri-

bētos, lai jūs man visu vaļsirdīgi izstāstītu,»

iekšķīgi drebēdams, teica Ozols. Sakse 7, 387.

«To es tev atnesu,» Indra iesāka, iekšķīgi trī-

sēdama un noderīgākos vārdus meklēdama.

Kalndruva 2, 55.

iekšlietas, -v, s.; tikai dsk. Suverēna valsts

kompetence attiecībā uz šīs valsts ekonomisko

un politisko iekārtu un tiesisko kārtību; valsts

iekšējās lietas. lekšlietu ministrija. Izpildu

komitejas iekšlietu daļa.
iekšlogs, -a, v. Dubultloga iekšēja vertne,-

iekšējais logs. Izņemt iekšlogus. !□ Bet iekš-

logs tur nemaz nestāv ciet. Rāmis sapuvis,

vajag jaunu. Ezera 2, 34. Viņš uzmanīgi atvēra

iekšlogu un piespieda degunupie ārloga rūts.

Jauno a 54, 98.

iekšmala, -as, s. lekšējā mala. Gulēt gultas
iekšmalā.
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iekšpilsēta, -as, s.; parasti vsk. Pilsētas cen-

trālā daļa. □ Es vai skriešus dodos uz iekš-

pilsētu, kur tiek pieprasīti divi galdnieku zeļļi

un viens buršs. Sēlis 4a, 53.

iekšpolitika, -as, s.; parasti vsk. Valsts poli-

tika, kas saistīta ar šķiru, sociālo grupu un

nāciju savstarpējām attieksmēm valstī. IO Ko-

munisma materiāli tehniskās bāzes radīšana,

sociālistisko sabiedrisko attiecību attīstīšana,

komunistiskās sabiedrības cilvēka veido-

šana —
tādi ir svarīgākie uzdevumi, kas iekš-

politikā jāveic partijai plašas komunisma

celtniecības periodā. Cīņa 61, 259, 4.

iekšpolitisks, -ais; s. -a, -ā. Saistīts ar iekš-

politiku. lekšpolitiskā krīze. O Šajos vēstīju-
mos tiek rezumēti Savienoto Valstu valdības

iekšpolitiskās un ārpolitiskās darbības rezul-

tāti aizvadītajā gadā.. Cīņa 63, 13, 3. Galvenais

moments Islandes tagadējos iekšpolitiskajos

apstākļos ir krasi pastiprināta darbaļaužu uz-

stāšanās ar prasībām uzlabot viņu materiālo

Stāvokli. Cīņa 62, 283, 3.

iekšpus, priev. ar ģen.; pareti. Norāda, ka kas

atrodas, notiek (priekšmeta, telpas) iekšpusē.
tH Viens zemnieks .. ar kādu muzikantu gā-

juši vakara laikā Dobeles pils drupām garām

un ieraudzījuši iekšpus mūriem liesmiņu.
LTTP VII, 1141.

iekšpuse, -es, s.; parasti vsk. 1. lekšējā vir-

sma; pretstats: ārpuse, a Jorens atkal pa-

stiepj roku pēc papirosa, bet tad apdomā un

tomēr neņem. Ja viņš tā turpinās, tad drīz

būs vienādi brūns no iekšpuses un ārpuses.

Zigmonte 2, 274. // lekšējā puse (apģērbam).
Kažoka i. !□ Viens no tiem bija pamaza augu-

ma, . . ar platmali un pavasara mēteli, kuram

iekšpusē iepogāta kamieļvilnas kārta. A Gri-

gulis 13, 60. Pēc valdziņu noraukšanas [jakas]
malu, ielokot uz iekšpusi, atšuj .. PL Siev 64, 2,

pielikumā 8.

2. Vieta, kas atrodas telpā, priekšmetā, no-

robežotā laukumā. Aizslēgt durvis no iekš-

puses. □ .. visi iet apraudzīt ēkas iekšpusi.
Pirmā telpa ir virtuve. . Pretī — neliela ista-

biņa, pa labi — lielā saimes istaba . . Vanags

8, 69. Pakalns aizveda Mirdzu līdz viņas tēva

dzīvoklim. .. Pieklauvēja pie durvīm .. lekš-

pusē atskanēja stingri soļi, un durvis atvērās.

Sakse 7, 209. Dzenis.. pāris reizes vēl ielīda

iekšā un apskatīja būri no iekšpuses. X Gri-

gulis 2, 44. // lekšējā vide, uzbūve, sastāvs.

tl Visas sāpes, kādas vien viņai bija miesas

iekšpusē un ārpusē, tagad iedarbojās ar vēl

nepiedzīvotu spēku. A Grigulis 13, 401. Cik

skaists
_

iekšpusē ir akmens! Brigadere 2, 334.

iekšsiena, -as, s. lekšējā siena (celtnei); sie-

nas iekšējā puse (telpā). lekšsienu apmetums.
lekšsienu krāsojums. !□ Sastatnes lieto ār-

sienu celšanā,.. bet pastatnes — iekšsienu

celšana
.., iekšsienu apdarē . . Sterns 2, 146.

Sienas plāksnītes, ko parasti lieto iekšsienu
apdarei, ir kvadrātveida apdedzinātas māla

plāksnītes. . Izrakt 230. Gar auditorijas iekš-

sienu vitrīnas ar dokumentiem. Cīņa 67, 148, 4.

iekšskats, -a, v. Skats telpā (parasti tēlotājā
māksla, skatuves mākslā, kinomākslā); pret-

stats: ārskats. I. skatuves dekorācijā, n Lie-

liskie ārskatu un iekšskatu uzņēmumi atstāj
iespaidu, it kā mūsu priekšā būtu atdzimuši

klasiskās glezniecības audekli. Lit M 62, 4, 4.

iekštelpa, -as, s. Telpa celtnes iekšienē.

lekštelpu apdare. lekštelpu iekārtojums. lekš-

telpu krāsojums. Izdaiļot iekštelpas. O Rel-

jefā, gaišā gāzbetona bloku siena, skaistie

dekoratīvie metāla kalumi.. rada omulīgu,
detaļās kontrastējošu iekštelpas arhitektūru.

Māksla 62, 2, 23.

iekšzeme, -es, s.; parasti vsk. Pašu zeme,

valsts. lekšzemes tirgus. lekšzemes rūpniecība.
!□ .. PSRS Civilā gaisa flote pirmā no pa-

saules aviokompānijām iekšzemes un starp-
tautiskās līnijās masveidīgai pasažieru pārva-
dāšanai sāka izmantot reaktīvās lidmašīnas . .

Cīņa 63, 34, 4. Ar avīzes starpniecību lasītāju
miljoni uzzina patiesību par notikumiem iekš-

zemē un ārzemēs. Lit M 56, 19, I. // ģen.: iekš-

zemes, adj. nozīmē. Tāds, kas atrodas kādas

teritorijas iekšienē. □ .. jūrai bangojot, kai-

jas meklē patvērumu iekšzemes ūdeņos .. Zv

58, 9, 19. .. smiltis vējš vietām sapūš kāpās .. ,
izveidojot tā sauktās iekšzemes kāpas. Veģet 6.

iekuģot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Brau-

cot ar kuģi, ievirzīties (kur iekšā); iebraukt

(par kuģi). I. upes grīvā.

iekūkoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt kūkot un tūlīt apklust (par dze-

guzi). O . . dzeguze, cilvēka nepamanījusi,
bija nometusies bērza zarā pavisam tuvu,

klusi, it kā aizsmakusi iekūkojās. .. Tad it kā

pārtrūkst dzeguzes balss, vēl — kuk! — tā

nobeidz un apklust. Liesma 59, 6, 18. Netālu

iekūkojās dzeguze . . Purs 2, 63.

iekūleņot, -oju, -O, -o, pag. -oju; intrans.

Kūleņojot ievirzīties (kur iekšā). I. zālājā.
pārn. Aiz Inešiem ceļš iekūleņo mežos..

Lagzdiņš 3, 87.

iekult, -kuļu, -kul, -kuļ, pag. -kūlu; trans.

1. Kuļot iegūt (labību, pākšaugu sēklas).

!□ Slātavas sudmalas stāvēja tanīs dienās ar-

vienu malēju pilnas, jo tagad bij jau iekulti

jauni rudzi.. Kaudzītes la, 251. «lekuļam ap

30 centneru no hektāra,» mums sacīja kom-

bainieris . . Pad J 68, 172, 4.

2. Strauji maisot, pievienot (kādam šķidru-
mam). I. olas pienā. □ Verdošā masā iekuļ

pusi izsijāto kviešu miltu, pieber smalki sa-

berztas garšvielas .. Mājtur 337.

3. sar. lepērt. <.□ lekūla ar pātagu tik brūti,

kā brūtgānu. ME 11, 32.

iekulties, -kūļos, -kulies, -kuļas, pag. -kūlos;

refl.; sar. Nejauši iekļūt, iemaldīties (kur

iekšā). O Meklēdams, kā visērtāk nokļūt uz

Bregža kalnu, iekūlos plašās pļavās .. Lagzdiņš

3, 80. «Te nu gan nevajadzēja iekulties,» domā

Lipsts, pārkāpis «Cīsiņu bodes» apdilušo
slieksni. Skujiņš 4, 18. // pārn. Nejauši nonākt

(nevēlamā stāvoklī). □ .. Kristaps . . sanīdās

ar tēvu, aizlaida vējā visus labos padomus,

aizgāja dzīvot prom un iekūlās nelaimē. Zig-

monte 2, 13. Mazliet žēl gan paliek ap sirdi,
kad tik agri jāšķiras no tirgus priekiem, bet. .



299 iekustēties

vēlāk var iekulties vēl kādā ķezā.., kad sāk

iereibušie plūkties . . Austriņš 1, 319.

iekultivēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Kultivējot iekopt. I. augsni.
2. lestrādāt augsnē (ar kultivatoru). Zemi

cukurbietēm gatavo jau tagad. .. 15 hektāros

iekultivēta virca. Cīņa 64, 227, 2.

iekūlums, -a, v. Rezultāts -*- i c kul t (1). La-

bības i. □ Mūsu zemes apcirkņos nepār-
traukti birst labība. lekūlums iepriecina zem-

kopjus. Pad J 66, 154, 1.

iekunkstēties, -kunkstos, -kunksties, -kunk-

stas, pag. -kunkstējos; refl. 1. lesākt kunkstēt

un tūlīt apklust. 'O Paēdis pusdienu, vec-

tēvs . . iekunkstēdamies saguba uz priekšu.
Austriņš 1, 78. Es pietrūkos sēdus, bet iekunk-

stēdamās atkritu atpakaļ. Krūtīs un mugurā

bija nogūlušās sāpes . . Jaunsudrabiņš 7, 57.

2. Neskaidri, kunkstot ierunāties. □ «Mei-

tiņ!» viņa iekunkstējās un sāka šņukstēt. .
Upīts XI, 388. «Dzert!» [ievainotais] puisis sa-

kostiem zobiem iekunkstējās. Grants 5, 203.

«Ciemiņi?» kaktā iekunkstas Nikolajs. Saulītis

13, 118.

iekūņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

I. Pārveidoties par kūniņu. □ Bet iekūņojo-
ties kāpuri ietinas smalkajos zīda pavedie-
nos — veido kokonu. Zv 52, 17, 31. Pienāk

diena, kad kāpuri iekūņojas. .. Apmēram pēc

viena mēneša no kūniņas izlido taurenītis.

Mājtur 60. // pārn. letīties, ievīstīties (kur

iekšā) — par cilvēku. □ Divi pēļi apakšā,
trešais virsū un spilvenu vesela grēda! Es

iegrimu, pazudu šajās dūnās, iekūņojos līdz

ausīm. Brīdaka 5, 100.

2. sar. Lēnā, neveiklā gaitā ievirzīties (kur
iekšā). I. pār slieksni istabā.

iekūpēf, parasti 3. pers., -kūp, pag. -kūpēja;
intrans.; reti. Kūpot ievirzīties (kur iekšā) —

par dūmiem, miglu, putekļiem v. tml. O Balts

mākonis ziemas gaisa iekūpēja istabā. Upīts

11, 160.

iekupēties, parasti 3. pers., -as, pag. -ējās; refl.

lesākt kūpēt; īsu brīdi kūpēt. lekūpas putekļu
mākonis. □ Rīt šeit ieradīsies aizmugures

daļas. lekūpēsies ugunskuru dzīvās liesmiņas.
Kar 45, l/2, 116. . .rudzi (ziedot) vējā iekūpējās.
ME pap I, 524.

iekūpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Aizsmēķēt. I. pīpi. I. cigareti. O .. barons ..,
paņēmis no rakstāmgalda kārbas cigāru, to

iekūpina. Sēlis 1, 152. Klints, izkūpinājis vienu

papirosu, iekūpina otru. Sēlis 5, 290.

iekurēties, parasti 3. pers., -as, pag. -ējās; refl.

lesākt kurēties. Slapja malka grūti iekuras.

O Ļaut žagariem labi iekurēties. ME pap 1,524.

.. krāsns iekurējusies. ME pap I, 524.

iekurināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (krāsns, pavards, ugunskurs) sāk

kurēties; panākt, ka (uguns) sāk kurēties

krāsnī, pavardā, ugunskurā; iekurt. Pavards

iekurināts. I. uguni. tD Agrā rītausmā kalpo-
nes iekurinājušas krāsni.., lai cepeši un mēr-

ces jau kūpētu uz galdiem. Bērn 56, 11, 10.

. . sētnieki iekurināja centrālapkures katlu, un

taisni kā pati dzīvības elpa mīlīgs siltums uz

laiku ieplūda dzīvoklī. Lācis VIII, 18. . .Agnese
atgriezās mājā un tūlīt iekurināja plīti. . Sakse

6, 268. // sar. Aizkvēlināt, aizkūpināt (parasti
pīpi). O Abi bija iekurinājuši savas pīpes,
vilka no tām pašaudzētas tabakas dūmus. .
Kar 56, 11, 40.

iekurkstēties, parasti 3. pers., -kurkstas, pag.

-kurkstējās; refl. lesākt kurkstēt un tūlīt ap-
klust. O Paretam šur tur iekurkstas vardes.

Zv 57, 20, 27. Vienā mirklī man no jauna iegri-
bējās dzert. Briesmīgi iekurkstējās vēders. .
Rihters 1, 30.

iekurkšķēties, parasti 3. pers., -kurkšķas, pag.

-kurkšķējās; refl. lesākt kurkšķēt un tūlīt ap-

klust.

iekurkties, parasti 3. pers., -kurcas, pag. -kur-

cās; refl. lekurkstēties. Vardes iekurcas.

□ .. siekalas satek mutē un vēders iekurcas.

Est gribas. Upīts 111, 174.

iekurnēties, -kurnos, -kurnies, -kurnas, pag.

-kurnējos; refl. lesākt kurnēt. O Dažs par

skolotājiem iekurnējās. ME 11, 32.

iekurs, -a, v. lekurināmais materiāls (piemē-
ram, sausi skali, skaidas, tāsis). Sveķains i.

lekuru malka. □ Ilma redzēja tikai Gunde-

gas .. roku, kas uzmanīgi tuvināja sērkociņu
skaliem plīts platajā, melnajā mutē. lekurs

aizdegās ar līksmu švirkstoņu. . Ezera 1, 58.

Katru reizi, uguni kurot, tīrās mokas: slapjie
iekuri čūkstot vien.. Birznieks-Upītis I, 253.

iekurt, -kuru, -kur, -kur, pag. -kūru; trans.

Panākt, ka (krāsns, pavards, ugunskurs) sāk

kurēties; panākt, ka (uguns) sāk kurēties

krāsnī, pavardā, ugunskurā; iekurināt. I. pa-

vardu. O Viņš . . iekūra mazo taupības krās-

niņu, jo darbnīcā bija jūtami vēss. Brigadere

3, 402. . . kurinātājs .. pārbaudei iekūra cen-

trālās apkures krāsnis. Rīgas B 58, 238, 2. Ka-

ča.. iekūra uguni un uzlika katliņā tauku

putru brokastīm. Birznieks-Upītis I, 145.

pārn. Vienalga, lai to [dzintara gabalu] atrod

vecs vai jauns, Lai tikai prieks kaut dzirksti

acīs iekur. .
Lit M 56, 49, 2. // pārn. lerosināt,

izraisīt (parasti psihisku stāvokli, tā izpausmi).
□ Viņš [mākslinieks] mācēja audzēkņos
iekurt radoša meklētāja garu, prata iešķilt
mīlestības dzirksti pret latviešu tautas mākslu.

Tēl M 57, 193. Remdināt smeldzi nav varas pat

jokam, Smaidam, ko pūlamies iekurt mēs se-

jās . . Kar 56, 9, 9.

iekuriies, parasti 3. pers., -kuras, pag. -kūrās;
refl. lekurēties. O Krāsns nav vēl iekūrusies.

ME pap I, 524.

iekūst, parasti 3. pers., -kūst, pag. -kusa; in-

trans.; pareti. 1. lesākt kust; mazliet izkust.

Svece iekususi. Vasks iekusis. O Sniegs jau
drusku iekusis. ME 11, 33.

2. Kūstot saplūst kopā, savienoties (ar ko);

tikt apņemtam (ar ko sacietējošu). Lavā ieku-

sušas augu paliekas. O pārn. Taisni neticami,

cik lielu radu un draugu saimi Ošu Anna

iespējusi savākt. Tie tālākie bij iekusuši vienā

cietā, neatdalāmā., masā.. Upīts XII, 1198.

iekustēties, -kustos, -kusties, -kustas, pag.

-kustējos; refl. 1. lesākt kustēties, iesākt dar-

boties (par cilvēkiem vai dzīvniekiem); iesākt
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kustēties un tūlīt pārstāt. □ Viņai jau neesot

smagi, tikai no rītiem grūtāk
0

, kamēr iekus-

toties, bet no skudru eļļas topot labāk
0

...
Birznieks-Upītis 6, 125. . . brezenta virstērps

[aukstumā] nelokās un vēl stingrāk ierobežo

kustības. Tu nemaz nevari iedomāties, cik

grūti iekustēties. Liesma 72, 3, 4. Māte ieklie-

dzas un iekustas, kā kad Krustiņam
_

gribētu

gāzties virsū. Blaumanis 6, 325. // lesākt kus-

tēties (par priekšmetiem); iesākt kustēties un

tūlīt pārstāt. Ledus upē iekustējies. O lekus-

tējās zars un lēnām visa kuplā ābeles galotne.

Birznieks-Upītis 6, 58. Uzreiz pašā priekšā ka-

žociņš iekustas, . . un ezis pa grīdu aizšļūc uz

kaktu. . Birznieks-Upītis IV, 72. // pārn. Izraisī-

ties (par psihiskiem stāvokļiem). ..viņā

bija iekustējusies kāda sirds dziļumos iegulu-
sies pāridarījuma sajūta. Sakse 7, 77. Vecu ve-

cie bērnības sapņi mostas. Atkal iekustas ne-

iespējamās, klīstošās iedomās
.. . Upīts IV, 741.

// pārn. lesākties (par runu, sarunu). Gausi

iekustas sarunas un noklust. Upīts IV, 716.

2. pareti. levirzīties (kur iekšā). □ Uz spie-

ķa atspiedies, Meistars gausi iekustas lielajā
istabā. Grūti paiet, grauž sāpe. Zv 73, 12, 16.

iekustināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, būt par cēloni, ka (parasti priekš-
mets) sāk kustēties. □ Pusceļā gruvešu piesē-
rums bija aizturējis malkas nastu, bet visma-

zākais pieskāriens ar priedes resgali iekusti-

nāja nastu no jauna, un apaļais malkas riņķis

aizripoja palēkdamies lejā. . Birznieks-Upītis
6, 195. Jaunieši aplipa mašīnai un spieda cik

varēdami, bet tā lepna un neiekustināma pa-

lika savā vietā. Sakse 7, 166. // sar. Panākt,

būt par cēloni, ka (cilvēks) sāk darboties,

kļūst aktīvs. O . . Kļaviņš, kurš visu laiku no-

dzīvoja vienā un tajā pašā vietā, vēl nebija
iekustināms uz braukšanu. . Birznieks-Upītis
6, 22. leviņa nebija peļama sieva, ar savu

jaunību un nemierīgumu viņa prata iekusti-

nāt un mazliet atsvaidzināt savu dzīves-

biedru .. Saulītis 12, 125. Jautājums par [iz-
strādes] normām iekustināja gandrīz visus

strādniekus. . Neviens vairs nepalika malā.

Zv 55, 23, 13. // pārn. lerosināt (norisi, darbību).
tTJ' Indra gribēja . . iekustināt panīkušo kultū-

ras darbu. Kalndruva 2, 25.
.. tautu kultūras vei-

došanās darbu.. iekustināja arī tādi notikumi

kā vispārējie dziesmu svētki un dainu vāk-

šana. Kar 56, 6, 103. // novec. Aizkustināt, sa-

viļņot. □ Prātiņš [izglābto] puisēnu noliek

Irbes rokās. Kā Irbe pārņemts, kā iekustināts

visos dvēseles dziļumos! Apsīšu J 2, 76.

iekutēties, parasti 3. pers., -kutas, pag. -ku-

tējās; refl. lesākt kutēt un tūlīt pārstāt. Kāju
pēdas iekutas. □ Viņam rokas iekutējās. ME

11, 33. pārn. Ambaltajam iekutējās sirds —

nu viņš bija savā dzimtenē! Birznieks-Upītis
6, 191.

iekutināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka sak kutēt. !.□ pārn. Darbs dūšu

iekutina. LSP(N) 53.

iekveidēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; poēt.
1. lekvēlināt (1). .□ pārn. Kas gan tā ir par

grāmatu, kuras liesma nu jau vairāk nekā pus-

gadsimtu iekveldē sirdis un nenodziest? LitM

56, 16, 4.

2. lekvēlināt (2). n Ziņkārība tomēr bija
ta iekveldeta, ka viņi būtu ar mieru kaut līdz

rītam gaidīt. Sakse 6, 17.

iekveldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.-,
poēt. 1. lekvēlināt (1). n pārn. . . cik iedarbīga
būs.. [skaņdarbos] iekveldinātā mākslas

uguns, to rādīs viņu vairākkārtēja saskarsme

ar publiku. Lit M 62, 3, 3.

2. lekvēlināt (2).
_

□ Dziesma manāmi

iekveldinajusi klausītājus. Daudziem sejās at-

zinīgs mirdzums, dažs aizrautībā satver bla-

kussēdētāja roku. Kar 57, l, 65. ..sabiedrības

morālais atbalsts mani iekveldināja vēl vairāk,
padarīja manu apņemšanos vēl stingrāku un

nelokāmāku. Grīva 5, 6. Un viss tas, ko līdz

šim iemācījusies un izlasījusi, viņai liekas

tikai lāse, kas iekveldina vēl lielākas alkas

izslāpušajam. Sakse 7, 469.

iekvēlināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.
1. pareti. Panākt, ka sāk kvēlot. I. ogles.

2. lejūsmināt (cilvēku); izraisīt (piemēram,
jūtas). □ Tu vari raut viņu [draugu] līdzi,
iekvēlināt sabiedriskiem mērķiem. Sakse 7, 275.

.. Anta Klints aizrauj, iekvēlina arī pārējos
tēlotājus. Cīņa 57, 301, 3. . . cilvēku brīves mī-

lestība jāiekvēlina, lai tā sāk liesmot ar

pilnu spēku. Lācis VII, 475.

iekvēloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. parasti 3. pers. lesākt kvēlot, izstarojot

gaismu. □ Reinis. . salika mazu ugunskuru,
bet tas negribēja iekvēloties. . Vilks 6, 367.

lešvirkstējās sērkociņš, iegailējās cigarete.
Mazā oglīte iekvēlojās, izgālēja, atkal uz-

dzirkstīja. Brīdaka 2, 137. // lesākt kvēlot (par
uguni), rasties, parādīties (par liesmām).
iO Arvien drošāk iekvēlojās uguns, un jau
uzšāvās pat liesmas.. Fimbers 1, 352. Netālu

viņam priekšā viena pēc otras iekvēlojās sār-

tas uguntiņas un atskanēja šāvienu troksnis.

Grīva 1, 65. Kamīnā iekvēlojās liesma. A Grigu-

lis 13, 233. // lesākt izstarot gaismu, tiekot

ieslēgtam (par apgaismes ķermeni). lekvē-

lojas spuldze. □ Apļa vidū iekvēlojās ļoti

spoža elektriska acs. . A Grigulis 9, 332. // Pa-

rādīties, kļūt redzamam (par debess spīdekli,
blāzmu v. tml). O Pāri klintīm te baltā,

te sarkanā, te atkal zaļā un zilā krāsā

iekvēlojās vakara zvaigzne. Grīva l, 39. ..de-

besīs iekvēlojas krāšņi, visās varavīksnes krā-

sās zaigojoši loki, kas drīz pazūd, drīz atkal

no jauna iezaigojas. Tā ir polārblāzma jeb
kāvi. Zin T 64, 7, 12. // Kļūt spožam, tie-

kot apgaismotam. O Pretējā krastā sarkanas

iekvēlojās priedes. Brigadere 2, 63. Rīta krēsla

dzisa lēnām, jumtu sarkanie cekuli iekvēlojās

pamazām saules atspīdā. Jokums l, 73. Rieto-

šās saules sarkanais blāzmojums atsitās mā-

koņos, tie iekvēlojās asinssarkanā žilbā. Jo-

kums l, 37. // lemirdzēties spēcīgā pār-

dzīvojumā (par acīm, skatienu); parādīties
(acīs) —

par mirdzumu, kvēli. □ . . viņa acis

iekvēlojās sajūsmā. A Grigulis 13, 303. Pētera

acis iekvēlojās. Viņam vajadzēja tūlīt meklēt
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rokā atlikušo daļu, nevienu brīdi viņš neva-

rēja gaidīt. Sakse 7, 260. // pārn. Kļūt sārtam

spēcīgā pārdzīvojumā (par seju, tās daļām),-
parādīties (sejā, tās daļās) — par sārtumu.

Vaigi iekvēlojās kaunā. □ Tad Nātiņa vai-

gos iekvēlojās naida sārtums. Fimbers 1, 330.

2. Pēkšņi izjust un spilgti izpaust (spēcīgas
jūtas, arī vēlēšanos),- iedegties (3). I. naidā.

I. sajūsmā.
3. parasti 3. pers. Pēkšņi rasties un spilgti

izpausties (par jūtām, vēlēšanos v. tml);

iedegties (4). lekvēlojas naids. CD Sirdī atkal

iekvēlojās pagājušās vasaras
_

jūsma. Eglons

1, 85. Nātiņam sirdī iekvēlojās greizsirdība.
Fimbers 1, 341. // Pēkšņi spilgti izpausties (acīs,

skatienā, sejā) — par jūtām. Acīs iekvēlojās

prieks.
4. parasti 3. pers. Pēkšņi sākties un kļūt

spraigam(par cīņu, sacensībām v. tml.),- iedeg-

ties (5). CD Uz diezgan cietā sacensību ceļa

sportiski asas cīņas iekvēlojās gan ļoti stā-

vajos uzbraucienos, gan asajos līkumos. Sports

€2, 111, 2.

iekviekties, parasti 3. pers., -kviecas, pag.

-kviecās; refl. lesākt kviekt un tūlīt apklust.
!□ «Uī, uī. . .» kūtiņā izmisīgi iekviecās cū-

kas. Bērn 56, 2, 27. Paretam tur ieurkšķējās vai

iekviecās kāds sivēns, atgādinādams, ka iz-

salcis un nemierā ar šauro, slapjo aizgaldu.
Fimbers 1, 25. Marta skaļi pazvanīja, sivēns, no

viņas nobijies, pasitās atpakaļ, Ilze dusmīgi
uzšāva ar rīksti, un tas, spalgi iekviekdamies,

iešmauca atpakaļ sētā. Brodele 14, 111.

ieķaukstēties, parasti 3. pers., -ķaukstas, pag.

-ķaukstējās; refl. lesākt ķaukstēt un tūlīt ap-

klust. CD Abi mājas suņi no vakara puses

pāris reizes ieķaukstējās, bet tad apklusa. .
Birznieks-Upītis I, 310.

ieķēpāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

1. lesākt, parasti neveiksmīgi (piemēram,
darbu). CD Kad ieliek abuliņu [āboliņu] un

tad uznāk lietus, tad jāsaka: ieķēpāja vien,

nekā nedabūja padarīt. ME pap I, 525.

2. Nemākulīgi, nekārtīgi iestrādāt, ievietot

(kur iekšā). Ķieģeļi mūrī šā tā ieķēpāti.
3. lejaukt (nevēlamā situācijā). CD Reiz

viens pasažieris lika pat aizvest uz autoin-

spekciju pārbaudīt, vai neesmu ieņēmis simt

gramus. Gandrīz par neko ieķēpāja nepatik-
šanās. Talcis 7, 244.

ieķēpāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; sar. lejaukties, tikt iejauktam (nevēlamā
situācijā). CD leķēpājas kā pa niekiem, —

nez kad nu galā tiks! ME pap I, 525. No Aus-

tras vārdiem tagad pašā sarosījušās šaubas,

vai pasākums ar Romānu nav aplams. Kāpēc
vajadzēja ar viņu ieķēpāties? Kalndruva 5, 76.

ieķepēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lepildīt,
ieziest (kur iekšā ko mīkstu, lipīgu),- ieķepināt.
O .. puikas ieķepējuši matos košļājamo gu-

miju, un pakausī vajadzējis ar gabalu izgriezt
matus. . Dzene 2, 9.

ieķepināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lepildīt, ieziest (kur iekšā ko mīkstu, lipīgu).
CD Šķūtnieks . . atvedis vienu [sviesta] gabalu
atpakaļ, jo atrasts, ka zem svaigās virskārtas

vidū ieķepināts kaut kas sapelējis, ne gluži
biezpiens, ne arī sviests. Sakse 7, 400.

ieķept, parasti 3. pers., -ķep, pag. -ķepa; in-

trans. leķerties, sablīvēties (kur iekšā) —

par

ko mīkstu, lipīgu. CD Sniega pikas ieķepa
koku zaros. ME 11, 34. // Tikt apņemtam (ar

ko mīkstu, lipīgu). <CD Kartupeļu tikpat kā

neredz — tie.. ieķepuši vārpatas piestīgotās
velēnās. Indrāne 2, 52. Bet tagad māls izmircis,

zābaki ieķepa, kājas lipa pie zemes. Lit M

67, 27, 6.

ieķepuroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ķepurojoties ievirzīties (kur iekšā). Bērns

ieķepurojies istabā.

ieķērkstēties, parasti 3. pers., -ķērkstas, pag

-ķērkstējās; refl. lesākt ķērkstēt un tūlīt ap-
klust. !.□ Te kāds iztraucēts meža putns
ieķērkstējās. Apsīšu J 2, 39.

ieķērkties, -ķērcos, -ķērcies, -ķērcas, pag.

-ķērcos; refl. lesākt ķērkt un tūlīt apklust (par
dzīvniekiem). CD Vārna tupēja savā nodabā

priedes zaros, reizēm ieķērcās, purinājās un

knosījās. Talcis 5, 95. Šad un tad, nejauki
ieķērkdamās, pašaujas gar logu no sila at-

skrējusi pūce. Plūdonis 3, 35. Te uzreiz vista,

padzirdusi vecmātes [vecāsmātes] balsi, tā pa-
klusām ieķērcās. Jaunsudrabiņš la, 49. // sar.

Ķērcošā balsī ierunāties, arī iekliegties.
O «Rokas augšā!» kāds ieķērcās . . Lācis 15,268.

ieķert, -ķeru, -ķer, -ķer, pag. -ķēru; trans.

1. Strauji ievirzīt (kur iekšā roku), lai sa-

tvertu. CD . . Ģirts ieķēra roku kabatā un,

naudu sataustījis, apmierināts pasmaidīja.
Dripe 2, 135. leķēris roku svārku iekškabatā,

viņš izvelk papīra vīstokli un krājkases grā-

matiņu. Sēlis 5, 330. // intrans. O Salivans

ieķēra kabatā un izvilka tabakas ņuku [vīs-
tokli] . . Berģis 1, 64. // intrans. leskrāpēt, viegli
iekost (parasti par dzīvniekiem). 'CD ..kaķis
izlaida nagus vēl garākus un biksēm cauri

pamatīgi ieķēra Jūzim gurnā. Upīts XV, 194.

2. Strauji satvert, saņemt. CD Un Skaidrīte

sadūšojas, ieķer arī riekšavā ūdeni un uzma-

nīgi mērc tur degunu iekšā. . Birznieks-Upītis
6, 385.

3. sar. ledzert (parasti alkoholisku dzērienu);

strauji, arī steigā nedaudz ieēst. I. kādu ku-

mosu. O Tikko lielā dūša sāka saplakt, Mi-

šels ieķer vēl glāzīti [degvīna] un triec ar

kulaku pa galda dēli, lai tie tur jūt, kāds

Vīram nags! Indrāne 6, 300. // intrans. □ Pēc

valša viņš pienāca nosvīdis, mazliet pēc deg-
vīna smaržodams. «Jau paspējis ieķert,» Ģirts

nodomāja. Dripe 2, 44. Laikam kaut cik jau
ieķēris, jo runīgāks. A Grigulis 13, 503.

ieķerties, -ķēros, -ķeries, -ķeras, pag. -ķēros;
refl. 1. Cieši satvert ar rokām, pirkstiem.
I. matos. CD Viņa mani [zēnu] saņēma
aiz padusēm un vilka, bet es biju cieti ieķē-
ries krēslā un nelaidos no tā nost. Jaunsudra-

biņš 3, 281. Kad rati sāka kustēties, Ludis ieķē-
rās rokām vezuma virvē . . Brigadere 2, 19.

.. Hedviga draiski ieķērās Imanta elkonī un

cieši piekļāvās. Lukjanskis 1, 61. pārn. ..kraujā

slējās varena priede, spēcīgiem sakņu pirk-

stiem cieši ieķērusies blāvi dzeltenīgajā
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dolomītā. Niedre 6, 278. pārn. Līdzīgi milzīgiem,
baltiem ledus lāčiem viļņi skrēja pret krastu,

viņu pinkainajās mugurās ieķērusies auka

nāca saplosīt ļaužu darbdienas mieru un pus-

nakts sapņus. Kaldupe 3, 7. // Cieši satvert (pie-
mēram, ar nagiem, zobiem) — parasti par

dzīvniekiem. □ Dzenis. . turpina savu kal-

šanas darbu: ieķēries saviem asajiem nagiem
stumbra mizā. . , viņš dauza ar kaltveidīgo
knābi . . Birznieks-Upītis 2, 13. . . ērglis uzbruka

sunim, ieķērās ar nagiem ādā . . Bērn 50, 4, 33.

. . pirkstā karājās liels vēzis, ieķēries ar vienu

kāju.. Sudrabu E 3, 157. pārn. Liepām krūtīs

asiem nagiem ieķeras sāpes. Upīts 11, 578.

// Virzoties (kam pāri, garām v. tml), pieķer-
ties, iesprūst (kur iekšā) — parasti par dzīv-

niekiem. □ Muša, neuzmanīgi lidodama, ieķē-
rusies tikko saskatāmajā [zirnekļa] audumā.

Fimbers 2, 46. // Par priekšmetiem, vielām.

Zaros ieķēries sniegs. Kaklā ieķērusies asaka.

IO Visvaldis nežēloja pat savu cepuri un uz-

trieca to augstu gaisā. Par laimi, tā ieķērās
tuvējās priedes zaros, citādi to ļaužu pulkā
vairs neatrastu. A Grigulis 9, 217. Dažreiz, kad

Vanadziņam matos bija ieķērušies gruži, šie

neveiklie, piepampušie [tēva] pirksti izņēma
tos tik viegli, ka to nemaz nepamanīja. Lācis

9, 4. pārn. Caune ievēroja, ka deniņos viņam

jau ieķēries sirmums. Grīva 4, 69.

2. sar. lemīlēties. □ viņš. . bija ieķēries
tai Kreiļa Grietelē. .. A Deglavs 1, 202. Bet

kāpēc neiedegas šis skaistais, vara brūnais

puisis, kurā viņa ieķērusies kopš pirmā acu

uzmetiena? Lācis 11, 266. «Varbūt tu sāksi stās-

tīt, ka Robertiņš nav tevī līdz ausīm ieķē-
ries?» —. . «Man gluži vienalga, vai kāds

manī ir vai nav ieķēries.» Brodele 17, 30.

"0* leķerties brunčos vienk. — ļoti iemīlēties

(sievietē). □ ..viņš [Kārlis] nedrīkstēja iemī-

lēties! Viņš.. nedrīkst nodoties mīkstulībai un

ieķerties kādas meičas brunčos. A Deglavs 1,

488. // Ļoti pieķerties (piemēram, īpašumam).
I. savā zemes gabalā.

ieķīlāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. ledot,
nodot (ko) par ķīlu. □ Par ieķīlātās ēkas

arestu tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo ķī-
las turētājam. Civilpr k 193. Biju dzirdējis, ka

citi grūtos brīžos ieķīlājot lombardā dažādas

mantas — kažokus, gredzenus, pulksteņus. Sa-

lenieks 2, 203. . . pēkšņi [skroderis] sācis dzert

un nodzēris visu ietaupījumu, pat mašīnu

ieķīlājis, palikusi vienīgi olekts. Austriņš 1, 334.

ieķīlējums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts -pieķīlēt. □ Ēveles naža

atbrīvošanai no ieķīlējuma ēveles spalā ir

koka tapiņa . . Sterns 2, 30.

ieķīlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lestipri-
nāt, iedzenot ķīli. I. zarus grābeklī. Grop-
eveles spalā ir vertikāli ieķīlēts priekšgriezēj-
nazis .. Sterns 2, 30.

ieķitējums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts -pieķitē t. Stingrs i.

ieķitēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lestip-
rināt ar ķiti. I. rūti rāmī.

iela, -as, s. 1. Satiksmei paredzēta josla pil-
sētās un biezi apdzīvotās vietās. Asfaltēta i.

Bruģēta i. Smilšaina i. Taisna i. Līkumota i.

Plata i. Šaura i. Klusa i. Dzīva i. Trokšņainai.

Pilsētas galvenā i. lelu krustojums. lelas drūz-

ma. lelas šķērso dzelzceļa līniju. Demonstranti

iziet ielās. Staigāt pa ielām. lelu dzelzceļš —

tramvajs. lelu cīņas — bruņotas sadursmes

ielās (karā, sacelšanās laikā). □.. tas ir
kiosks pie pilsētas dārza, kur šķērsojas ielas

un kustība diezgan dzīva. Kurcijs 4, 255. Rīga,
Rīga skaistā, — Logi, jumti laistās, — Akmens

namu rindās taisnas ielas stīdz. . M Rudzītis

2, 54. 1901. gada jūlijā Rīgā parādījās jauns
satiksmes līdzeklis — elektriskais ielu dzelz-

ceļš. Cīņa 62, 208, 4. Plašas strādnieku masas

stihiski devās uz ielām, un demonstrācijas
parasti beidzās ar niknām ielu cīņām pret ca-

risko policiju un karaspēku. Kar 54, 3, 83.

// Brauktuve šādā joslā. O No kreisās puses

plūst tā [demonstrantu] straume. .. Visa platā
iela ir pilna no vienas malas līdz otrai —

galva pie galvas; reizēm it kā paplēšas vēl

un aizņem trotuāru. Upīts 18, 81. . . tas nebij
kāzu, bet kāda lieliska karnevāla korso brau-

ciens. Taures kliedza un dzina no ielas prom

uz trotuāra ikvienu, kas būtu mēģinājis pār-
kļūt uz otru pusi. Rozītis 111, 126. // Šāda josla

kopā ar celtņu rindām gar to. Dzīvot Ļeņina
ielā. Karā nopostīta i. lelu komiteja — sa-

biedriska organizācija pilsētu vai pilsētcie-
matu individuālās apbūves rajonos, kura pa-
līdz vietējām darbaļaužu deputātu padomēm

pilsētas vai pilsētciemata labiekārtošanas un

pašpārvaldes darbā.

2. ģen.: ielas, arī ielu, adj. nozīmē. Tāds, kas

darbojas, noris ārpus telpām, parasti šādā sa-

tiksmei paredzētā joslā. lelas muzikanti. No-

teikumi par ielas tirdzniecību. // Tāds, ko

valkā, lieto ārpus mājas (par apģērbu, apa-

viem v. tml). lelas kostīms. lelas cepure.
lelas soma. □ Arī viņas kurpes, vai nu zamš-

ādas, vai bezpapēža ielas kurpes, . . nebija no

lētajām. Birze 4, 112. // pārn. Tāds, kas neat-

bilst sabiedriskās dzīves normām,- piedauzīgs,

vulgārs. lelas meita (retāk sieviete) — ielas-

meita. □ Mirabo: Katrs ielas puika var Mi-

rabo mest dubļus acīs — neviena roka nepa-

celsies aizstāvēt viņu. Upīts XIV, 320. Šajā ne-

parastajā lugā darbojas tikai divi — viņš un

viņa. Advokāts bezdarbnieks Džerijs Raijans

un vieglprātīga ielas skuķe Gitele Moska. Rī-

gas B 63, 12, 5. .. cauri ielas žargonam visu

laiku manāma meitenes neskartā, gaišā dvē-

sele, lielās, cildenās jūtas. Rīgas B 63, 12, 5.

Pakalns gāja uz viesnīcu, no vesela ielas

meitu bara vairīdamies. Šīs sarkanmatainās,
izkrāsotās radības, likās, veltīgi bija gaidīju-
šas līdz pēdējam tālsatiksmes vilcienam un

tagad uzmācās ar sevišķu neatlaidību. Kurcijs

3, 115. Zināja tikai, ka tagad tā ir līdzīga ci-

tām ielas sievietēm, kas staigā un meklē vī-

rieti, kam pārdoties . . Paegle 4, 200.

3. pareti. Grēda (parasti malkas, kokmate-

riālu). □ Sakrautas garas ielas malkas. ME

11, 35. . . gludi izgrebto karošu [tirgū] ir sa-

krautas veselas ielas . . Rozītis 2, 140.

OO- Izmest (arī izsviest) uz ielas sar. —
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a. Izlikt no dzīvokļa, b. Atbrīvot no darba,
nenodrošinot materiāli. \d Mēs gribam . . kun-

gam jautāt.. Kad strādnieks varēs mierīgi
nākt 'darbā un iet mājās, zinādams, ka viņu
kuru katru brīdi bez vainas nevar izēst un iz-

mest uz ielas kā nupat Lapu un Sulcu? Upīts

XII, 912. K> Uz ielas sar. — bez darba,- bez

dzīvokļa. K> No ielas sar. — nepazīstams, tāds,
kam nav ieteikuma, raksturojuma.

ielabināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Labinot iedabūt (kur iekšā cilvēku). O ..pa-

galmā neparko tos [bērnus] nevarēja ielabināt,

tā taču vairs nebij viņu māja. Upīts XII, 647.

Pēc tam vēl dažas reizes viens otrs no liela-

jiem saimniekiem mēģināja viņu ielabināt

savā sabiedrībā, bet Garšins nebija no tiem,
kurus var sakārdināt ar labām pusdienām un

saldiem dzērieniem. Lācis 8, 76. // Labinot

iedabūt (kur iekšā dzīvnieku). I. teļu laidarā.

I. sivēnu aizgaldā. □ .. krāmtirgotāja Mai-

siņa sieva ielabināja Ledu [suni] dzīvoklī, deva

palakt mazliet piena .. Lācis l, 289. Viņš ielabi-

nāja suni savā istabā. ME 11, 35.

ielabojums, -a, v. 1. lauks. Paveikta darbība,

rezultāts i c 1a b o t (1). fcj Ja vienpusīga
sastāva augsne ar iztrūkstošās sastāvdaļas pie-
gādi ielabota, tad ielabojums tomēr nav pa-
liekošs uz visiem laikiem. Apsitis 1, 84.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->- i c 1 a-

b o t (2). 1. manuskriptā.
ielabot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. lauks.

Veikt pasākumus (augsnes) auglības celšanai.

lelabots smiltājs. I. zemi kokaudzētavai.

O lelabojot augsni augļu dārzam, ļoti liela

nozīme ir augsnes savlaicīgai dziļai sastrādā-

šanai. Sudrabs l, 294. Lai pietiekami ielabotu

kūdras slāni aramkārtas dziļumā, uzvedama

s—lo centimetrus bieza smilts kārta. Apsītis

l, 83. Mazdarbīgo, nedzīvo augsnes kārtu daž-

kārt izdodas ielabot, irdinot to un dzīvinot ar

drenēšanu un tauriņziežu audzēšanu. Apsītis
1, 85.

2. lerakstīt, ielīmēt v. tml. labojumu, grozī-

jumu (kādā tekstā). I. visos eksemplāros jau-

nos apzīmējumus. lelabot kļūdas sar. — labo-

jot neviļus, negribēti ieviest kļūdas.

ielāčot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; intrans.; sar.;

niev. Neveiklā, smagā gaitā ieiet, ienākt (kur

iekšā). I. istabā.

ielādēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

lekraut (parasti daudz, arī ko lielu, smagu).
I. preces vagonā.

ielāgot, -oju, -0,-o, pag. -oju; trans. i. legau-
mēt. O . . vācietis, ielāgojis vienu krievu

vārdu, gribēja ar to padižoties jaunkundzes

priekšā. Upīts VIII, 419. . . [zēns] ieklausījās sa-

runās un ielāgoja katru vārdu, kas varēja

noderēt. Bērn 47, 12, 30.

2. novec. levērot, pamanīt. Pārlaižot šo

negaisa brīdi, māte ielāgo, ka puikas nav

mājā.. Austriņš 1, 109. Likās, tikai tagad viņš
īsti ielāgoja, ka nebij viens. Upīts 111, 592.

ielaidens, -ais; s. -a, -ā; apst. ielaideni; reti.

leslīps. I. ceļš. lelaidena nogāze.
ielaidums, -a, v. Tas, kas (papildus) iestrā-

dāts (kur iekšā). Kleitu rotā ielaidums. Svārki

paplašināti ar ielaidumu. □ Gala ielaidumu

vispirms nošuj ar mašīnu, sašujot kopā oderi,
virsdrānu un vatelīnu, pēc tam to iešuj [gu-
ļamā] maisa galā. PL Siev 66, 9, pielikumā. No

metāla izgatavo virsas, apkalumus, arī rotā-

jošus ielaidumus [koka] šķiedrā. Mājtur 413.

ielaipot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Lai-

pojot ievirzīties (kur iekšā). □ Pa laipiņu
ielaipoju. ME 11, 36. Līdz viņš man ielaipoja
bajāriņa sētiņā. ME 11, 36. Ar ķepu pabīdījis
virtuves durvis, gaitenī ielaipoja dzīvokļa
saimnieces.. resnais melnpelēki svītrotais

runcis . .Cīņa 55, 1, 3.

ielaist, -laižu, -laid, -laiž, pag. -laidu. 1. trans.

Atļaut (kādam) ievirzīties (kur iekšā). I. viesus

istabā. I. atbraucējus pa vārtiem. O Matrozis

atslēdza durvis un ielaida mūs kajītē. Grīva

8, 6. .. es ielaidu sunīti virtuvē. Saulītis 12, 77.

// intrans. i.O Pie durvīm zvana. Ilgai jāiet
ielaist. Zigmonte 1, 32. Atbraucēji devās uz Tīr-

lauka dzīvokli Jūras ielā. lelaida mazrunīga
sieviete.. A Grigulis 13, 34. // Dot atļauju

ieiešanai, iebraukšanai. O Uz acumirkli

ielaida vecos Kalniņus jātnieku vidū pie Jē-

kaba, tad vecos aizveda sāņus . . Birznieks-Upī-
tis 1, 46. .. universitātes šveicars viņu nelaida

iekšā. Palūdza uzrādīt matrikulu. . Sakse 6, 65.

// Atļaut apmesties (uz dzīvi), uzturēties (kur).
ļO «.. neviens jūsu telpas jums neatņem.» —

«Jā, mēs jau zinām, — ielaid tikai kādu iekšā,

tad vairs ārā nedabūsi.» Sakse 7, 396. Tur

pirtī — tas kurvju pinējs. .. Saimnieks vai

pirkstos kož, ka ielaida. Upīts 11, 169. // Ļaut

vai panākt, ka (dzīvnieks) ievirzās (kur iekšā).

I. vistas kūtī. I. teļus aplokā. '□ .. bites uz-

laidās ozolā. Te tās varētu savākt, ielaist bišu

mājiņā . . Birze 4, 141. // Aiz nevērības pieļaut,
ka ievirzās (parasti neatļautā,nevēlamā vietā).

I. vilku aitās. Tas [piesardzīgums] jau bija
sācies ar pirmo ganu vasaru.. Kad viņš pir-

moreiz bija ielaidis lopus labībā.. Eferts-Klu-

sais 1, 183.

2. trans. levirzīt (kur iekšā, parasti lejup).
I. airus ūdenī. I. laivu upē. I. spaini akā. I.

roku kabatā. O Es klusi ielaižu āķi aiz kāda

akmens vai siekstas. . Jaunsudrabiņš 5, 9. Sa-

trūkusies Mirdza ātri pacēla pastkastītes vā-

ciņu un ielaida vēstuli. Sakse 7, 191. // levirzīt

(piemēram, izcilni iedobumā) tā, ka cieši

iekļaujas. □ Mūrējot skursteni, tam visap-

kārt . . atstāj rievu, kurā ielaiž un pieloka
skārdu. Sterns 2, 248. // Dziļi iespiest, iegrem-

dēt (kur iekšā). !□ Kaķe pieiet žogam,.. iz-

laiž no mīkstajām pēdiņām asos, līkos nagus

un ielaiž tos dziļi aptrunējušā stabā. Birznieks-

Upītis IV, 27. .. mazie stādi.. nepaspēj ielaist

dziļi saknes. Sudrabs 1, 151. Tā bija stipri bū-

vēta krievu zemnieku māja, ielaista zemē.

Grants 2, 24. // sar. lebīdīt, id Pabīdījis sagulē-
tos salmu stiebrus, viņš izvilka no turienes

revolveri, ielaida stobrā patronu un uz pirkst-
galiem lēni līda pie sētas loga. Grīva 1, 118.

. . māmiņa cep baltmaizi. .. Kad panna pilna,
māmiņa to ielaiž cepeškrāsnī. Rinkule 1, 73.

3. trans. Panākt, arī ļaut, ka (šķidrums,

gāze) ieplūst (kur iekšā),- panākt, arī ļaut, ka
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(gaisma) izplatās (kur iekšā). I. traukā ūdeni,

ī. istabā svaigu gaisu. □ Mačs nesa krust-

tēvam nupat kā krūzē ielaisto alu. Birznieks-

Upītis V, 25. . . no meža izlēca divi vīri, . . viens

ielaida viņai acīs žilbinošu kabatas baterijas
gaismu.. Sakse 7, 199. pārn. Kamēr tur tā

stāvēju, skaudrais vējš, izbrīvējis saulei ne-

lielu debess lauciņu, ielaida būdas rūtī sudra-

botu gaismas šalti. Kalndruva 5, 25.

4. trans.; sar. lemest, iešaut (kur iekša).
ļO «Ņemt tikai akmeni un ielaist logā,» rūca

Mērķis. Fimbers 1, 57. Viņš atvēzējās un ielaida

granātu vaļējās durvīs. Jokums 1, 78. Ja viņi

būtu domājuši tevi nošaušanai, tad tu sēdētu

sētas pusē, kur logi zemi un sargam no pa-

galma viegli tev ielaist lodi pierē, ja tu pār-

kāp cietuma Upīts 18, 159.

5. trans. Pieļaut, ka (kādam) nostiprinās ne-

vēlamas īpašības; izlaist; pieļaut, ka nostipri-
nās (nevēlamas īpašības). I. zēnu slinkumā.

leva: Tur tēvs vainīgs. lelaidis viņu [No-

liņu] par daudz. Blaumanis 6, 368. Sievai, tāpat

kā jaunam zirgam, nedrīkst niķus ielaist, jo

vēlāk vairs nevarēs novaldīt. Rozītis 111, 52.

// Pieļaut, ka ieilgst (parasti slimība). C 3Ja

slimība ielaista, tad operāciju vairs nav iespē-

jams izdarīt. . Ves 62, 2, 5. // Pieļaut, ka nonāk

nevēlamā stāvoklī. CD Peles labi kopta kok-

audzētavā ir reti sastopamas. Visbiežāk tās

parādās ielaistās, zālē ieaugušās vietās. Sud-

rabs 1, 224. Vispār
0 Mazie Ķideni mūsu ciema

atšķīrās no citām mājām ar savu gausumu un

ielaisto saimniecību. Austriņš 2, 372.

6. intrans.; sar. Ātri iebraukt, iejāt (kur

iekšā). CD . . Ansis . ~ uzšāvis zirgam, ielaida

pa braucamo ceļu mežā. Brigadere 3, 8. . . va-

renos stiepienos ielaidām Mežmaļu pagalmā.
Kar 58, 10, 27.

O lelaist uguni sar. —
aizdedzināt.

'CD ..vienā pusē caur jumtu kalējs izvilka

skursteni un, apakšā uguni ielaidis,.. ilgi it

priecīgi noskatījās pabeigtajā darbā un taisni

gaisos ejošos dūmos. Birznieks-Upītis 6, 46.

lelaist plītī uguni, aizkurt krāsni? Tas taču

nebija darbs. Kalndruva 5, 96. lelaist kļūdu
sar. — pieļaut kļūdu, kļūdīties, parasti, ko

rakstot. \CD Neskaitāmas reizes [mašīnrakstī-
šanas kursos] bija jāsit.. vieni un tie paši
vārdi, un, ja ielaida kļūdu, tad desmitiem

reižu tie bija jāatkārto. Zālīte 5, 88. Šodien

latviešu valodā bija diktāts. Mirdza atkal

ielaida četras kļūdas, kuras pēc diktāta pati

atcerējās . . Ošiņa 1, 39.

parasti 3. pers., -laižas, pag. -lai-

dās; refl. Laižoties ievirzīties (kur iekšā) —

parasti par putniem, kukaiņiem. 'CD Dzeltenā

cielaviņa izspurdza no ciņa un ielaidās miežu

laukā. Upīts 4, 82. Priedes galotnē ar troksni

ielaižas putns. Vanags 9, 31. pārn. . . krūtīs

[Kasparam] virmoja prieks, kas tur bija ielai-

dies kā bezdelīga — tik žigli un negaidīti.
Vilks 6, 346. pārn. Vējš, ielaidies čemurainas

priedes galotnē, tur pirkstu uz lūpām, lai gā-

jējam, kas te iemaldās, varētu pačukstēt: uz-

manīgi! Ej uzmanīgi! Zigmonte 2, 71.

ielaisties
2, -laižos, -laidies, -laižas, pag. -lai-

dos; refl. 1. legulties, ērti iesēsties. I. gultā.
I. atpūtas krēslā.

2. Slīdot uz leju, ievirzīties (kur iekšā).

Viņš pacēla celmu un ielaidās ejā, kas

atvērās zem tā. Breicis 1, 4. Uģis ielaidās bedrē.

Vāczemnieks 1, 46. ..iešņācās čūska tuvu manā

priekšā un ielaižas no krasta ūdenī. Jaunsud-

rabiņš 5, 36.

3. Pakāpeniski nonākt (kādā, parasti fizio-

loģiskā, stāvoklī). \CD Bērns . . pamazām ielai-

dās miegā. Jaunsudrabiņš 3, 269. pārn. . . viss

[rudenī] ielaidās kā snaudā, zaudējot katru

pievilcību, līdz kādu rītu uzbira sniegs . . Aus-

triņš 1, 219. // Pieļaut, ka nostiprinās nevēla-

mas īpašības. I. slinkumā,

4. sar. lesaistīties, ļaut sevi iesaistīt (parasti
nevēlamā darbībā, pasākumā); darbojoties no-

nākt, parasti nevēlamās, attiecībās (ar kādu).
I. dēkā. O Cubalags gan gribēja viņu pie-
runāt vēl uz linu kulšanu, bet tas neielaidās,

aizbildinādamies, ka krūtis nevarot panest to

putekļu. Saulietis V, 56. Visā apkārtnē neatra-

dīsies vīrs, kas ielaistos kautiņā ar Velna-

kaulu. Līvs 2, 8. Riekstiņš labprāt ielaidās uz

visu. Atļāva Leinasaram apmesties Rīgas dzī-

voklī. A Grigulis 13, 378. «Ar Robi lai nedomā

ielaisties. . . Viņš katram izgriezīs pogas.»

Dripe 2, 37. // Nonākt intīmās attiecībās (ar
kādu). CD Ja jau tā tik viegli bija ielaidušies

ar viņu — precētu vīru, kādēļ tad tai neva-

rēja būt.. vairāki mīļākie? Rozītis 3, 64. .. ar

precētu vīru ielaisties, tur jau nesmukuma

pietiek. Zigmonte 2, 56. // lesaistīties (sarunās,
strīdos),- piedalīties (domu apmaiņā). I. valo-

dās. I. paskaidrojumos. □ Arvīds Salums iz-

vairījās ielaisties dziļākās pārrunās par valsts,

politiskajiem un dažiem sabiedriskajiem jautā-

jumiem, arī Alvils tos apgāja . . . Purs 4, 209.

Vecmāmiņa parasti ielaižas visai plašos prā-

tojumos, taču šoreiz atbild īsi un pēc vilcinā-

šanās . . Zigmonte 1, 53. . . Janko bija pārāk
nevaļīgs, lai ielaistos garās sarunās. Saulītis

12, 96.

ielaisfīf, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti. Lais-

tot ieliet (kur iekšā). I. spainī ūdeni.

-os, -ies, -ās, pag. -ījos;_ refl.

1. parasti 3. pers. Reil. ->- ielai stī t. Ūdens

ielaistījies spainī.
2. sar. lesmaržoties. I. ar smaržām.

ielaistīties 2, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;
refl. lesākt laistīties; īsu brīdi laistīties.

lelaistās dārgakmeņi.
ielaizīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Laizot

nedaudz ieēst. I. saldējumu. I. medu. O . . ka-

ķēni nevienam putnam ne virsū neskatoties,
tikai ielokot pienu, ielaižot maizes drupatas ..
Bērn 59, 12, 22.

ielaizīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; reti.

1. lelaizīt. O Viņš jau tur ielaizījies, tāpēc

brokasti neēd. ME 11, 36.

2. trans. Laizot izjust kā tādu, kas iegaršo-
jas. !□ Viņš, medus ielaizījies, grib vienmēr

medus. ME 11, 36.

ielakt, -loku, -loc, -lok, pag. -laku; trans.

Mazliet palakt (par dzīvniekiem). Kucēns ielok

pienu. // sar. ledzert (par cilvēkiem). O Kad
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[darbā] pārmocītie vīri krita no kājām, [kuģa]
kapteinis .. viņu enerģiju uzturēja ar alkohola

palīdzību. . . viņi ņēma. . dzēriena trauku,

ielaka ugunīgu malku un vergoja tālāk. Lācis

10, 49.

ielakties, -lokos, -locies, -lokās, pag. -lakos;

refl.; reti. lelakt. Kaķēns ielacies pienu.
ielāpains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir daudz

ielāpu. lelāpaina sega. I. kažoks. O Kas tad

tā bij par sievu, nošķiebtām pastalām, . . ielā-

painā katūna jakā? Upīts 11, 536. Tas ir kauns

un negods, ka viņas — Ilmas audžumeitai,

lepno Mežakaktu mantiniecei, jāstaigā ar

ielāpainiem elkoņiem! Ezera 1, 69.

ielāps, -a, v. Kāda materiāla (piemēram,

auduma, ādas) gabals, ar ko salāpa izdilušu,

cauru vietu (apģērbā, apavos). Atiris i. I. uz

ielāpa. □ Māte.. lāpīja vīra drēbes, klā-

dama tām virsū vecus vadmalas ielāpus. Sau-

lietis IV, 150. Tā vien likās, ka zēna piedurkne
elkoņu vietās un bikšu dibens nemaz nebūtu

salāpāms. Vai bija uzlikti melni vai brūni

ielāpi, vienmēr kaut kas rādījās risis, šķīdis
vai apspuris. Kalndruva 5, 42. Imants līdz šim

nebija pamanījis, ka ielāps ir daudz tumšāks

par paša zābaka krāsu. Ezera 2, 141. // Kāda

materiāla (piemēram, koka, skārda) gabals, ko

uzliek un nostiprina (parasti priekšmeta) bo-

jātā vietā. □ Ar veltņu materiāliem iesegto
jumtu remonts jāveic, ievērojot šādus notei-

kumus: . . katrs ielāps jāpielīmē iepriekšējam,
noziežot tā apakšmalu visapkārt ielāpam..
Sterns 2, 326. Pagalmu no ceļa nodala paaugsts

dēļu žogs, vietvietām gan labots, ar gaišiem,
sveķiem notecējušu dēļu ielāpiem. Zigmonte

2, 185. // pārn. Atsevišķs laukums, plankums
(kādā vietā),- mazs zemes gabals. O Tikai

pļavās vietvietām noklājušies miglas ielāpi
un no zāles ceļas vēss valgums. Jaunsudrabiņš

la, 213. Bet visapkārt stiepās tie paši pelēcīgie
lauki kā lielas, izklātas segas ar mazliet gai-
šākiem sniega ielāpiem. Ezera 2, 258. Varbūt

zirgu dabūsim... vēlu, vēlu, bet kādus ielā-

pus apsēsim vēl ar miežiem. Salenieks 3, 192.

Cik ilgi tā rušināsies ikviens uz sava ielāpa?
Vanags 3, 50.

ielasījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- i c 1 asī t
2

(2). □ Svītras [aizkaram]

gaiši zilas un gaiši violetas. Dzeltenīgas un

zilas krāsas nevērptas vilnas ielasījumi. PL

Siev 64, 9, pielikumā.
ielasīti, _ U[ _jr _aj pag_ _īju; trans. lesākt la-

sīt (grāmatu, žurnālu v. tml.). O Elmārs at-

šķīra jaunu lapu, bet nepaguva ielasīt. Lubējs

l, 85. Jorens noliek sānis ielasītu grāmatu.
Zigmonte 2, 274. Uz rakstāmgalda un krēsliem

parasti mētājās ielasīti žurnāli. . Niedre 10, 251.

ielasīt
2, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Lasot,

vācot kopā, ievietot (kur iekšā). I. grozā kar-

tupeļus. I. traukā ogas. □ .. sameklē mai-

šeli un ielasi Kasparam kādu pūru rāceņu
[kartupeļu]. Līvs 2, 108.

2. leveidot rotājumu, ielokot pavedienu
audumā. Sega ar ielasītu rakstu.

ielasītiesi, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. La-

sot (grāmatu, žurnālu v. tml.), pamazām iedzi-

Jināties. 1.0 Uz galda atradās liela paka.
avīžu — no rīta man bija izdevies tikai pa-

virši tajās iemest acis. Tagad varēju ielasī-

ties vērīgāk. Zv 68, 11, 4. . . rakstnieka darbos

vajag ielasīties, pirms tie mūs sasilda un

ieviļņo. Kar 60, 1, 138.

2. Lasot iemācīties labi lasīt. Bērns jau iela-

sījies ābecē.

ielasīties
2, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. pa-

rasti 3. pers.
Reil.-*-ielasīt2 (1); tikt ielasī-

tam. Grozā ielasījies par daudz kartupeļu.
2. sar. Vairākkārt nedaudz ieēst. !□ Saim-

niece pati pie galda nesēžas: viņa ielasās kā;

vista, staigādama. Birznieks-Upītis I, 322. Lai

cāļi ielasās. ME 11, 37.

ielasmeita, -as, s. Prostitūta. □ Tas bija:
kāds no Berlīnes nomaļu naktsvazaņķu un

kokaīnistu kaktiem. . . Pie galdiem sēdēja..
pāris ielasmeitas. Kurcijs 4, 108.

ielāsmoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.; pareti. lesākt lāsmot; īsu brīdi lāsmot.

Viņu pārņēma nikns dusmu uzplūdums,
acis tumši ielāsmojās. Jokums 1, 28.

pārn. Smaids ielāsmojās viņas acīs, un baltie

mati mirdz . . Indrāne 1, 68.

ielasoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.; reti. lelāsmoties. fcj . . [ugunskura atspī-
dumā] pat acīs likās kaut kas ielāsojies.
Upīts 18, 258.

ielauzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Mazliet,

arī vietumis ielauzt. Puķu kāti ielauzīti.

O lelauzīt salmus. ME 11, 37. Izlieca krūtis ar

dziļi izgrieztu vesti un baltu, ielauzītu uz-

kreklu. Upīts VII, 286.

2. sar. Ar pūlēm iemācīt. □ Sīmanis vien-

mēr bija lietas kursā, bet pircēji turēja viņu

par neprašu zelli, kuru es ielauzu amatā.

Bels 1, 82.

ielauzīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Ar

pūlēm iemācīties. I. grāmatā. I. darbā. □ Viņš

ielauzījās pat vācu valodā, lai varētu lasīt

vācu radiožurnālu. . A Grigulis 13, 18. Un te

man vienmēr izlīdz Krists, kas ir jau labi

ielauzījies vācu mēlē. Sēlis 4a, 17. Un, ja labi

padomā, to .. var veikt ikviens, kas ielauzī-

jies algebrā vai trigonometrijā. Saulītis 6, 65.

ielauzt, -laužu, -lauz, -lauž, pag. -lauzu; trans.

1. lesākt lauzt, bet nenolauzt,- aizlauzt.

!□ lelaužot krūmā nelielu kārkla zaru, Ojārs

atzīmēja vietu, lai nākamajā reizē varētu

[ligzdu] vieglāk atrast. X Grigulis 2, 32. lelauzt

zaru, niedri. ME 11, 37. // pareti. Nolauzt daļu.

fcj Pie ielauztas karašas visi ķeras. LSP(N) 85.

// pārn. ledragāt, bīstami vājināt (veselību),
mazināt (spēkus); satricināt (psihiski).
!□ .. viņš atgriezās neielauzts un vēl spītī-

gāks. Grants 3, 49.

2. Laužot ieliekt (uz iekšu). I. griestus. I.

ledu. O Kā daudzas vācu mīnas, arī šī ne-

sprāga, bet pārsita Plienam bruņu cepuri,,
ielauza., galvaskausu. A Grigulis 9, 115. Te

zemē ir saļimis augums, ielauzdams sērsnas,

garozu. Indrāne 3, 49. Nemīlīga, drūma stāv

fabrikas ēka izsistiem logiem, ielauztu jumtu..
Rihters 1, 429.
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3. poligr. levietot (salikuma rindas, klišejas)

iespiešanai gatavojamā lormā (lappusē, sleja).

ielauzties, -laužos, -lauzies, -laužas, pag. -lau-

zos; refl. 1. Slepeni iekļūt (kur iekšā), uz-

laužot (piemēram, durvis), parasti, lai zagtu,

laupītu. □ Tas [ķēniņš] princesi tik stipri

iekārojis, ka kādā naktī ielauzies pa logu vi-

ņas kambarī un gribējis viņu aizvest ar

varu. . Jaunsudrabiņš 3, 172. Kādā septembra
vakarā Akmenes pagastmājā ielauzās divi

bruņoti vīri, nolaupīja rakstāmmašīnu. ~ da-

žādus formulārus. Birze 3, 57. Tā bija pavasara

nakts.., kad, izcēluši logu, istabā ielauzās

bandīti. Stulpāns 2, 23. // lekļūt ar varu (kur

iekšā). CD Demonstranti ir jau ielauzušies ko-

mandantūrā. Jokums 1, 228. . . Meta ielika kāju

durvju spraugā un neļāva aizvērt durvis. Da-

žus mirkļus viņas cīnījās uz sliekšņa. . . nik-

nums vairoja Metas spēkus. Viņai izdevās

.durvis atvērt līdz galam vaļā un ielauzties

Gunas istabā. Lācis VII, 454. pārn. Ak, cik

vienkārši dažkārt ielauzties jebkurā svētumā

un varmācīgi to sabradāt, aiz skaļām morāles

frāzēm slēpjoties.. Salnāja l, 53. // lerasties,

ieiet, ienākt bez atļaujas, uzaicinājuma.
'CD «Atvainojiet,» jauneklis samulsis teica, «ka

•ielauzos jūsu istabā, bet citās vairs nebija
brīvu vietu.» Vilks 5, 41. pārn. Cilvēki bija tik

-nekautrīgi ielauzušies viņu [ķīvīšu] pasaulē —■
purvā, traucēja to dzīvi.. Fimbers 1, 142.

2. Pārvarot grūtības, iekļūt un izpētīt, ap-

gūt. CD Cilvēks ir ielauzies kosmosā un it kā

mācās spert tajā pirmos soļus. Pad J 62, 162, 2.

Tu valdi puteņus un uzveic ledus, Un zemes

tumšās dzīlēs ielauzies.. Sudrabkalns 1, 169.

// pārn. Pēkšņi pārņemt (piemēram, par

prieku, skumjām). CD Sirdī ielauzās pat tā kā

prieks. A Grigulis 13, 90. Krūtīs ielauzās jūnija
rīts — Ko tur darīt vairs, ko tur vairs sacīt.

Vācietis 4, 125. // pārn. Strauji parādīties, ievies-

ties, iedarboties (par parādībām sabiedrībā).
Šī sintēzes procesa ietekme ielaužas pa-

šās arhitektonisko formu uzbūves dzīlēs, lauz-

dama vecos kanonus un paņēmienus. Zv 67,

16, 16. Bet tad dzīvē ielauzās karš. Cīņa 63,7, 1.

«Cilvēka intereses neizmērojami dažādojušās,
televīzija un arī filharmonija ielaužas katrā

lauku nostūrī. . Zv 73, 2, 26.

3. parasti 3. pers. Strauji ievirzīties (kur
iekšā) —

par vēju,- iebrāzties. CD No Dauga-
vas ielauzās vēja šalka vecajā ķiršu dārzā,

salīgojot ziedošo mežarožu krūmu.. Austriņš

:2, 438.
..

šai virzienā pūš arī galvenie vēji,
kas pa aizām ielaužas ielejā. Zv 66, 19, pie-

likumā. Šai biezoknī vējam neietikt, te var

pielauzties vienīgi vētra. Zigmonte 2, 250.

// Pēkšņi, negaidīti izplatīties (kur iekšā) —

par skaņu, gaismu. CD No ielas istabā ielau-

zās aizskaroši skaļi smiekli, un Maija piecē-
• las, lai aiztaisītu logu. Sakse 4, 90. Pēkšņi pa-

šķiras miglas vāli un pa logu kupejā ielauzās

priecīgs staru kūlis. Pad J 59, 210, 3. . . no ista-

>bas priekštelpa pa durvju spraugu ielauzās

tikai šaura gaismas svītra. A Grigulis 13, 558.

4. Ar kauju_ iekļūt (parasti kādā teritorijā).
fCD Rīta ausma latviešu strēlnieki cēlās strau-

jam triecienam un ielauzās ciemā. Lēmanis

4, 33. Pēkšņā uzbrukumā vāci ielaužas Kur-

zemē. Rihters 1, 250.

ielavīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Pa-

slepus ievirzīties (kur iekšā). I. svešā mājā.
I. pa durvīm. O Vīri sakustējās, palūkojās

apkārt, kā pārbaudot, vai bez viņiem šķūnī

nav ielavījies vēl kāds, un stājās katrs pie
sava [siena] panta. Kalndruva 5, 216. Nikiņš

ieskrēja iekšā un ielavījās savā gultiņā. Birz-

nieks-Upītis I, 361. Kaķis ielavījās priekšiņā Jē-

kabam pa priekšu.. Lācis 1, 337. pārn. Istabā

nemanot ielavījusies dziļa krēsla. Lit M 63,1,2.

// lekļūt ar viltu (kādā kolektīvā, pasākumā).
'€3 .. kolhoznieki atklāj kaitnieku grupu, kas

ielavījušies kolhozā, lai grautu un ārdītu tā

darbu. J Kalniņš 1, 360.

ieleja, -as, s. Upes izgrauzts pazeminājums
zemes virsā,- pazemināta vieta (starp kalniem

vai pacēlumiem), pa kuru tek upe. :CD Ciems

atradās augstienē, un ielejā kā nomesta josta
locījās maza upīte. Lukjanskis 1, 35. lelejās
guļ mazas, apaļas pļaviņas. Indrāne 2, 235. Kā

milzīga maizes abra Miglā Gaujas ieleja kū-

pēs . . Kaldupe 2, 11.

ielejots, -ais; s. -a, -ā; apst. ielejoti; reti.

Tāds, kur ir ielejas; tāds, kur ir padziļinā-
jumi, bedres. CD lelejota tā zemīte, . . ziemu

sniega iegulēta. LD 34, 194.

ielēkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans. Lēkā-

jot ievirzīties (kur iekšā). I. istabā.

ielēkšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Lēk-

šiem ievirzīties (kur iekšā). Zirgs ielēkšojis
aplokā. □ pārn. . . dažus mirkļus vēlāk

priekšnamā ielēkšoja Lauma. Skujiņš 6, 102.

ielēkt, -lecu, -lec, -lec, pag. -lēcu; intrans.

Lecot ievirzīties (kur iekšā). I. ūdenī. I. bedrē.

!□ Atraisījis laivu, ielēcu tajā un atgrūdos
ar airi no malas. Plūdonis 3, 30. Uģis .. ielēca

Ziedupē un palīda zem ūdens. Vāczemnieks

1, 78. .. runcis, lēkdams no krāsns, ielēca pa-

priekš viņas gultiņā. . Birznieks-Upītis 6, 74.

pārn. Dažreiz viņas vaiga bedrītē kā cielava

ielec smaids. Ķempe 9, 35. // Strauji iekrist

(kur iekšā) — piemēram, par dzirksteli.

Dzirksteles ielēca vilkam acīs, tas sabijās,
ieskrēja mežā un sāka kaukt. LTP 28.

pārn. . . jārunā tā, lai katrs vārds kā dzirk-

stele ielēktu cilvēku sirdīs un agri vai vēlu

sāktu liesmot. Sakse 7, 70. pārn. Tādas domas

meitenei kā zibens ielēca galvā. . Brigadere
2, 375. // sar. Steigšus uzvilkt (bikses, apavus).
\CD .. kad viņš, ielēcis biksēs un ātrumā uz-

vilcis zābakus, izsteidzās laukā — atvērtajās
durvīs pretim spiedās bieza. . migla. Imer-

manis 2, 84.

ielenkt, -lencu, -lenc, -lenc, pag. -lencu;
trans. 1. Novietoties cieši (kam) visapkārt; ap-

lenkt (1). O Lejā kooperatīva dzērienu galdu
ielenc ļaužu bars. Sēlis 5, 273. Cilvēki.. ziņ-

kārīgi ielenca Leinasaru. A Grigulis 13, 287.

. .kuģi ielenc simtiem putnu. Tie brēkdami

lido ap mastiem, metas ūdenī un steidzīgi
vien peld mums pakaļ. Grīva 5, 102. // Atras-

ties (kam) visapkārt (piemēram, par augiem,

priekšmetiem). CD . . tas [namiņš] visapkārt



307 ieliekties

bija visdažādāko augu ielenkts un no agra

pavasara līdz vēlam rudenim te kaut kas zie-

dēja . .
A Grigulis 10, 13. Mūs no trim pusēm

ielenc brūngani pelēkas, kailas klintis, kur

tikai retumis piekrastes nogāzēs redz kādu

māju. Talcis 7, 54. // Norobežot (parasti ar

sardzi) no vairākām pusēm,- tuvoties no vai-

rākām pusēm (piemēram, lai uzbruktu).
'O Apskates vietu var ielenkt līdz apskates

pabeigšanai. Krim pr 95. Kad, bruņotu vīru

ielenkts, Kaspars pārkāpa zemnīcas slieksnim,

viņš atvadīdamies vēlreiz pārlaida skatienu

tumšajai grīšļu pļavai. . Līvs 2, 196. lelencot

zvērus ar karodziņiem, nedrīkst trokšņot.
A Kalniņš 1, 301.

2. mii. Izolēt (karaspēka grupējumu), lai

(to) iznicinātu vai saņemtu gūstā, izolēt (mili-

tāru objektu), lai (to) ieņemtu vai iznīcinātu.

I. divīziju. I. cietoksni. I. pretinieka pozīcijas.
O Visa Tallinas aizstāvju armija bija pie-

spiesta pie pašas jūras, . . gandrīz pilnīgi
ielenkta. Grīva 4, 303. Bargajā kara ziemā..
Ļeņingradu no visām pusēm ielenca fašistu

karaspēks . . Zv 52, 7, 28. Negantas ziemas un

niknas cīņas kareivim atmiņā rādās kā dzī-

vas: Naidnieki plūda kā smiltis, kā zvīņas,
lelenca kalnus un upju grīvas. Sudrabkalns

1, 11.

ielenkums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- ie 1 c nkt (1). O Kirils Tāms dzīvoja
turpat netālu no dzelzceļa stacijas, un mēs,

nejaušie ciemiņi, drīz vien nokļuvām viņa

nelielās ģimenes ielenkumā. Saulītis 13, 25.

Mēs dzīvojam meža vidū — Zaļš egļu ielen-

kums Ap māju, ap sirdi, ap domām Ir zarus

aaslēdzīs mums. Elksne 3. 109.

2. mii. Stāvoklis, kad (karaspēka grupējumu,
militāru objektu) ir izolējis pretinieks; pa-
veikta darbība ie 1 c nkt (2). Iziet no

ielenkuma. □ .. drīz atrādīsimies kā uz sa-

las, ienaidnieka ielenkumā. Lācis VII, 465.

lelenkuma loks savilkās arvien ciešāk. . Kar

58, 9, 77.

ielidināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Lidinot ievirzīt (kur iekšā). I. lidmodeli pļavā.
// lemest (1). O Tad viņš. . izvilka beidzamo

papirosu un tukšo kārbiņu ielidināja grāvī.
Ezera 5, 92. . . ielidinājis futbolbumbu logā,
Jancis noskaidro Gustam, ka spēle jāpār-
trauc

.

. Kar 58, 10, 146.

ielidināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -mājās;
refl. Lidinoties ievirzīties (kur iekšā). Tauriņš
ielidinājies istabā.

ielidot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. pa-

rasti 3. pers. Lidojot ievirzīties (kur iekšā) ■—■
parasti par putniem, kukaiņiem. Bezdelīga
ielido nojumē. Bites ielido stropā. Sikspārņi
ielidojuši alā. !□ Pa atvērto logu rūkdama

ielidoja maijvabole . . Kar 57, 3, 70.

2. Lidojot ievirzīties (kur iekšā) — par lid-

aparātiem. Lidmašīna ielido mākoņos.
// lebraukt ar lidaparātu (par lidaparātu ap-

kalpi, pasažieriem). O Šodien viņš ar saviem

tagadējiem audzēkņiem ielidoja Rīgā un biju-
šie audzēkņi devās uz aerodromu sagaidīt.
Saulītis 12, 317.

3. parasti 3. pers. Atri ievirzīties (kur

iekšā) — piemēram, par šāviņiem, mestiem

priekšmetiem. Mīna ielido ierakumā. □ Trīs

granātas ielidoja pa lūku. Kar 45, 9/10, 862. Pa

logu ielido smags akmens un nokrīt uz grī-
das. Paegle 2, 538. Krusts ar kājas spērienu ap-

gāza galdiņu. Radio ielidoja kaktā un ap-

klusa. A Grigulis 13, 512. // Ar gaisa plūsmu
viegli, slīdoši ievirzīties (kur iekšā). □ . . vēja

nesta, manā istabā bija ielidojusi rudenīgi
kvēla kļavas lapa.. Kar 58, 3, 28. // leplūst
(kur iekšā) — par gaisa strāvu. \UZ\ Pa vaļējo
logu kā neredzams putns ielido viegla vēja

pūsma un ieķeras kapteinim matos. Kar 55,

10, 23. // Izplatīties (kur iekšā) — par skaņu,

gaismu. 0..Un atvēršu logu. Lai istabā

ielido cīruļu dziesmas... Elksne 2, 110. ..no

mākoņa izspraucās žilbinošs saules stars un

ielidoja pa logu tieši Jankas istabā. Bērn 50,

10, 27.
_

4. Atri, vieglā gaitā ieiet, ienākt, ieskriet,

ātri iebraukt (kur iekšā). !□ Skaļš ārdurvju
zvans, un jau istabā ielido Ella, Ineses drau-

dzene. Kar 59, 8, 75. Tā viņš arī nerādījās līdz

pat darba pārtraukuma beigām, kad pa kaklu

pa galvu ielidoja cehā un skrēja tieši pie
Gunāra. Kar 56, 2, 60. Dažkārt strādnieku vidū

kā raibs taurenītis ielidoja mazā tabeļvede —

tērpta puķainā kleitā . . Kar 56, 3, 21.

ieliece, -es, dsk. ģen. -ču, s.; pareti. 1. leloks

(2). O Lejā slaidā ieliecē aizplūst Daugava. .
Sēlis 5, 262.

2. leliekums. O Zemes garozas ieliece, kurā

atrodas Baltijas jūra, ir samērā jauna. Cīņa

74, 295, 4.

ieliedēti [ieliēdēt], -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju;:
trans.; pareti. 1. lekausēt,- ielodēt. I. detaļu.

2, lekļaut (piemēram, mākslas darbā).
fcj Rotaļīgā dejā viņa ieliedē komisku mīmi-

kas izteiksmību .. Māksla 60, 4, 46.

ieliedēt2 [ieliēdēt], -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju;
trans.; reti. Ļaut (piemēram, labībai) mazliet

salīt. O Siens ieliedēts. ME 11, 40.

ieliekt, -liecu, -liec, -liec, pag. -liecu; trans.

1. Liecot pavērst (parasti uz iekšu),- liecot

ieveidot, radīt iedobumu (priekšmeta virsmā).

I. skārda plāksnei malu. O . . galvā viņam

balta salmenīca paplatām malām un drusku

ieliektu dibenu. Upīts 11, 390. . . daļu matu ..

atsukā atpakaļ un pēc tam ieliec uz priekšu

gar ausīm. PL Siev 64, 11, pielikumā.
2. Liecot ievirzīt (kur iekšā). .□ Pavairojot

ar noliektņiem avenes un kazenes, augsnē
ieliec to zara daļu, kas tikko iesāk pārkok-
snēties. . Sudrabs l, 166. Daži kārkli bija ielie-

kuši zaru galus ūdenī. Birze 4, 140.

ieliekties, -liecos, -liecies, -liecas, pag. -lie-

cos; refl. 1. parasti 3. pers. Reil.i cli ck t

(1). .□ Lieces spēku ietekmē sijas vispirms

ieliecas, bet, spēkam sasniedzot noteiktu lie-

lumu, —■ lūst. Sterns 2, 61. Priekšējie riteņi

pārgāja labi, tiltelis tikai nokrakšķēja un ielie-

cās. Dripe 2, 58. Parasti bērns sēdot stipri sa-

liecas uz priekšu. Mugura veido pusloku,,
krūšu kurvis priekšpusē ieliecas. Ves 62. 6, 2..
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Acis iemirdzas savādā spīdumā, lupas ieliecas

dīvainās līnijās . . Sudrabkalns 4, 5^
2. Liecoties ievirzīties (kur iekšā). 'CD «Mēs

jūs gaidām!» šoferis, logā ieliecies, pačuk-

stēja. Vilks 5, 46. Dziļi ieliekdamies ceļa grāvī,

Krūze devās pa to uz sādžu. A Grigulis 4, 100.

// Ar līkumu ievirzīties (kur iekšā).

CD . . [braucēju] rindas gals pa ielu ieliecās

vēl pilsētā iekšā. Upīts XI, 310.

ieliekums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-Pieliekt (1). CD .. plānos katlos

(sienās, dibenā, vākā) jau no maza sitiena ro-

das ieliekumi, vāki salokās un nepieguļ vairs

katla virsai . . Pavāru gr 35. Visātrāk lāpstiņa

kļūst neasa vidus daļā, tāpēc asmens šķaut-
nei šinī vietā ar laiku rodas ieliekums. Indāns

1, 185.

ielielīf, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.

Lielot panākt, ka kāds (ko) sāk uzskatit par

labu. CD «Bet Līze! .. Laukā vai maja —

zelts! Bet tev jau nav jāieliela, tu jau pats

redzi.» Upīts XI, 264.

ieliesmot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

Panākt, ka sāk liesmot. I. ugunskuru. IO pārn.

-Viņš laimes pilnām gaidām ieliesmoja savu

meiteni. ME 11, 40.

ieliesmoties, parasti 3. pers., -as, pag. -as;

refl. lesākt liesmot,- Īsu brīdi liesmot. Uguns-
kurs ieliesmojas. Uguns ieliesmojas un no-

dziest. □ Koku un krūmu melnie rēgi [lapu

gaismā] izraujas no tumsas, brīdi ieliesmojas

un apdziest. . Indrāne 2, 382. pārn. Viņa acīs

ieliesmojās spožs spulgums. ME 11, 40.

" ieliet, -leju, -lej, -lej, pag. -lēju; trans. Lejot

iepildīt (kur iekšā). CD Akmentiņš pa tam

ielēja vīnu glāzēs. Blaumanis 6, 222. Nama-

māte . . ielēja karstu kafiju. Vilks 5, 130.

K> leliet galvā, arī ieliet (arī ielikt) mutē, arī

ieliet (kā) ar karoti sar. — ļoti rūpīgi ieskaid-

rot, iemācīt. 1.0 Seminārs . . nevar ieliet jau-

najam autoram ar karoti mutē nepieciešamas
literārās zināšanas, tās jāiegūst pašam.. Lit M

58, 39, 3. // pārn. Izraisīt (parasti jūtas). CD īs-

tenībā viņš to [vēstuli] nelasa, bet uzsūc katru

vārdu, un tie ielej viņa ķermenī brāzmainas

gaviles. Sakse IV, 167. . . Ja skumjas tu

ielej krūtīs, Tad tādas, kas ātri gaist..

( E Plaudis 1, 104.

ielieties, parasti 3. pers., -lejas, pag. -lējās.
Reil. -p ielle t; tikt ielietam (parasti nevi-

ļus, negribēti). Glāzē ielējies par daudz ūdens.

- !□ pārn. Tā [avota] trauksmainais dziļums

ielējies Tev zilās un mirdzošās acīs. Ķempe

2, 23.

ielietnis, -ņa, v. lerīce, caur ko ielej (kur

iekšā). 'CD Cik niecīgs viens tāds plastmasas
detaļu ielietnis! Daži materiāla pilieni. Cīņa

70, 26, l. Lietojot putu modeli, iespējams plaši
lietot šifona ielietni. Tas uzlabo veidnes pie-

pildīšanu ar metālu. Zin T 67, 2, 30.

ielīgotl, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans. Lī-

gojoties ievirzīties (kur iekšā). CD . .
kabinetā

ielīgoja ražošanas daļas vadītājs Knaģītis un

nolika ūz galda žūksni aprakstītu papīru. Sku-

jiņš 3, 86. Tā viņi ielīgoja dejotāju aplī. Rī-

gas B 57, 45, 2. Govis nāca pierietušiem tes-

meņiem, . . cita pēc citas ielīgoja kutī un

meklēja savas siles. Brodele 14, 178.

2. trans. Panākt, ka Ilgojas,- arī iekustināt.

O Vēsmiņa ielīgo. . ziedu zvanus. Apsīšu J

3, 74.

ielīgot 2, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Dziedot

līgo dziesmas, ievadīt (Līgo svētkus). CD «Klau-

sies nu! Nu sākas Jāņi. Gani jau tos ielīgo.»
Brigadere 2, 62. Cik šogad agri ielīgo Jāņus
mūsu kalnā! Indrāne 1, 132.

ielīgoties!, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

1. Reil. -p ielī g o t (1). CD Drīz pēc tam pa-

galmā ielīgojās vairāki vezumi. Jaunsudrabiņš
4, 22. Ar aira galu viņš pabīdīja sānis meža

vīnogulāju stīgas, un laiva ielīgojās tumšajā

plaisā. Grīva 1, 105.

2. Refl.-*- ielīgo i (2). □ Ne zariņš ne-

ielīgojas kokiem. . Sudrabkalns 5, 92. . . drīz

liesmiņa ielīgojās, apložņādama sveķaino
malku. Sudrabu E 3, 239.

ielīgoties 2, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

lesākt dziedāt līgo dziesmas,- iesākt dziedāt

Ilgo dziesmas un tūlīt apklust. Daži cilvēki

ielīgojas.
ielīks, -ais; s. -a, -ā; apst. ielīki. Mazliet līks.

I. augums. lelīki pleci. lelīki sakņupt. □ leliks

deguns. ME 11, 39.

ielīksmināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lelīksmot. O Kas tad tevi tā iedūšinājis un

ielīksminājis? ME 11, 39. Tā ir mīlestība, kas

ielīksmina mūs, bet kas mūsu uzdevumus pa-

dara vēl grūtākus, cēlākus, atbildīgākus. Lit M

55, 2, 2.

ielīksmot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pa-

darīt līksmu, iepriecināt. Puķes.. vairo

dzīves prieku, ielīksmo .. cilvēku .. Zv 52, 10, 23.

.. šī apziņa ielīksmoja, raisīja pacilātu no-

skaņu . . Kar 57, 12, 6. Rūķu kungs. Nav, kas

mani ielīksmotu, Aptecētu vieglām kājām. .
Paegle 2, 563.

ielīksmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Kļūt priecīgam, sajūsmināties. Bērni ielīk-

smojas par ekskursiju.
ielikt, -lieku, -liec, -liek, pag. -liku; trans.

1. Liekot ievietot (kur iekšā). I. roku kabatā.

I. ziedus vāzē. I. drēbes skapī. I. grāmatu

plauktā. lelikt lombardā sar. — ieķīlāt lom-

bardā. \CD Bērnu [agrāk] vienkārši ielikuši la-

katā un pakāruši kārklu zarā, lai šūpovējmāte.

Austriņš 1, 161. Meitene ielika kurpes atpakaļ
kartona kastītē un pārsēja to ar auklu. Vilks

5, 151. Velga žigli uzvilka tēva brezenta mē-

teli, .. ielika ratos maisus un iejūdza zirgus.

Kalndruva 2, 71. Nebij cita, ko lombardā

ielikt, —
lelika laulības gredzenus. Čaklais

1, 131. <> lelikts šūpulī —
saka par to, kas

kādam piemīt no dzimšanas. CD Viņš jutās
viens, pamests. .. ne katram šūpulī ielikti

dzelzs nervi. Purs 6, 146. lelikt (visu) sirdi

(arī (visus) spēkus), arī ielikt (visu) sevi —

darīt ko dedzīgi, aizrautīgi. CD .. Ikkatrā

vārdā, katrā darbā Mēs savu sirdi ieliekam.

Krūklis 3, 22. Zēni darbā ieliek visus savus

spēkus. Kroma 3, 33. K> lelikt (arī ieliet) mutē

sar. — ļoti rūpīgi ieskaidrot, iemācīt.

II pārn. Izpaust (kādā darbībā, rīcība).
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O . . sitienā ieliku visas dusmas un nicinā-

šanu. . Lukjanskis 1, 128. Savos nedaudzajos
vārdos Lida ieliek bezgala rūpes par Jorenu..
Zigmonte 2, 54. Kaut es arī spētu dziedāt tā,

Sevi ielikt dziesmā spārnotā. .
Elksne 2, 84.

// lemest (zvejas rīku). [□ Tomēr galvenā
barotāja.. bija un palika Līčupe ar savām

zivīm. leliec tikai vakarā murdus. . Grīva

11, 119. // sar. levietot (tekstu, attēlu, mate-

riālu par ko, parasti laikrakstā, žurnālā).
!□ Tirgotājs un pops vēl ielikuši avīzē par

notikušajiem brīnumiem, par veselības ūdeni.

LTP 463. Afišās ieliek, ka bērniem ieeja aiz-

liegta. Saulītis 12, 32. Ja vien mēģināsi slin-

kot . . , tūlīt ieliks tevi sienas avīzē . . Eglons

I, 171.

2. lestiprināt (kur iekšā). I. cirvim kātu.

SO Pavasarī, kad ieurba bērzos sulas un ielika

mēlītes, lai tek spainī, gājām nogaršot viens

otra dzērienu. . Austriņš 1, 183. Žāvētavā iz-

birušo logu rūšu vietā ielika jaunas.. Lācis

11, 48. Galdam lielajā istabā ielikti visi trīs

vidusdēļi. Zigmonte 2, 75. // leklāt (piemēram,
grīdu), izveidot (piemēram, pamatus). [□ Is-

tabās vēl vajadzēja. . izkrāsot grīdas un vir-

tuvē pat ielikt jaunu grīdu. Birznieks-Upītis
IV, 155. Mēs ielikām cementa dzirnavu pa-
matus. . Cīņa 62, 230, 4. // leveidot (parasti ilg-
viļņus). O Māte ar vienu roku drusku sa-

kārto .. matus; ilgviļņi gan tajos ielikti, bet..
mati ir tādi, ka labprātīgi tajos neturas ne-

viena cirta. Zigmonte 1, 247.

3. Sagatavot un ievietot (kur uzglabāšanai,
apstrādei). I. gurķus ziemai. !.□ .. tvertnēs

ielikta laba tiesa skābbarības. Cīņa 64, 159, l.

4. sar. lekārtot (piemēram, darbā), ievietot

(piemēram, iestādē). I. skolā. I. sanatorijā. I.

par meistaru. □ Kad es apprecējos, tad liels-

kungs mani ielika Saltupu lopmuižiņā par stā-

rastu
..

Poruks 3, 267. Viņa tēvs viņu bija
ielicis darbā kādā tirdzniecības kantorī. . Kur-

cijs 2, 30. // levietot (piemēram, cietumā).
O . . mani ielika cietumā tāpēc, ka es runāju
taisnību . . Lācis 10, 121.

5. sar. Novērtēt sekmes un ierakstīt atzīmi,

'd . . skolotāji audzēkņu zināšanas novērtē

tikai stundas beigās un ieliek atzīmi žurnālā
un dienasgrāmatā. . PL Skola 62, 9, 14. Viņš
[skolotājs] ielika Valdim četri.. Zigmonte 1,69.

Šķiet, ka viņš tagad izsauks tieši mūs Un

ieliks trijnieku tāpat kā senāk. Saulītis 8, 14.

6. sar. Piešķirt, iedot (vārdu, nosaukumu).
O «Pūķi! Pūķi!» viņš atkārto.. leva pasme-

jas: «Kur jūs sunim tādu jokainu vārdu ieli-

kāt? Lai būtu nikns kā pūķis?» Zigmonte 2, 186.

Un puišiem taisnība, ka viņi jums abiem tā-

das palamas ielikuši — «viltīgais mūrnieks»

un «čaklais palīgs». Kroma 3, 46.

ielīkt, parasti 3. pers., -līkst, pag. -līka; in-

trans. 1. Mazliet ieliekties, parasti uz iekšu.
'O Tai [mājai]. . salmu jumts ielicis kā kā-

dam fantastiskam dzīvniekam ar ielauztu mu-

gurkaulu. Lācis 15, 95. Klētī grīda ielīkusi.

ME li, 39. Jautra un drusku bailīga slidošana,
kad ledus ielīkst, bet turas kopā kā nesa-

raujama drēbe. Sudrabkalns 11, 528.

2. leliekties (kur iekšā). Zari ielikuši ūdenī.

ieliktenis, -ņa, v.; ieliktene, -es, dsk. ģen. -ņu,

s.; niev. Cilvēks, kas ieņēmis amatu ar kāda

atbalstu un darbojas atbalstītāja interesēs.

Pagaidu valdības ielikteņi velti pūlējās izo-

lēt Ziemeļu frontes armiju un Latviju no re-

volucionārās Petrogradas. PL Kom 54, 10, 18.

.. Kongo tautai arī neatliek nekas cits kā . .
padzīt kolonizatorus un viņu ielikteņus. Zv

64, 11, 16.

ielikties, -liekos, -liecies, -liekas, pag. -likos;
refl. 1. sar. legulties (1). !□ Nodzēsis lampu

un arī ielicies gultā, Edgars vēl labu brīdi

palika nomodā. Blaumanis 6, 237. . . tumsā aiz-

taustos līdz gultai un tāpat ar visām drē-

bēm ieliekos tajā. Brodele 13, 11. Atgriezušies
no kinozāles, abi ar Borisu klusēdami ielikā-

mies kojās. Talcis 7, 16. K>- lelikties (arī lik-

ties, nolikties) gultā —
saslimt tā, ka nepie-

ciešams atrasties guļus stāvoklī.

2. sar. lekrist (1). fcj «Es vakar, pa° tumsu

braucot, ielikos grāvī,» mānījās Mirdza. Sakse

7, 203. .. ielicies vilks ar visiem žagariem dobē,

ka noskanējis vien. LTP 18.

3. sar. Strauji ievirzīties (kur iekšā). Ogotāji
ielikās mežā.

4. parasti 3. pers.; pareti. Reil. ->■ i c 1 i k t (1);
tikt ieliktam (parasti neviļus, negribēti). Grā-

mata ielikusies nepareizā vietā.

5. parasti 3. pers.; pareti. Reil. (2);
tikt ieliktam (parasti neviļus, negribēti).

ieliktnis, -ņa, v. 1. Priekšmets, ko ieliek, pie-
mēram, spraugā, lai to piepildītu; ieliekama

papildu detaļa. Tērauda i. O . . spraugā ieliek

ar līmi notrieptu koka ieliktni, aizlīmē sprau-

gu ciet.. indāns l, 63. Bojātu mūrlatu remontē,

izkaļot bojāto vietu, kurā ieliek jaunu koka

ieliktni. Sterns 2, 326. .. sacīkšu divriteņu pe-

dāļiem ir vēl tā saucamie pēdas turētāji —■

ieliktņi.., kas sastāv no pēdu aptverošām
siksniņām. Strods 1, 42.

2. Priekšmets, kurā ieliek ko iekšā.

!□ . . priekšā noliek. . plastmasas ieliktnī

ieglabātus aktu vāciņus . . Zv 73, 15, 8.

ielikums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts -»- ielikt (2). □ Vecais cil-

vēks: Viena rūts vis saplīsa. Piecpadsmit ka-

peikas [amatnieks] paņēma par ielikumu. Upīts

XIII, 45.

2. poligr. Neiestiprināta papildu lapa, arī

šādu lapu komplekts (grāmatā, žurnālā).

□ Žurnālā būs ilustrācijas un krāsaini ieli-

kumi. Rīgas B 65, 244, 6.

3. Detaļa, ko ieliek (piemēram, lai veidotu

detaļu ciešu savienojumu).
ielīme, -es, dsk. ģen. -mju, s.; poligr. Īpaša

ielīmēta lapa (grāmatā, žurnālā). Krāsaina i.

ielīmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Līmējot

iestiprināt (kur iekšā). I. grāmatu vākos,

fcj Pirmdienas rītā Paeglītis velti mēģina at-

griezt sava ēveļsola skrūvi. Tā ir ielīmēta.

Sēlis 4a, 39. Rūpīgas rokas ielīmējušas viņu

ģīmetnes lielajā albumā .. Liesma 59, 1, 7.

ielingot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. trans.

lemest (1). \UJ Norāvis zābaku no kājas, viņš-
to domīgi ielingoja aizdurvē. ME 11, 38.
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2. intrans.; sar. Atri ieiet, ienākt, ieskriet.

I. mežā.

ietipināt, -inu, -mi, -ina, pag. -inaju; trans.

Lipinot iestiprināt (kur iekšā). I. lapu grā-

matā. Sieka stūri viņš ielipināja piķi.
LTP 373. pārn. Pusaudži bieži vien iedomājas,
ka mutes kaktiņā nevīžīgi ielipināta cigarete
tos padara līdzīgus pieaugušajiem. PL Siev

54, 1, 11.

ielipt, parasti 3. pers., -līp, pag. -lipa; intrans.

Līpot ieķerties (kur iekšā). □ . . putns . . sāka

lasīt no kartera dibena melnajā eļļas nogulsnē

ielipušos atlūzušās virzuļa malas gabaliņus . .
Dripe 2, 30. Piķis ielipis oderē. ME 11, 39.

pārn. Galva man mīksti ielipa spilvenā . . Upīts

IX, 356. pārn. Jau roka tirpst, jau acīs ielīp

gurdums . . Lit M 62, 6, 1.

ielīsti, -lienu, -lien, -lien, pag. -līdu; intrans.

1. Lienot ievirzīties (kur iekšā) — par rāpu-
ļiem, tārpiem, arī par kukaiņiem. Odze ielī-

dusi zālē. // Lienot, piepiokot ar ķermeni pie

zemes, ievirzīties (kur iekšā). Zēns ielīdis pa-

galdē.
2. Lienot (pa ko šauru), ievirzīties (kur

iekšā). I. guļammaisā. IjZl Mēs atelpojām un,

biedru roku saturēti, nolaidāmies no jumta

un ielīdām pa logu atpakaļ vagonā. Grīva 8,

130. Klētiņu apgaismoja lodziņš, tik šaurs, ka

pa to ielīstu tikai kaķis. Birze 3, 29. Pa izlauztu

žoga dēli. . pagalmā ielien Staģa kaza .. Kar

57, 5, 30. lelīst (arī iejusties) kāda

ādā — iejusties, iedzīvoties kāda cita stāvoklī

(parasti nepatīkamā). □ ..pamēģini manā

ādā ielīst, tad redzēsi.. Muižnieks 1, 187.

<> lelīst sirdī — uzzināt, ko (kāds) domā, pār-
dzīvo. O Sirdī jau nevienam nevar ielīst...
A Grigulis 13, 390.

. . urbjos Harijam sejā, . .
man gribētos ielīst viņa sirds pašā visdziļā-
kajā kaktiņā. Brodele 17, 189. (Kā) zemē

ielīst — paslēpties, pazust. O Paķeru mēteli

un acumirklī esmu uz ielas. Bet Krista vairs

nav. Kā zemē ielīdis. .. Kur viņš varēja tik

piepeši pazust? Sēlis 4a, 61. *\> No kauna (vai)
zemē ielīst — ļoti nokaunēties. □ Ja [Horten-
zija] būtu atsacījusi, Rogām būtu no kauna vai

zemē jāielien. Brigadere 3, 371. lelīst cilpā —

(apzināti) iesaistīties riskantā vai ļoti neizde-

vīgā pasākumā. □ Kas ielīdis cilpās — vaļā
bez soda nav sprucis. Salenieks 5, 79. // sar.

Uzzināt, izpētīt. O «Jums esot vakar bijis ne-

patīkams gadījums,» .. ierunājās Ozols. «Ne-

lāgs sviests iesmērēts.» — «Vai es varu katrā

gabalā ielīst?» sekoja atbilde. Sakse 7, 401.

«Visu vasaru es nemaz nezināju, ka tu tik

prātīgs puika,» Miķelis mani slavēja. «Vai tad

otrā cilvēkā var ielīst?» es teicu. Jaunsudrabiņš
4, 114. // lespraukties. O Leinasars ar visu ne-

samo ielīda sīko priedīšu biezoknī un gaidīja
dienas iestāšanos. A Grigulis 13, 384. // sar.

leģērbties, a . . Fricis, ielīdis vecā kažociņā,
tagad varbūt kūko pie alus glāzes . .

Salenieks

5, 77.

3. Lēni, klusi (arī slepeni) ejot, ievirzīties

(kur iekšā); slepeni iekļūt (kur iekšā).
lO Kraujaielīda savā parastajā kaktā pie loga
un apsēdas uz palodzes. A Grigulis 9, 299.

// lerauties (kur iekšā). !.□ . . parādījās

kungs. . , — tā ielīdis uzslietā apkaklē, ka

laukā redzama tikai apaļā, cietā platmalīte . .
Upīts XII, 1137.

4. lekļūt ar viltu (piemēram, kādā kolek-

tīvā, pasākumā); iezagties, ielavīties □ Fonda

valdē ielīda pats Salnais .. A Grigulis 13, 269.

.. lielpilsētā ielien arī ienaidnieki. lezogas

bijušais nepmanis, kam ik vaibstā paslēpusies
viltība . . Salenieks 5, 160.

5. sar. legulties(I).\U3 Viņa ielīda gultā, no-

gurusi līdz nāvei. . Sakse 2, 29. Viņš nolīdis

savā kaktā.. un tad smaidīdams ielīdīs savās

Cisās ..Kurcijs 4, 333.

6. sar. letilpt (parasti ar grūtībām). [f~J ..īs-

tam jūrniekam mantu nav daudz. Parasti tās

visas labprāt ielien vienā čemodānā. Grīva

5, 164.

ielīst 2, -līžu, -līd, -līž, pag. -līdu; trans.; reti.

lesākt līst (līdumu). I. jaunu zemi. O lelīstais

jānolīž. ME 11, 40.

ielīt, parasti 3. pers., -līst, pag. -lija; intrans.

1. Līstot ievirzīties (kur iekšā) —

par šķid-

rumu. O Atkal izkaltušajā rīklē ielīst asais

šķidrums, bet reibuma nav. A Grigulis 13, 342.

Likās, ka starp akmeņiem sakultie ūdens vir-

puļi ielītu kaut kur zemes dziļumos un, tumši

guldzēdami, atkal ar spēku lauztos ārā. Grīva

l, 100. pārn. ..miegs ielija viņā kā silts piens

slauktuvē . . Bels 1, 102. pārn. Vākā šūpojās
zils ūdens un lielām lāsēm pilēja pāri [strūkl-

akas] robotām malām. Andrim likās, ka šinī

vākā ielijušas debesis.. Caks 11, 9.// pārn. 7z-

platīties (kur iekšā) —

par gaismu.O . . spilgts

spožums ielija zālē . . Upīts XII, 268. Viņa no-

sarka tik strauji, it kā pēkšņi viņas sejā būtu

ielijuši tumšsarkana gaisma. Kalndruva 5, 232.

// pārn. Izraisīties (par psihisku vai iiziolo-

ģisku stāvokli). l.n Gaišs prieks. . ielija krū-

tīs. Bērn 47, 5, 5. Liels maigums ielija Jāņa
sirdī. Kar 52, l, 21. Viņi padzēra tēju ar cepu-

miem, un ķermenī viegli ielija siltums. Luk-

janskis 1, 64.

2. lesākt līt. O Lietus lija vēl joprojām.
Ja ielīstot septiņos gulētājos, tad līstot septi-

ņas nedēļas. Saulītis 13, 140.

ielobīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.
1. Lobot ievirzīt (kur iekšā). I. zirņus traukā.

2. lesākt lobīt; mazliet, arī vietumis atlobīt.

Kokam miza ielobīta.

3. lestrādāt ar lobītāju (augsne). I. augsne

kaļķojumu.
ielobt, -lobju, -lob, -lobj, pag. -lobu; intrans.;

sar. Atri ieskriet (kur iekšā); arī iebēgt.^
ieloce, -es, dsk. ģen. -ču, s. 1. Divkārt sa-

likta un atlocīta sloksne (piemēram,audumam,

tērpam). leloču svārki, ļo Priekšdaļas ielocēs

[tērpam] likta auduma spožā puse. PL Siev

54, 12, 23.

2. Vieta (parasti meža, upes) līkuma,- lok-

veida izvietojums; ieloks (2). Līdz Ugālei
vēl valda meži, kuru ielocēs pļavas šūpo

smilgu zīdainos viļņus. Zigmonte 2, 5. .. varēja

iestigt izčākstējušā kupenā meža ziemeļu ielo-

cēs ..
Ezera 2, 259. Augsti un kupli ap to
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[skolu] salapojuši koki, ziedošu puķu ieloce

rotā dārzu . .Cīņa 55, 207, 2.

3. leliekums. ļO Normāla smagana aizpilda
zobu starpas, veidojot it kā trijstūrveida iz-

augumus, un pirms pieaugšanas zobam rada

ieloci uz zoba saknes pusi . . Ves 62, 5, 10.

ielocījums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts (1). IjZ] Ap mātesaugu..
ieliec spēcīgas, viengadīgas, veselas atvases ..

lelocījumu ar koka kāsīti piesprauž grāvīša
dibenā un uzber augsni. Sudrabs 1, 164.

2. parasti vsk. Izšuvumu tehnika, kurā pa-

vediena pārstaipu garums ir dažāds. lelocī-

juma tehnikā šūta sedziņa.
ielocīt, -loku, -loki, -loka, pag. -locīju; trans.

1. Lokot ieliekt, mazliet saliekt. I. papīru.

Vēji ielocījuši koku. O Labā roka [diriģen-
tam] tausta takts kociņu, kamēr kreisā mehā-

niski ieloka partitūrai stūrus. Upīts 18, 89. .. ko-

misijas priekšsēdētājs bija lapu mazliet ielo-

cījis.. Bels 1, 118. Pēc valdziņu noraukšanas

[jakas] malu, ielokot uz iekšpusi, atšuj .. PL

Siev 64, 2, pielikumā 8. // leveidot ielocījuma

līniju. [CD .. kājās taisni ielocītas, baltas fla-

neļa bikses un baltas kurpes. Upīts XII, 529.

2. lešūt (lokot pavedienu, piemēram, paga-

ros pārstaipos). \\Z2 lelocītais raksts . . veido-

jas no pamatdūriena.., mainot dūrienu un

atstarpju
0

garumus. Rubene 1, 3. Pavedienu ar

priekšdūrieniem ieloka izdiluma vietā starp

palikušajiem velku diegiem.. PL Siev 55, 1,

pielikumā.
3. Lokot ievirzīt (kur iekšā). [□ Viņš ilgi

nevarēja ielocīt augumu mazajā mašīnā. Birze

5, 96. // poēt. lelikt. Cj . . viņš reizē ar maizes

kukuli un sviesta cibu ceļa somā ieloka arī

Kr. Barona «Dainu» sējumus. Tēl M 57, 196.

// sar. Ar lielu apetīti apēst. !.□ Kad tāds

lauku vīrs nostrādājies atsēžas .. upītes krastā

un ieloka iekšā maizes riku, —
tad tur ir la-

bums, tas viņam iet labumā. . Lit M 63, 5, 2.

4. levingrināt. I. kājas. □.. meičas sāk

jau ielocīt balsi Jāņu dziesmām. . Bērn 49,

10, 7. .. [korī] ir arī iesācēji, kas tikai pirmo

gadu ieloka balsis. Pad J 68, 106, 2. <> lelocīt

kaulus — ievingrināt locekļus, locītavas.

'O . . noskatījos akrobātikas paraugstundu.
Jauneklis mācījās otrajā kursā un bija atnā-

cis uz īsu brītiņu ielocīt kaulus.. Bels 1, 116.

ielocīties, -lokos, -lokies, -lokās, pag. -locī-

jos; refl. 1. parasti 3. pers. Reil.-*- ielo-

ci t (1). Cj . . es ieraugu, ka Mārai ielocīju-
sies apkaklīte. Liesma 58, 2, 13. Bikses večukam

vienos ielāpos, ceļgalos ielocījušās. Preilis 1,73.

.. trieciena vietā šī laka neplaisā, bet sava

elastīguma dēļ ielokās un iesistā vieta pēc
iztaisnošanas nav jāpārkrāso. Zv 58, 14, 2.

2. Rell.-p ielocīt (3). !□ Kamēr ļaudis
ielocījās neērtajos sēdekļos, šoferis uzpildīja
radiatorā ūdeni vai pārbaudīja riepas.. Sku-

jiņš 5, 71. Vispirms pār slieksni pārkāpa Zigis,
aiz viņa, galvu nevajadzīgi zemu pieliecis,
ielocījās Beiziķis, un pēdīgi ienāca Vilnis.

Saulītis 12, 150. // Lokoties ievirzīties (kur
iekša) — piemēram, par ceļu, upi. !.□ Viņi
pabrauc garām bākai, un pēc brīža ceļš atkal

ielokās mežā. Zigmonte 2, 182. . . upīte ielocījās
priežu mežā. . Birze 5, 165. . . raudzījāmies, kā

brūnā straume ielokās senajā gultnē.. Grīva

8, 38. // levirzīties (kā) ielocē. !.□ Labajā pusē
ūdens ielocījās tālu krastā. . Birznieks-Upītis
IV, 414. .. aizvējā, kur ezers ielokās mežā, šo-

dien ir raudas, asari, līdakas. Liesma 59, 10, 24.

3. Reil. -pielo cī t (4). !□ ..pāris vasaru

[pavadītas] tēva un mātes pusgrauda darbā,
kamēr labi ielokās siena pļaušanā, linu plūk-
šanā un klāšanā. . Upīts XII, 791. Mēle ielo-

kās — saka, ja kāds kļūst runīgs. □ Bet pa-

mazām arī viņam mēle ielocījās, un viņš sāka

pārstāstīt sava paša likstas. Upīts 111, 539.

4. lesākt locīties; īsu brīdi locīties. Cj Ko-

kam galotnes ielocījās. ME 11, 41.

ielodēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Lodējot
iestiprināt (kur iekšā). I. detaļas.

ielodze, -es,
dsk. ģen. -džu, s. Aploda.

O .. Ģirts .. atrauj logu, izliecas pār ielodzi

tumsā.. Bendrupe 1, 31. Pētera baznīcas tel-

pās .. viscaur dominēja tumši sarkanais ķieģe-
lis, apmesti bija vienīgi velvju un ielodžu

gludenie laukumi. Lit M 67, 5, 8.

ielogojums, -a, v. 1. Paveikta darbībai

ielogot (1); ietvars (gleznai, attēlam). Zel-

tīts gleznas i. !.□ Pašlaik māksliniece gatavo-

jas savai personālajai izstādei — saved kār-

tībā . . audeklus, rūpējas par ielogojumiem ..
Zv 62, 10, 16.

2. Paveikta darbība, rezultāts -p ielo go t

(2); ar līniju ierobežots laukums (uz papīra).
O Ap katru [pastmarku] albuma lapu apmē-

ram 2 cm atstatumā no lapas malām ar melnu

tušu veido ielogojumu. Tādu pašu ielogojumu
veido arī ap katru marku. .PL Skola 62, 10, 85.

ielogot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. i. lestip-

rināt ietvarā (gleznu, attēlu), lo Laiks jau

parakstīt un ielogot gleznas. Lit M 67, 12, 9.

Viņa vērību saistīja kāda maza, ielogota foto-

grāfija. Kar 56, 2, 55.

2. Norobežot ar apvilktām kontūrām (tek-
stu). I. tekstu.

ielogs, -a, v. 1. Aploda. ..mēness krita

uz pretējo sienu un grīdu un atēnoja ielogus.
Kurcijs 4, 58.

2. letvars (gleznai, attēlam). [□ Muzeja sie-

nas rotāja šauros ielogos ierāmētie meistara

zīmējumi. . Māksla 74, 3, 8. . . Ina paraudzījās
spogulī vēlreiz. Tumšā ieloga nožogotais lau-

kumiņš Inai atgādināja kādu pazīstamu glez-
nu . .Skujiņš 6, 7.

3. lezīmētas, apvilktas kontūras (teksta, at-

tēla malās). □.. dzejoļa galvenais secinājums
salikts trekniem burtiem, apvilkts ar ielogu..
Lit M 67, 12, 13.

ieloks, -a, v. 1. lelocīta vai īpaši iestrādāta

(iešūta, ieausta, ieadīta) mala (apģērbam). Pie-

durknes i. Cimdu ieloka raksts. Villaine ar

ieloku. IO .. apģērbs Maijai nebija kā citām

meitām, bet ar daudziem un dažādiem ielo-

kiem un . . podziņām, kas zibēt zibēja. Kurcijs

4, 16. Atvedam zviedru meitu Ar sudraba ielo-

kiem. DV 579. pārn. Kā vizošs, viļņains audekls

ar zaļu ieloku priekšā aizplētās bērzu mežs.

Brigadere 2, 22.
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2. Vieta (parasti meža, upes) līkuma; lok-

veida izvietojums; ieloce (2). \UJ Ķīvenes

[meža] ielokā stāvēja vienīgi Zārdiņu šķūnītis,

sašķiebies uz vieniem sāniem . . Austriņš 1, 108.

.. Gauja nedodas taisni pār krācēm uz Val-

mieru, bet paliec asu līkumu uz dienvidiem.

.. Šis Gaujas ieloks ir nomaļš .. Rozītis 2, 73.

Mums aiz muguras no kalna uzkāpj mēness,

un mūsu priekšā viss zaļais ieloks spīd sidra-

boti bālā mirdzumā. Birznieks-Upītis 6, 282.

// Lokveida ieliekums (ķermeņa daļai). □ Bēr-

na muguru māte tur uz kreisās rokas apakš-
delma tā, lai bērna galva [mazgājot] atrastos

mātes elkoņa ielokā.. Mājtur 11. Tikai viņa

mutes ielokos, zem kuplajām ūsām ir noslē-

pies nebēdīgi valšķīgs smaids. Kar 46, 7/8, 687.

3. lelogs (3). >□ Uz afišas režisora., vārds

melnā sēru ielokā. Liesma 64, 8, 10.

ielūgt, -lūdzu, -lūdz, -lūdz, pag. -lūdzu; trans.

Lūdzot censties panākt, ka (kāds) ierodas (pa-
rasti sarīkojumā, svinībās). I. viesus. I. drau-

gus ciemos. I. uz pirmizrādi. O Vai viņš
nāca uz mūsu bērnu kristībām, vai mūs ielū-

dza uz sava dēla? Blaumanis 6, 60. Zenta svi-

nēja savu dzimšanas dienu, kurā starp vairā-

kām mūsu klases meitenēm biju ielūgta arī

es. Zālīte 5, 65. Rudenī visus pārsteidza Lielu-

riju Andrejs, ielūgdams uz savām kāzām.

Sakse 2, 132.

ielūgums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts Q «Atnāc pie manis, svinē-

sim mazu jubileju, būs gandrīz visa mūsu

klase.» Tas bija vilinošs ielūgums. Skujiņš 3, 27.

. . pie kora griezās pilsētas sabiedrisko organi-
zāciju pārstāvis ar lūgumu piedalīties I. Fran-

ko muzeja jaunās nodaļas atklāšanā. .. koris

ar prieku pieņēma godpilno ielūgumu. Lit M

56, 35, 1.

2. Rakstveida aicinājums ierasties (parasti
sarīkojumā, svinībās). No bērza malkas

noplēsām tāsis un, uzlīmējot tās uz papes, pa-

gatavojām īpatnējus ielūgumus oktobrēnu sa-

nāksmei. PL Skola 62, 11, 45. «Paklausies,»

Zigis paņēma draugu pie rokas. «Grīziņkalna
puikas ielūgumus nedrukā un nesūta. Viņi
aiziet viens pie otra, dod roku un saka:

«Sveiks!»» Saulītis 12, 84.

ielūkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Vērīgi ieskatīties (kur iekšā). I. grāmatā.
I. pa logu. lelūkoties (arī ieskatīties) dvē-

selē — daļēji izzināt, apjaust (kāda) garīgo
pasauli, jūtas, domas. !□ Velga ielūkojās
pulkstenī. Kalndruva 2, 70. . . viņš centās ielū-

koties apkārtnes ainavās. Sakse 7, 7. «Kur tad

jūsu dēls palika?» Ozols iejautājās, stingri
ielūkodamies acīs viltīgajai sievai. Sakse 7, 63.

// pārn. ledziļināties, [□ Vērīgāk ielūkojos
audzināšanas darbā. Jauno v 59, 71.

ielumpačot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.;

sar. Smagiem, neveikliem soļiem ieiet, ienākt

(kur iekšā). I. pagalmā.
ielūzt, -lūstu, -lūsti, -lūst, pag. -lūzu; intrans.

I. parasti 3. pers. lesākt lūzt, bet nenolūzt.

O Zars tikai ielūzis, bet nav nolūzis. ME

11, 41. // Lūstot ievirzīties, parasti uz iekšu.

O Ezera vidū ledus ielūzis, un zirgi cits pēc

cita. . nogrimuši. . . Cīņa 57, 294. 3. Ar baigu
dārdoņu ielūza vēl kāda siena. . . telpās iemu-

tuļoja ūdens .. Rīgas B 58, 21, 6.

2. Lūstot (parasti ledum), iestigt, iegrimt
(kur iekšā). '□ Bet šis nekā nesajēdz. Uzme-

tas ar krūtīm uz ledus un ielūst. indrāne 4, 32.

. . ledū ielūzuši mašīna ar malkas kravu. . Zie-

donis 1, 25. ..vienīgais piectonnīgais autocel-

tnis .. ar vienu riteni ielūza dēļu klāstā līdz

asij. Cīņa 63, 30, 2.

ielūzums, -a, v. Rezultāts-*-i c 1 ū z t (1).
O Ledus gan plaisāja sīkās strēlēs, tomēr iz-

turēja. Voldis pierāpās gandrīz līdz ielūzuma

Vietai . . Talcis 7, 214.

iejepatot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī ieļēpatot,
-oju, -o, -o, pag. -oju, ari ieļepatāt, -āju, -ā, -ā,

pag. -āju; intrans.; sar. Neveiklā, gāzelīgā
gaitā, arī palēcieniem ievirzīties (kur iekšā) —

par dzīvniekiem; ieļēpot._ Zaķis ieļepato mežā.

// levirzīties (kur iekšā) neveiklā, gāzelīga
gaitā (par cilvēku). Bērns ieļepato pagalmā.

ieļēpot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī ieļepot,

-Oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.; sar. Neveiklā,

gāzelīgā gaitā, arī palēcieniem ievirzīties (kur
iekšā) — parasti par dzīvniekiem. Kucēns ieļē-
pojis dārzā.

ieļinkāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja; intrans.;

sar. leskriet (kur iekšā) — parasti par zaķi;

ieļipot. Zaķis ieļinkā krūmos.

ieļipot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.;

sar. leskriet (kur iekšā) — parasti par zaķi;

ieļinkāt. Zaķis ieļipo mežā.

iemācīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Mācot pa-

nākt, ka apgūst (zināšanas), iegūst (iemaņas,

paradumus, arī uzskatus). 1.0 Imants lasa.

..«Kas tev iemācīja?» — «Pats protu,» viņš

šķelmīgi pasmaida, it kā lasīt varētu prast arī

bez mācīšanās .. Ezera 2, 195. Iva izjuta saviļ-

ņojumu ari tāpēc, ka tūliņ tiksies ar diviem

sirmgalvjiem, kas pratuši staigāt pa šo zemi

ne vien paši, bet iemācījuši to arī citiem. Purs

4, 369. // Būt par cēloni tam, ka (kāds) apgūst

(zināšanas), iegūst (iemaņas, paradumus, arī

uzskatus) —

par apstākļiem, situāciju v. tml.

□ Mātes šaurā rocība viņu kopš bērnības bija

iemācījusi taupīt drēbes. . Sakse 7, 129. Divas

trimdas viņam bija iemācījušas, ka cilvēka

dzimtene ir daudz lielāka nekā tā nelielā zeme

pie Daugavas, Ventas un Gaujas. J Kalniņš 5, 18.

iemācīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; trans.

Mācoties apgūt (zināšanas), iegūt (iemaņas,

paradumus, arī uzskatus). I. lasīt. I. dzejoli no

galvas. . . tā visu vasaru esmu nostrādājis
šinī padomju saimniecībā, iemācījies celt jau-

nas mājas. Kroma 3, 29. Vilis jau no mazām

dienām bija uz velosipēdiem kārs. Tikko iemā-

cījies braukt, tā vairs nešķīrās no divriteņa.

PL Siev 68, 2, 1. Cilvēks simtiem paaudžu laikā

ir iemācījies savaldīties. Birze 5, 247. No kal-

niem daudz var iemācīties — Kā tālāk iet, kā

spārnus plest. Heislers 2, 34. pārn. Polimēri

apguvuši vēl vienu profesiju — iemācījušies
mums kalpot sintētisku tapešu veidā. Cīņa 73,

110, 4.

iemainīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Mainot

iegūt (par ko, arī pret ko). tfZI Par vadmalas
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baķi un divām rakstainām vilnas segām. .
viņa iemainīja no Sarkalienes pusbarotu

sivēnu.. Sakse 7, 61. Viņpus Daugavas mēs

gluži pret niekiem iemainījām divas laivas

kāpostu. J Kalniņš 4, 75. // Mainot atdot (pret

ko), ļo .. dēļus vēlāk nācās iemainīt pret si-

vēnu un pieciem ziepju gabaliem. Līvs 2, 8.

iemaisīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Maisot

panākt, ka sajaucas,- maisot sagatavot. I. cu-

kuru tējā. I. kokteili, ļo Olu baltumus saputo

stingrās putās un tajās rūpīgi iemaisa smalki

sarīvētu sieru. Ves 70, 10, 23. Tie jau pēc ga-

lerta un sutināta govs cepeša sāka iemaisīt

groka glāzes .. Upīts XI, 224.

2. novec. lejaukt (3). !0 ..viņš bija iemai-

sīts nemieru kustībā, lai gan gluži nevainīgs ..
Austriņš 2, 25.

iemaisīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; no-

vec. lejaukties (1). IO «Es nevēlos tur iemai-

sīties. Es kaut kur aizbēgšu, noslēpšos. Es ne-

teikšu ne vārda.» . . «Es negribu iemaisīties.»

Lukjanskis 1, 124.

iemājot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Mā-

jot (kur iekšā). lO Paskaties, biedri, apkārt!
Tur aug jauni, skaisti dzīvojamie nami, tajos

iemājo simti un tūkstoši ģimeņu.. Cīņa 65, 3,1.

// lemitināties, la Velns iemājojis rijā. ME

11, 43. // Piemist. ļo Targals: . .Kāds savāds

gars gan viņā [Gunā] iemājo, Kas mums ir

svešs un mūsu ienaidnieks. Aspazija 3, 355.

iemaksa, -as, s. Paveikta darbība -*-iemak-

sā t; naudas summa, ko samaksā kādu sais-

tību kārtošanai; daļa no kādas samaksas. Kār-

tējā i. Kārtot ikmēneša iemaksas. lemaksu

kase.

iemaksāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Izdarīt

maksājumu, nododot (kādu naudas summu)

piekritīgajā iestādē,- samaksāt daļu (no kādas

summas). O Summas, kas ieskaitāmas valsts

ienākumos, tiesu izpildītājs iemaksā tieši at-

tiecīgajās PSRS Valsts bankas iestādēs. Civilpr
k 211. Par šo godinājumu [uzņemšanu par zelli]
man meistaru kasē ir jāiemaksā 15 rubļu. Sēlis

4a, 87. Bet es iestājos dzīvokļu celtniecības ko-

operatīvā, iemaksāju naudu, un tagad uz zie-

mu sola trīsistabu dzīvokli. Vilks 5, 107.

iemaldīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Mal-

doties ievirzīties (kur iekšā). !o Viņa esot

iemaldījusies bezgalīgā tulpju laukā, kur līdz

pat apvārsnim.. līganos kātos šūpojušās sar-

kanas, dzeltenas un baltas tulpes. Kroma 3,73.

Neveselīga vieta, pat sēņotāji te neiemaldījās.
Bels 2, 119. . . nezin no kurienes iemaldījies no-

kvēpis zvirbulis spurkšēja pret sīkajām loga
rūtīm . . Upīts XI, 251.

iemalt, -maļu, -mal, -maļ, pag. -malu; trans.

1. Maļot iegūt. O . . sev daudz iesala iemaluši.

ME pap I, 529.

2. Maļot, arī griežot iejaukt; maļot, arī grie-
žot ieraut (kur iekšā). O Jā, jūs dzenskrūvē

esat iemaluši kādu piesienamo trosi, tā pār-

grauzusi uzgriežņa drošinātāju tapu.. Krūmiņš

1, 38.

iemalties, parasti 3. pers., -maļas, pag. -malās.

i. Reil. i c mal t (1); maļot tikt iegūtam.

□ Cik miltu iemalies no tiem sadīgušajiem
rudziem? ME pap I, 529.

2. Refl. ->- iem alt (2),- maļot, au griežot
tikt ierautam (kur iekšā).

iemānīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ar mānī-

šanu, viltu iedabūt (kur iekšā); ievilināt.

I. bērnus istabā. I. peli slazdā. 1.0 Lielie manu

puiku ar iemānījuši kaimiņu dārzā. ME 11, 43.

Ne par kādu kaula skrimsli viņu [šuneli] ne-

var iemānīt augstajā zālē, no kuras viņš bai-

dās vairāk nekā mūsu mājas suņi no vilka.

Grīva 8, 304. // Mānot, pierunājot panākt, ka

paņem (ko). I. bērnam ēdienu. ļO Pēc kāda

brīža Salums gan papiktojās: «Kaut kas traks,
kas tie Griķi vienmēr bijuši par bagātniekiem!
...

Katrs rublis jāiemāna ar varu.» Purs 4, 378.

iemanīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. legūt prasmi, spēju (ko darīt), parasti vin-

grinoties, ilgāku laiku veicot attiecīgo darbu,
uzdevumu v. tml. ļa Šo darbu, tāpat kā jeb-
kuru citu darbu, vienkārši jāiemanās darīt, bet

Zirnis laikam domāja, ka cilvēki piedzimst

par traļmeistariem un traļa strādniekiem. Tal-

cis 7, 194. Pārdevēja stāstīja, ka tas [fotoapa-
rāts] esot ļoti vienkāršs, gan jau zēns iema-

nīšoties . . Māksla 73, 2, 45. Francis [krauklēns]
arī nelido — viņam nezin kāpēc neaug aste,
toties skraidelēt pa zemi viņš iemanījies ļoti
veikli. Zv 62, 14, 11. // Pasākt (ko darīt).

■□ Vilki bij iemanījušies mājās nākt. ME 11,43.

2. reti. Veikli iekļūt (kur iekšā). Puika iema-

nījās pa logu istabā.

iemānīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Ar

mānīšanos, viltu iekļūt (kur iekšā). 1.0 lemā-

nījies dārzā pastaigāties. ME pap I, 529.

iemantot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izpel-
nīties (cieņu, atzinību, slavu v. tml.). 'O Mūsu

rotaļās vislielāko piekrišanu iemantoja «va-

nagos» skriešana un slēpšanās. Dažreiz pie-

nāca vakars it nemanot un tumsā tikai atgrie-
zāmies mājās. Birznieks-Upītis 6, 230. Dziesmu

ģimeni viņa zināja vārda pēc .. Zināja arī, ka

viņai nav ko cerēt iemantot mātes labvēlību.

Zigmonte 2, 200. Bruņotie Spēki iemantoja ne-

vīstošu slavu Lielā Tēvijas kara kauju laukos.

Pad J 73, 38, 1. // legūt. ļO . . bārdainais tē-

tuks. . laipni pastāstīja, ka no staigāšanas ap-

kārt pa pasauli viegli varot iemantot paplaši-
nātas vēnas . . Lagzdiņš 3, 79. . . mazais Honziks

iepazīstas ar šodienas lauku dzīvi un turienes

bērniem un iemanto daudz jaunu draugu.
Jaun Gr 68, 7, 21. Drēbnieka kabīnē liela spo-

guļa priekšā nejauši ievēroju, ka esmu ieman-

tojis jau gluži solīdus apveidus.. Skujiņš 7, 8.

// reti. Pārmantot, mantot. ledzimta tiek-

sme uz ādas un gļotādu jutību pa lielākai

daļai ir iemantota no vecākiem. Ves 62, 10, 31.

iemaņas, -ņu, vsk. iemaņa, -as, s. Automati-

zēti praktiskās vai intelektuālās pa-

ņēmieni, kas iegūti prakses, pieredzes, mācību

rezultātā. legūt iemaņas. lO Aug kombināta

kolektīvs. Palielinās strādājošo skaits, krā-

jas., iemaņas, zināšanas.. PL Siev 69, 12, 11.

Jāvingrina bērnu uzmanība, atmiņa, jāveido

apzinīga attieksme pret darbu, kulturālas uz-

vedības iemaņas. Sk Av 72, 11, 1.
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iemarinēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ma-

rinējot sagatavot, iekonservēt. I. gurķus.
O Te rudeņos krustmāte lauž brūnās bara-

vikas, un bieži tās, stikla burkā iemarinētas,

atceļo arī pie mums uz Rīgu. Vai, cik tās ir

garšīgas! Brodele 17, 103.
..

uz galda vēl bija

sacepts speķis, biezpiena bļodiņa, etiķī iema-

rinēta siļķe . . Purs 4, 290. // pārn.; vienk.

Ilgstoši atlikt, nepamatoti aizkavēt (kāda pa-

sākuma realizēšanu, jautājuma izskatīšanu

v. tml.). !.0 Vai varbūt atskaites tikai «iema-

rinētas» rakstāmgaldu atvilktnēs? Sports 68,

173, 2.

iemarinēiies, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ejas;
refl. Marinējoties sasniegt vēlamo gatavības

pakāpi. Sēnes ar marinādi ātri atdzesē,

pilda burciņās, nosien ar divkārtīgi saliktu

pergamentu un uzglabā vēsā telpā. Sēnes

iemarinējušās pēc 2—3 nedēļām. Mājtur 390.

iemaršēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. leiet,

ienākt marša solī (kur iekšā). I. kazarmās.

Karaspēks iemaršē pilsētā. 1.C3 pārn. Ar krūku

un uzkodām ienāca vedekla, braši istabā

iemaršēja mazmeitiņa Inta. Zemzaris 1, 53.

iemasēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Masējot

panākt, ka iesūcas (piemēram, ādā kāda viela).

O Viegliem pirkstu galu piesitieniem leva

iemasēja ādā krēmu. Zv 66, 18, 28.

iemaukt, -maucu, -mauc, -mauc, pag. -maucu;

trans. Maucot iedabūt (parasti kājas apavos,

biksēs). O . . sieviete nāk jauna un spēcīga,

kailās kājas koka tupelēs iemaukusi. . Indrāne

6, 81. ..Valda iemauc šauro pēdu sandalē..

Zigmonte 4, 94. Blakus viņi devās uz atvērto

durvju pusi. Artūrs gāja, mazliet uzkumpis,
apaļos, paīsos bikšu stobros iemauktās kājas
centās uztvert Vijas soļu ritmu. Dripe 2, 78.

iemaukti, -v, v.; tikai dsk. Aizjūga sastāv-

daļa, ko mauc darba dzīvniekam galvā un kas

veidota no savienotām siksnām un mutē lie-

kamās dzelzs, ļn Lejassmeltēnu Jorģis . . pats

sēja ērzeli pie staba. . . Galvā gan jauni
iemaukti ar stipru pavadu, bet pat tai neva-

rēja uzticēties. Upīts XI, 273. pārn. Manas spī-
tības zirgs jau paklibs —

par biežu aiz

iemauktiem raustīts. . Sirmbārdis 4, 163.

pārn. Tagad tā [upe] jau iegrožota betona

iemauktos. Cīņa 64, 228, 4.

iemaukties, parasti 3. pers., -maucas, pag.

-maucās. Reil. -> i c maukt. !□ Vēl viens

mirklis
— kājas iemaucās lielajos slēpošanas

zābakos . . A Grigulis 13, 579.

iemauroiies, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt maurot un tūlīt apklust. Vērsis

iemaurojās.
iemaut, -mauju, -mauj, -mauj, pag. -māvu;

trans.; reti. lejūgt (darba dzīvnieku), uzliekot

iemauktus. !□ Apsegloja, neiemāva, aizjāja
meitu lūkoties. ME 11, 43.

iemauties, parasti 3. pers., -maujas, pag. -mā-

vās; refl. lesākt maut un tūlīt apklust. !IZ]
.. pa

retam kāda [govs] iemāvās vai ieīdējās, citas

atsaucās _aicinoši un apmierināti. Bels 1, 94.

iemazgāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Vai-

rākkārt mazgājot, padarīt mīkstu. . . zī-

daiņa maigajai ādiņai patīkamāki ir autiņi un

krekliņi, kas šūti no iemazgāta auduma. PL

Siev 66, 9, pielikumā.
iemēģināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Sākot lietot, pārbaudīt piemērotību, derīgumu,-
izmēģināt. I. jaunos apavus. lemēģināt spē-
kus

— pārbaudīt spēkus. lemēģināt roku —

iesākt ko darīt; pārbaudīt savu veiksmi.

!□ .. plecā uzmestu, [puisis] nesa jauno vāc-

zemnieka arklu, kas šodien pirmo reizi iemē-

ģināms. Upīts XI, 196. . . Mikiņš iemēģināja

pirmo kamanu ceļu svaigajā sniegā. Va-

nags 9, 40. Te atnāk kolhoza spēlmaņi iemē-

ģināt instrumentus, te priecīgu ziņu nosvinēt.

Ziedonis 6, 74. Ari šoreiz viņi [pieccīņnieki] pul-

cējušies šeit, lai vēlreiz iemēģinātu spēkus
pirms medaļu dalīšanas tālajā Mehiko. Sports

68, 104, 3. «Esam gan tās [zaļbarības] audzēšanā

roku iemēģinājuši.» Cīņa 63, 40, 1. // Sākot

veikt (kādu darbību), pārbaudīt veiksmi.

I. braukšanu. Rīdzinieku sākuma sastāvs

bija tāds pats kā iepriekš. Igauņiem savā-

dāks, . . viņi tūdaļ iemēģināja presingu. Sports

67, 198, 1.

iemeimurot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.;

sar. Meimurojot ieiet, ienākt (kur iekšā). I. is-

tabā. 'O . . pa durvīm iemeimuroja iereibis

vīrs. . Grīva 5, 8. Viņa stīvi raudzījās vienā

punktā. .,
bet kājas gāja krusteniski. Pēdējā

brīdī tuklais, nestabilais ķermenis nezin kā-

pēc sasvērās sāņus, un bijusī
0

gruntniece
iemeimuroja asajā bārbeļu krūmā.. Krieviņš

1, 109.

iemelnēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; trans.;

parasti divd. formā: iemelnējis; arī iemelnot, pa-

rasti 3. pers., -o, pag. -oja; trans.; parasti divd.

formā: iemelnojis. legūt melnganu nokrāsu.

Pirmajā acumirklī Vilnis nevarēja atcerē-

ties, kur viņš jau redzējis šīs tumšās acis,

kalsnējo seju un iemelnējušo priekšzobu.
Upīts VIII, 475.

iemelnēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās,
arī iemelnoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.; reti. Kļūt redzamam (par ko melnu,

tumšu), d Kad aiz pretējiem stikliem iemel-

nojās mūris, koku biezums, kāda tumša masa,

tur atainojās blakus sēdētāji . . Sudrabkalns

4, 36.

iemelns, -ais; s. -a, -ā; apst. iemelni. Ar

melnu nokrāsu; melngans. lemelni mati.

lemelni atspīdēt. [□ Lini iemelni, noliektām

galvām. ME 11, 44.

iemelot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Melojot
iestāstīt, iegalvot; melojot iedvest. C~j Vai tu

manī neesi iemelojis ticību, cerību un paļā-
vību? ME 11, 44. pārn. Drupenu ķieģeli ne-

iemelosi mūrī. . Čaklais 3, 68.

iemeloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; reti. Vairākkārt melojot, iegūt prasmi
melot; pierast melot. !□ Viņš tā iemelojies, ka

grūti viņu pieķert. ME 11, 44. Viņš tā ieme-

lojies, ka patiesību reti kad runā. ME 11, 44.

iemelst, -melšu, -mels, -melš, pag. -melsu; trans.

lemelot. a Lai Dārta Andreja naudas dēļ ne-

domātu par Vanagiem nekā ļauna, tad šie tai

bija iemelsuši, ka šie tak. . neiešot savam
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kalpam naudas zagt . . Apsīšu J 2, 47. Viņš grib

man iemelst visādus niekus. ME 11, 44.

iemērcēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

legremdēt (šķidrumā vai kādā masā); iemērkt.

I. apavus dubļos.

iemērcēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
Reil. ->- iemērcē t. I. jūras ūdenī.

iemērīt, -mērīju, -mērī, -mērī, arī -mēru,

-mēri, -mēra, pag. -mērīju; trans. Nomērīt un

piešķirt; arī iedalīt (3). I. kaimiņam kartupeļus.
!□ Bieži gadās, ka pie Pumpura griežas

cilvēki, lai viņu māju robežās tiktu iemērīti

auglīgākie zemes gabali. J Kalniņš 3, 31.

«Vai vairākas porcijas vienam dod? Ak var

dabūt? Tad, lūdzu, iemēriet manam drau-

gam divas, viņš vēl nav brokastojis.» Saulītis

12, 61. pārn. .. tas vairs nav izdarāms, jo dots

tikai viens — diezgan paskopi iemērīts mūžs.

Jaun Gr 66, 10, 17.

iemērkt, -mērcu, -mērc, -mērc, pag. -mērcu;
trans. legremdēt (šķidrumā). I. roku ūdenī.

!□ Viņš taču jau ilgāku laiku ar iemērkto

makšķeri tupēja laivas dibenā, bet viņa bada

pātagai visas zivtiņas līdz šim bija aizpeldē-

jušas garām. Grīva 9, 15. . . meitene brīdi at-

stāja darbu un iemērca jūrā rokas . . Kaldupe

6, 128. pārn. lemērkuši tumšajā dzelmē savus

kailos zaru pirkstus, tie [alkšņi] šūpojas
vējā . . Vanags 9, 4. // legremdēt (kādā masā).

lO «Kā aplipuši ar eļļām,» Igors cilā nelai-

mīgā putna spārnus, kuru spalvas saķepējušas,
it kā būtu piķī iemērktas. Talcis 7, 147. Liep-
ziedu laikā. . zeltainās liepas bulvāra malās

izskatījās kā medū iemērktas. Skujiņš 6, 30.

pārn. . . viss, cik tālu acis sniedz, Ir iemērkts

rudenīgā zeltā. . Kar 59, 10, 75. // Mazliet

iegremdējot, apslapināt. [□ . . [saimnieks]
iemērca spalvu pusmelnajā tintē un.. nokra-

tīja, lai neappil papīrs. Apsīšu J 2, 110. Viņa.,

drusku iemērc lūpas skābajā dzērienā. Upīts

V, 248. // Sagatavot (veļu) mazgāšanai, ievie-

tojot šķidrumā; sagatavojot mazgāšanai, ievie-

tot (veļu šķidrumā). C~J Veļa . .. divas dienas

stāv iemērkta
...

Lubējs 1, 124. Vispirms bērna

veļu iemērc sodas ūdenī, pēc tam tīri izmazgā

siltā ūdenī ar ziepēm un izvāra. Mājtur 10.

// Apstrādes procesā iegremdēt ūdenī (linus);

apstrādājot iegremdēt (linus ūdenī). O . . bri-

gādē lini visā 15 hektāru platībā jau noplūkti

un iemērkti. . . Siltajā ūdenī tie izmirka pie-

cās dienās. Cīņa 57, 198, i. Nevienam tādas

mokas, Kādas mokas liniņam: Sita galvu, plūca
matus, Vēl iemērca ūdenī. DV 401. // levietot,

iegremdēt (traukā ar šķidrumu vai kādu

masu), n
. .netālu kā acs spīdēja veca aciņa

bez grodiem, kur stāvēja iemērkta krāsns

slota. Austriņš 1, 45. Beidzot tiesnesis iemērca

garu gaiļa spalvu tintes bļodiņā un uz izkal-

tētas cūkādas rakstīja.. Grīva 1, 13. Viņa tik

spēji saliecas uz priekšu, ka gandrīz iemērc

matus kafijas tasē. Brodele 17, 49.

iemērkties, -mērcos, -mērcies, -mērcas, pag.

-mērcos. Reil. Vītola zari iemēr-

kušies ūdenī. O . . bites to [cūku] krietni sa-

dzēla un galīgi no viņas atstājās tikai tad,

kad [tā] iemērcās dīķa dubļos. Birznieks-Upītis

IV, 66.

iemērot, -Oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; pareti.
lemērīt. I. zemes gabalu.

iemēslot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; parasti

divd. formā: iemēslots. lestrādāt mēslojumu

(augsnē); mēslojot padarīt auglīgāku (augsni).
O Ja augsne vāji iemēslota un pirms sējas
minerālmēsli nav doti pietiekamā daudzumā,

tad nepieciešama virsmēslošana. Apsītis 1, 388.

Lauki labi iekopti un iemēsloti. ME 11, 45.

iemesls, -a, v. Apstāklis, laktors, kas ir kā-

das parādības, notikuma ierosinātājs; kā-

das rīcības pamats, motīvs. Būt par iemeslu.

Minēt iemeslus. Dot iemeslu — radīt pamato-

jumu,- būt par pamatu (kādai darbībai, no-

risei), a Andrs brauca soļiem, laika taču

diezgan, nebij nekāda iemesla saskriet bēro . .
Upīts 4, 683. . . viņš bija atbraucis uz kolhozu,

lai pa vasaru varētu ko nopelnīt. Bija arī citi

iemesli — īsts darbs, mašīnas, vajadzēja pa-

līdzēt mātei. Dripe 2, 97. Didža pirksti bez jeb-
kāda iemesla lauzīja sērkociņu aizvien sīkākos

un sīkākos gabaliņos. Ezera 2, 104.

iemest, -metu, -met, -met, pag. -metu.

1. trans. Ar metienu ievirzīt (kur iekšā);

iesviest (1). I. krāsnī ogles. I. izlasītu vēstuli

papīrgrozā. I. cigaretes galu atkritumu traukā.

I. monētu automātā. I. vēlēšanu biļetenu urnā.

I. vēstuli pastkastītē. lemest vēstuli — iemest

vēstuli pastkastītē, lai nosūtītu. <CJ Dažreiz sa-

ņemu dūšu un iemetu [liepas] dobumā kādu

akmeni, kas tad krīt, it kā pret ko atsizda-

mies, dziļi, dziļi. . Plūdonis 3, 52. Tovakar Vilis

atgriežas no apgaitas jautrs un runīgs. Pārnes

lielu pušķi naktsvijoļu un mešus iemet man

rokās. Avotiņa 2, 111. Viņš ilgi klusēja. Ar kāju

izrušināja no krasta oli, pacēla un iemeta upe.

Preilis 1, 48. pārn. ..Katra kustība leiet kop-

darbā, Katra dzirkstiņa, Dvēselēs iemesta, Sa-

jūsmas liesmās pa pasauli šaudās. Aspazija

3, 197. Virtuvē Kasparmāte lūdza levu Vents-

pilī iemest vēstuli, kas domāta Rīgas mazbēr-

niem. «No Ventspils ātrāk aizies, vai ne?» Zig-

monte 2, 257. // Metot trāpīt (kur). Bumba iemesta

vārtos. lemest vārtus (arī grozu) sar. — ierai-

dot (piemēram, bumbu) vārtos (groza), iegūt

punktu(s) (sporta spēlē). lO Pēdīgi mēģināju

iemest rūtīs sauju sīku oļu. Kalndruva 2, 110.

Vienu cilvēku nogalināja bumba, ko ekstrē-

misti iemeta kādā alus bārā.. Cīņa 73, 128, 3. Es

iemetīšu sejā tintes pudeli katram, kas ņirgā-

sies par šo pasauli, ko miljoni ir samaksājuši

ar savām asinīm. Indrāne 3, 50. Kamēr piekt-
dienas vakarā hokeja_ cienītāji tribīnēs ap-

spriedās, cik ripu mūsējiem jāiemet,.. melna

kaučuka «viltniece» iespruka Rīgas «Dinamo»

vārtu tīklā. Pad J 73, 51, 4. // Strauji ievirzīt

(mutē), lai apēstu. O .. Julcite savu [cukura

gabaliņu] iemet tūlīt mutē un kož skraukšķi-

nādama un tīksminādamās. Brigadere 2, 39. Mes

izdzērām glāzes un piekodām iemetam mute

gabaliņu. . siļķes. Grīva 5, 7. Ārste. . iemet

mutē baltu miegā zāļu ripiņu. Spāre 5, 320.

// Ar īpašu paņēmienu novietot (zvejas rīku)

ūdenī zvejošanai, makšķerēšanai. ļO Es esmu
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iemetis makšķeri un kātu nolicis uz lepju°
lapām. Jaunsudrabiņš 5, 12. «Nu, vai es ne-

teicu?» jautā Roškins, iemezdams makšķeri

zivju baram pašā vidū. Arī es gatavojos
iemest āķi. . Grīva 8, 277. . . Miķelis Vimba . .
aizbrauca jūrā izvilkt iepriekšējā dienā iemes-

tos reņģu tīklus . . Lācis 15, 407. // pārn
L

levietot

(kādā vietā, telpā); likt nonākt (kādos ap-

stākļos). lemest cietumā — ievietot

!U3 Pauls Rāmnieks jutās kā zvēru krātiņa

iemests cilvēks . . Lācis 15, 288
: . . pašreizējos

starptautiskajos apstākļos radušās reālas iespē-

jas nepieļaut agresīvajiem imperiālisma spē-

kiem iemest tautas jauna kara ugunīs. Kar 58,

7, 116. Šodien reaktīvās TU trīsarpus stundas

pēc pacelšanās Maskavā jau piesit riteņus pie
Parīzes betona Buržē lidlaukā. .. Bez kādas

pārejas un sagatavošanās ceļotāju iemet Pa-

rīzes dzīves virpulī. . Zv 67, 23, 25. Visus strād-

niekus nekad cietumā neiemetīs. Un bez cīņas

nav uzvaras, tā lapiņā rakstīts. Kar 54, 8, 26.

// Būt par cēloni tam, ka (piemēram, gaisa

strāva) pēkšņi ieplūst (kur iekšā). . . lapi-

ņas viegli drebināja vēja pūsma, laiku pa lai-

kam iemezdama klasē rūgtenu smaržu vilni.

Bērn 47, 6, 15. Pagāja dažas minūtes, vējš va-

gonā iemeta saraustītus vārdus, troksni. . Luk-

janskis 1, 19. // Būt par cēloni tam, ka (gaisma)

pēkšņi iespīd (kur iekšā). CD Pēcpusdienas
saule iemeta dažus starus arī klētsaugšā. Birze

3, 35. To [klusumu] reizēm pārtrauc vientuļas

automašīnas, kas ātri aizslīd pa asfaltu, ieme-

tot starmešu gaismas kūļus logos un vārtos.

Vilks 1, 125.

2. intrans.; sar. Lietot alkoholiskus dzērie-

nus; iedzert (2). O Vispār
0

viņš dūšīgi iemeta,

jo nācās pārāk bieži satikties ar alu un sīvo.

Austriņš 2, 402. Jēkabs izņēma no kabatas pus-

stopu. Abi iemeta un ērti iezvēlās tahtā. Birze

4, 18. īsi pirms tam krogā mēs mazliet bijām
iemetuši. Grīva 9, 133. // trans. ledzert (alkoho-

lisku dzērienu); izdzert (trauku ar alkoholisku

dzērienu). I. degvīnu. I. kādu glāzīti. '.□ Viņš
ātri iemeta konjaku un uzsita dūri uz galda ..
Kurcijs 3, 28. Manis sajaukto Rīgas kokteili

viņš iemet kā ogu un labsajūtā noplāta muti.

«Jo dzer, jo labāks
. ..» Grīva 8, 262.

3. trans. Piebilst, iestarpināt (kādu vārdu);
ierunāties (parasti, kādu pārtraucot). 1.0 «Ko

tāds bagātnieks ēd un cik viņam ir jājamo
zirgu?» jautāja tēvs. «Kā viņš ģērbjas?»
iemeta māsiņa. Birznieks-Upītis 6, 196. Bebris

nostāk sēž uz krēsla.. , šad tad iemezdams

sarunā pa dzēlīgai piezīmei. Zālīte 2, 27. «Tā?»

Ciemīte iemeta starpā, un jūrniekam, likās,

nojuka domu pavediens, jo viņš apklusa. Vilks

5, 88.

4. trans. Savienojumā ar «acs», «skatiens»:

ātri vai pavirši ieskatīties, paraudzīties. I. acis

laikrakstā. I. skatienu spogulī. Gāja viņš
lēnam, galvu izcēlis, pie katras mājas apstā-
damies un iemezdams skatienu tukšajos pa-

galmos. Līvs 2, 146. Druja iemet Vērdiņa sejā
asu skatienu. Lēmanis 16, 268. pārn. Kad viņš
reiz aizgāja pakaļ savai mazmeitai uz tikko

atvērto bērnudārzu drusku agrāk un paguva

iemest aci mazo cilvēciņu ikdienas dzīvē, vi-

ņam kļuva pavisam dīvaini ap sirdi. A Grigu-

lis 13, 531.

5. intrans.; sar. lesist (2). O Un skolnieki

redz, ka pārvaldnieks ar spieķi sit ēzelim pa

muguru.. Nāk patlaban arī Mameds ar tuk-

šajām piena kannām. Pārvaldnieks dusmās pie-
skrej un iemet arī viņam reiz ar spieķi.
Birznieks-Upītis 6, 257.

OK>* lemest sprunguli (riteņos, arī starp kā-

jām) — traucēt (parasti kādam ko paveikt).
□ leva: Tupēs gultā, kājas uz ķeblīša sali-

kuši, ēdīs savu maizi un noskatīsies, kā mēs

cīnāmies. Un, kad varēs, tad iemetīs mums pa

sprungulim starp kājām. Blaumanis 6, 392.

iV" lemest sejā (arī acīs) — klaji izteikt (apvai-
nojumu, nepatīkamu patiesību v. tml).
O .. par daudz jau dzirdēts visādu, gan aiz

muguras pateiktu, gan tieši acīs iemestu ne-

lādzīgu vārdu. Kalndruva 5, 10.

iemesties, -metos, -meties, -metas, pag. -me-

tos; refl. 1. Strauji iegulties, iesēsties (kur

iekšā). I. gultā. Cj Zaniņš mešus iemetas za-

ļajā zālē. Viese 1, 24. Meitene teciņiem paskrē-
jās līdz automobilim un iemetās kabīnē. Dripe
2, 137. Meitenēm uz kājām viņa uzmeta ode-

rētu zirgsegu un, iemetusies ragavu priekšā,

savicināja virs galvas garu pātagu. Spāre 5,231.

// sar. Atri ievirzīties (kur iekšā). I. istabā.

I. ejošā tramvajā. Fredis . . iemetās priekš-
namā un iznāca ar savu puskažociņu rokā.

Ezera 1, 150. Strauji pārgājis pāri ielai, jaunā-
kais seržants Mellacis iemetās visjaukākajā
un vispazīstamākajā pagalmā, trijos lēcienos

bija tam pāri. . Saulītis 12, 27. // pareti. Strauji
atsisties (pret ko). (□ ..vējš pašā diendusā

iemetas atvērta loga rūtī un izsit to . . Lauku

Dzīve 68, 2, 27.

2. Apmesties (1). Ķikāna mājiņā iemetās

arī grāmatsējējs Matisons. .. Tāpat kādu laiku

tur mitinājās galdnieks Hermans. . Austriņš

1, 292. Sētas tālākajā kaktā ir pussagruvis ēr-

bēģītis, tajā iemeties kurpnieks ar savu ģi-
meni. Birznieks-Upītis IV, 78. pārn. Vējainos
silos ir iemeties nemiers. Lapām jau sausa un

neskaņa balss. Zv 50, 6, 12. // lesākt dzīvot

(kur) — par dzīvniekiem. !□ .. pavasarī Mār-

tiņa ozolā iemetās stārķis. . Birznieks-Upītis
I, 293. Tolaik liepa, kas aug šīs rijas priekšā,

bija labas ilkss resnumā, bet tagad tā jau tik

liela, ka pērnā vasarā tās dobumā iemetās

bites. J Kalniņš 4, 160. // Nomesties, nosēsties

(uz kādu laiku) — parasti par putniem.
CD .. kāda aizkavējusies vārna cīnījās pret

vēju, kamēr iemetās melnalksnī.. Vanags 9, 13.

Un tad, kur gadījusies, kur ne, svaigajā plau-
kumā iemetās dzeguze un izkliedza skanīgu
ku-kū! Grīva 4, 3. pārn. Nobriedušajos rudzos

iemetusies liela grieze — pļaujmašīna. Liesma

59, 1, 12. // leviesties (par parazītiem). Skapī
iemetušās kodes. ļO Suņa ādai jābūt tīrai un

suņa spalvā nedrīkst iemesties blusas, utis un

citi parazīti. A Kalniņš 1, 278. //_pārn. Ar savu

pūsmu būt sajūtamam (kur iekšā) — par vēju,-

izraisīt degšanu (kur) — par uguni; iekrist

(kur iekšā) — piemēram, par dzirkstelēm.
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lO . . zibens spērieni pavada šo trakulīgo

virpuli, kas tikko izlauzies no džungļiem, pār-

joņojis pāri upei un tagad jau iemeties Benti

māju jumtos un koku galotnēs. Grīva 8, 308.

Bet kā gan uguns izdegās iemetusies? ME 11,44.

Kalēja sieva nule stāv kalves durvīs un ap-

brīno zelta dzirksteles, kas dažreiz iemetas

vīra kuplajā, melnajā bārdā. Kaldupe 6, 109.

// Izveidoties, rasties (par kādu parādību, pro-

cesu v. tml). Ēkā iemetusies puve. O Paskat,

tīri jaunā segā.. jau iemeties dilums, sēdi

tikai atkal klāt un lāpi. Zigmonte 2, 80. «Dod

man pāris zelta gabalu, lai varu nopirkt jau-

nus svārkus, vecajos jau pērnvasar iemeties

caurums. .» Kaldupe 6, 15. // Izraisīties (par

saslimšanu), būt sajūtamam (par traucē-

jumu organismā, sāpēm v. tml.). Mugurā
iemetusies krika. Pakrūtē iemeties nelabums.

O Divi gadi tur tos resnos priežu celmus

lauzām. Reimatisms arī no tiem laikiem ieme-

ties man mugurā. Salenieks 5, 60. Kad lūpā tam

iemetās vēzis, no operācijas Ants Ozols . . at-

sacījās . . Kurcijs 1, 183. ..pēc triju dienu ilgās
mēslu talkas Marijai pakrūtē iemetās dūrējs.
Indrāne 2, 174. // Parādīties (piemēram, sejā,

acīs) —- parasti par jūtu izpausmi. Lūpās ieme-

ties priecīgs smaids. lO Uzreiz viņai vaigos
iemetās dusmu sārtums. Fimbers 1, 62. Bet Doņu

mātei, kā rādījās, bēdas nebija ne prātā. Viņa

nezin kādēļ smaidīja, un vaigos iemetās pat
tāda kā iesārta blāzmiņa. Kalndruva 5, 46.

3. lerunāties (parasti, pārtraucot kādu).

O «Un ja tad vēl tiesa nešķir! Un ja vēl

naidīgiem jādzīvo zem viena jumta...» —

«Ko tu, Vili, tur pļāpā?» kāds iemetas starpā.

Skujiņš 3, 97. «Aiznesīšu jums, baznīckungs,

oliņas,» māte iemetās valodā. Niedre 12, 22.

4. parasti 3. pers.; pareti. Strauji tuvoties un

iekost vai ieknābt (par dzīvniekiem); ieklupt.
ļO Vēl pāris simt metru, un — plušķains šu-

nelis iemetās kājās. Bērn 47, 5, 7.

5. parasti saliktajos laikos; pareti. ledzerties;

arī piedzerties. O Zvejnieki jau labi bij ieme-

tušies. ME 11, 44.

Os>- Kamols iemetas kaklā
— saka, ja ro-

das spiediena sajūta kaklā (aiz pretīguma pret

ko, arī aiz pārdzīvojuma). lO ..[izzvejotās
medūzas] ieguva neiedomājami pretīgu iz-

skatu. Domājot par to, ka šo vēso bezformīgo
un dzēlīgo recekli vajadzēs ēst, Antonam

kaklā iemetās ciets kamols. Grīva 7, 68. An-

drim no sarūgtinājuma sāpīgs kamols iemetās

kaklā. Bērn 49, 4, 14. K> lemesties sirdī — j'z-

raisīties (par psihisku stāvokli). 1.0 Vai tādēļ
zēns nesvilpos, ka viņam sirdī iemeties tāds

lieks smagums . . Indrāne 2, 99. Tāds kā lep-
nums iemetās sirdī par Griezes uzslavu. . Fim-

bers 1, 193.

iemetējs, -a, v.; iemetēja, -as, s. 1. Darī-

tājs-*-i c mc s t.

2. sar. Cilvēks, kas mēdz lietot alkoholiskus

dzērienus. O «Ak kungs!» Biruta nopūšas.
«Par dzērāju saukt tevi nevar, bet iemetējs
esi diezgan labs.» Zigmonte 4, 42.

iemeliens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bīha-*- i c m c s t (1). Bumbas i. grozā. Mak-

šķeres i.

iemetināti, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. lekarināt, iekabināt. !o . . Kūla . . svētdie-

nās staigāja gaišā vasaras uzvalkā, baltā vestē,

ar elkonī iemetinātu spieķa sudraba rokturi. ..

Upīts 9, 81. Alfrēds iemetināja īkšķus vēl dzi-

ļāk padusēs, elkoņus paplēta plašāk.. Upīts-
9, 305. Āķis, kur iemetina spaini. ME 11, 44.

2. lejūgt (1). O Bet te pretim iznirst sīkais

Ķirpariņš ar savu kailās ragavās iemetināto

balto kleperi. Lit M 72, 24, 6. .. [tēvs] iemeti-

nāja ātri zirgu arklā un lika puikam vest

taisni pa vagu. Valdis 1, 138. ..pasaki zirgu
vecim, lai iemetina ilksīs zirgu, iesēsties ra-

tos un brauc
..

. Brodele 14, 184.

3. lestarpinot papildināt. 1.0 lemetinot savu

varoņu dzīves stāstā grūti atrisināmus samez-

glojumus, negaidītus pavērsienus, V. Lācis

gūst iespēju izveidot intriģējošu sižetu.. Cīņa

63, 33, 4. // Piebilst. «Vai tad mūsu liels-

kungs nezināms?» aitniece atbildēja aizvai-

nota. «Pie viņa taisnību velti meklēt.» . . «Tā.

jau nu gan, tā jau nu gan,» Anna iemetināja,
«un tagad tavam vīram būs pašam aitas jā-

gana.» Purapuķe 1, 37. «Bet viņi ir no ceļa re-

dzamāki,» iemetināja tas. ME 11, 44.

iemetināt 2
, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Metinot iestiprināt (kur iekšā). IO Pēc meti-

nāšanas veida izšķir: uzmetinātu, iemetinātu,

un piemetinātu [cirvja] asmeni, indāns l, 160.

Cirvja asmeni iemetinot, vispirms zobā visā.

tā platumā ietaisa spraugu, pēc tam tanī ieme-

tina tērauda asmeni. . Indāns 1, 161.

iemīcīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Mīcot

sagatavot (mīklu). ļO lemīcīja mīklu, lai iz-

ceptu kliņģeri, nolika raudzēt uz plīts malas . .

Ezera 1, 347. // Izveidojot mīklu, sagatavot cep-

šanai (maizi), a Bija jāapmierinās ar skābā

pienā iemīcītām kviešu maizītēm. Birznieks-

Upītis 6, 216.

2. sar. Spiežot, bāžot iedabūt (kur iekšā)..
lO . . acīs iekrita Andreja džemperis, viņa

iemīcīja to portfelī. Spāre 5, 143. pārn. Cīņa.

bija nikna, bet īsa. .. «Laidiet! Laidiet!» klie-

dza sēdeklī iemīcītais jauneklis. Skujiņš 6, 216.

iemīdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Mīdot

iespiest (kur iekšā). IO Taču viens no žan-

darmiem satvēra karodziņu, izrāva Džekam

no rokām, nosvieda zemē un ar zābakiem

iemīdīja dubļos. Grīva 9, 90. K> lemīdīt (ari

iemīt) dubļos (ari zemē) — iznīcināt, arī pa-

zemot, aizvainot.

2. Vairākkārt ejot, staigājot, izveidot (pie-
mēram, taku), iespiest (piemēram, pēdas).
lO .. sniegs veseliem klēpjiem gāzās,. . nose-

dza vasarā iebrauktos ceļus un iemīdītās ta-

kas. Jauno v 58, 117. Sniegā ap to [bērziņu] ir

iemīdītas dziļas pēdas . . Indrāne 3, 49. Smiltīs

un sūnās var novērot iemīdītas bedrītes. Oļā-
jos pēdas grūtāk saskatīt. . D kal 66, 190.

iemidzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, ka (kāds) iemieg. iO Paradums

iemidzināt bērnu ar šūpošanu, nēsāšanu vai

dziedāšanu ir atmetams. Ves 63, 6, 4. . . nogu-

rusi Zenta tūliņ nometās ceļos pie lāviņas».
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kur pirmīt iemidzināja mazo. Birze 3, 113.

// Būt par cēloni tam, ka (kāds) iemieg; izrai-

sīt miegu. IO Bet miegs arī vecajam vīram

visu nakti nenāca, nebija jau pīpītes, kas viņu

iemidzināja. Birznieks-Upītis 6, 90. Lietus vien-

mērīgi, iemidzinoši šalca, tikai zara spējie

klauvējieni allaž izrāva Lauru no pussnaudas.

Ezera 7, 75. // mcd. ledarbojoties uz centrālo

nervu sistēmu ar medikamentiem, panākt, ka

iemieg. O Ārsti viņai nevarēja pat sniegt

žēlsirdīgo atbalstu
—

iemidzināt. Cīņa 60, 1, 4.

2. Panākt, būt par cēloni, ka kļūst vienal-

dzīgs (pret ko); panākt, būt par cēloni, ka

notrulinās apziņa. !□ Visai pārliecinošā uz-

vara tomēr nedrīkst mūsu puišus iemidzināt

pirms atbildīgajām PSRS meistarsacīkšu spē-

lēm . . Sports 68, 193, 3. // Padarīt pasīvu, trulu

(piemēram, apziņu, uztveri, jūtas); būt par cē-

loni tam, ka (kas, piemēram, apziņa, uztvere,

jūtas) kļūst pasīvs, truls.\U3 . . formālistiska,no

sabiedriskās dzīves aktuāliem jautājumiem at-

rauta māksla nevis modina, bet iemidzina tau-

tas apziņu. Lit M 63, 3, 3. . . [Kārlis] savā sirdī

sajuta dzēlīgas sāpes. Viss, kas viņa krūtīs

bija iemidzināts, uzreiz tika atkal uzvandīts. .
A Deglavs 1, 840. Ar skaļiem, tukšiem vārdiem

latviešu buržuāzija lūkoja iemidzināt tautas

modrību . .Sudrabkalns 2, 233.

iemiegt, -miedzu, -miedz, -miedz, pag. -mie-

dzu; trans. Saņemt un saspiest (padusē, starp

kājām), lai saturētu. Zēns pats nesa savas

mantas, kulīti ar drēbēm un veļu. Vijoli viņš

bija iemiedzis padusē. Lācis l, 128. ..maza

iemiedza portfeli padusē .. Atpakaļ neskatīda-

mās, viņa metās skriet, ko kājas nes. Lag-

zdiņš 2, 103. Maskavas iela plata, taisna un

gluda, rati ripoja, .. vezuma bomis nelēkāja,
arī starp kājām neiemiegts. Upīts 9, 21.

// lespiest (starp ko). I. kāju durvīs. . . Inga,

paķēris dažas staklītes, iemiedza niknā kus-

toņa [čūskas] kaklu, tā ka galva mazliet va-

rēja kustēties. . Sudrabu E 3, 177. . . Grīntāls

piegāja pie Zaļgas, kas, rokas iemiedzis starp

ceļgaliem, uz ragavu malas sēdēja. Blaumanis

6, 29. Viņa jau soli garām. Aizies. . . Viņš
iemiedz virslūpu apakšējā... Upīts 111, 157.

// lespiest (kur iekšā), piespiežot (pie kā).

(□ Vilciens jau tā ir pilns. Antons Kaija ir

iemiegts stūrī. Piezvēlies sēd uz kaut kādiem

saiņiem. Upīts VIII, 64. // levilkt starp kājām

(asti). I. asti kājstarpā. [□ Krančelis, asti

iemiedzis, kā šausmās bēgdams, laida uz mā-

ju pusi . . . Brigadere 2, 297. . . kuplā aste [vil-
kam] . . izskatījās itin kā bailēs kājstarpā
iemiegta.. Vanags 10, 27.

iemiegties, parasti 3. pers., -miedzas, pag.

-miedzās. Reil. tikt iemiegtam.

Kreisajam bikšu stilbam, kas man vakar

iemiedzās durvīs, prāva sloksne izrauta. .
Upīts IX, 219.

iemiesojums, -a, v.; parasti vsk. 1. Rezul-

tāts -> iemi es o t (1). Ļeņiniskā Padomju
federācijas ideja guva praktisku iemiesojumu
nāciju attiecībās. Zv 72, 21, 2. Viņi [pirmatnējie
cilvēki] godāja dažādus dzīvniekus un putnus,
kurus uzskatīja par kaut kādu noslēpumainu

dabas spēku iemiesojumu. PL Skola 62, 5, 76.

. . Ēriks, kuram vajadzēja būt viņas cilvēka

ideāla iemiesojumam, izrādījās drusku citāds.

Sakse 7, 406.

2. Rezultāts -*- i c m i c s o t (2). !□ Tikai

vērīga acs novērtēs mākslinieka idejas skatu-

viskā iemiesojuma smalkumu un mākslinie-

cisko taktu. Tēl M 57, 71. .. jauniešu tēli filmā

daudz vājāki nekā ļaunā iemiesojums. Lit M

60, 18, 3.

iemiesot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. īs-

tenot, realizēt (kādu ideju, ieceri), fcj .. dzir-

dam kārtējā disputa noslēgumu. Zoja laikam

rezumē visu domas: «Vispārīgie principi mani

apmierina, bet tas, kā tie tiek iemiesoti

dzīvē, —
bieži vien ne. Auziņš 1, 50. ..mēs

esam tās, kas iemieso dzīvē idejas, kuras

ienaidnieki nav varējuši sadedzināt sārtos, iz-

nīcināt ar lodi un karātavu cilpu. Lit M 62,

9, 1. // Piešķirt (kam) reālu izpausmi, izveidot,
realizēt (ko) materiālā iormā. !.□ . . tika izslu-

dināts konkurss par monumentu, kas iemie-

sotu lietuviešu tautas ciešanas un cīņu fašisti!

okupācijas gados. Pad J 73, 210, 2. Arhitekti..
centušies pēc jaunā, centušies celtniecībā

iemiesot savus priekšstatus par «ideālu arhi-

tektūru». Liesma 58, 6, 28. Nepiepildītās ilgas
pēc smalkākas dzīves Dore centās iemiesot

Kristīnē. Meitu viņa ģērba kā lielkungi savus

bērnus . . Sakse 1, 11. // parasti divd. formā:

iemiesots. Tāds, kam ir materiāla izpausmes

forma; materializēts. . . bērni sēž kā iemie-

sota svētsvinība, rokas uz galda, grāmatas ciet

un lūpas arī. Zigmonte 1, 115. Meitene attīstījās

strauji gan fiziski, gan garīgi. Viņa bija iemie-

sota veselība un līksme. . Zigmonte 2, 33.

// lekļaut (sevī), arī būt par (kā) materiālo

izpausmi. [□ Romāna galvenais varonis. .
iemieso sevī to bezgalīgo labsirdību, kāda

mīt vienkāršā cilvēka sirdī. . Jaun Gr 68, 5, 14.

2. Atveidot, attēlot (mākslas darbā). □ Lai

izmantotu dabas sniegtos iespaidus un tos

iemiesotu mākslas darbā, māksliniekam nepār-

traukti jāmeklē jaunas izteiksmes formas..
Liesma 59, 1, 8. Daiļrades vispirmais uzdevums

ir iemiesot idejiski un mākslinieciski pilnvēr-

tīgos daiļdarbos sava laikmeta galvenā varoņa

tēlu . .Lit M 58, 5, 1.

iemiesoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. 1. Tikt iemiesotam (1). □ Diženie mar-

ksisma ideāli reāli iemiesojušies sabiedrības

dzīvē. Cīņa 74, 94, 2. Mēs vairs neesam pār-

steigti, redzot, ka klīnikā vai fizioloģijas labo-

ratorijā dzimusi ideja iemiesojas saskanīgās
formulu rindās. Zin T 65, 10, 2.

2. Tikt iemiesotam (2). !□ Dzīves patiesība
ir viena. Taču mākslas darbā tā var iemieso-

ties dažādi. Kar 57, 2, 95. . . lieliskajā dzejas

skanējumā . . maigi liriskais savijas un saaug

ar drūmi traģisko, paceļas filozofiskas domas

virsotnēs un iemiesojas simboliskos, vispāri-
nātos tēlos. Kar 60, 1, 123.

iemiet, -meju, -mej, -mej, pag. -mēju, arī

-mienu, -mien, -mien, pag. -mēju; trans. ledzīt,

iesist (zemē). Kā (zemē) iemiets — zaudējis

kustības spējas (aiz pārdzīvojuma), nekustīgs.
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IO Tur vidū atradās apaļš laukumiņš un lau-

kumiņā iemietas maikstītes. Sudrabu E 3, 178.

Arī galdnieks Auziņš.. apstājies pie linu

mārka, kur salapojis iemiets jauns vītoliņš.

Austriņš 2, 387. Tīrumā iemien mietus, pagalmā

zarus. ME 11, 46. Lāčausis iemējis tēvu stāvu

zemē. ME 11, 46. Imants stāv kā iemiets sniegā,

skatās turp kā apburts, kaut arī Zelma un

mamma jau sen pagājušas vārtiņiem garām . .
Ezera 2, 174.

iemieties, parasti 3. pers., -mejas, arī -mienas,

pag. -mējās. Reil. ->- iemi ct; tikt iemietam.

O .. zizlis tikai pēc veselas stundas nokrita

atpakaļ un pārlūza pa vidu pušu, bet abi gali
iemējās zemē. LTP 242.

iemigt, -miegu, -miedz, -mieg, pag. -migu;
intrans. Nonākt miega stāvoklī; aizmigt. I. ciešā

miegā. 'O Laikam taču Agnese bija iemigusi

un nogulējusi ilgi, jo, kad viņa uztrūkās no

krustmātes asās balss, ārā likās liela diena.

Sakse 6, 50. Cik labi, ka esmu nomodā šai pirms-

ausmas stundā! Ka neguļu iemigusi savā gultā,
bet dzirdu un izjūtu, kā nāk diena . . Brodele

17, 26. Ejot bez ceļa rietošā saulē, āboliņa laukā

gandrīz uzminām vakara miegā iemigušam za-

ķim. Ziedonis 6, 72. sal. . . visa pilsēta kā iemi-

gusi. Tikai saule kāpj augstāk, arvien aug-

stāk . . Kurcijs 4, 285. // pārn. Beigties (dienas)
rosmei (par pilsētu, ielām, parasti naktī), ap-

rimt. 1.0 Rīgas ielas pamazām apklusa, un pil-
sēta iemiga kā cilvēks pēc trauksmainas darba

dienas. Kar 57, 9, 60. // pārn. Apklust, sastingt
(par parādībām dabā). 'O Mīļā apsniguši zeme.

Cik tu tīra kļūsti sniegos. Upes atpūšas zem

ledus, Ziemas vējos neiemiegot. Kaldupe 2, 36.

iemīlēt, -mīlu, -mīli, -mīl, pag. -mīlēju; trans.

1. Sākt pārdzīvot mīlas jūtas, ļo Gada gaitā
Juris bija neatvairāmi iemīlējis nopietno
meiču. . Sakse 7, 16. Mēs dzīvotu labi. Varbūt

pat iemīlētu viens otru. Tā mēdzot būt, ka

cilvēki pierodot, iepazīstot un iemīlot. Avotiņa

2, 106. Tu esi brīnišķīga. Es tevi iemīlu dien-

dienā vairāk. Es tevis alkstu vairāk un vairāk.

Zālīte 5, 276.

2. Sākt izjust dziļu sirsnību, draudzību (pret

kādu); pieķerties (kādam). O Mūsu komanda

nepaguva ilgi kopā ar viņu strādāt, bet cie-

nīja un iemīlēja. Talcis 7, 301. ..priekšsēdē-

tājs .. pateica: «Tu, Nora, mūsu ciemā esi kā

savs cilvēks. Visi par tevi tikai labu, esam

iemīlējuši...» Līvs l, 62. . . cilvēks ar visu dvē-

seli pieķēries darbam, iemīlējis savus audzēk-

ņus un bērni viņu . . Bērce 3, 215. // Sākt izjust
interesi (par ko), arī nepieciešamību (pēc kā);

pieķerties (kam). O Mīlot malu, kurā izau-

dzis, viņš iemīlēs visu plašo zemi, kurā tik

daudz skaistuma un labu cilvēku. Zigmonte

2, 256. Šodien viņa aizbrauks. Sāks kārtot savu

atbrīvošanu no darba skolā. Mazliet smeldzīgi.
Viņa paguvusi iemīlēt savu pirmo skolu pat-

stāvīgajās skolotājas gaitās. Purs 4, 195. // Sākt

izjust kā tuvu, nepieciešamu (mākslas nozari,

mākslas darbu, tēlu); sākt izjust simpātijas
(pret mākslas darba autoru). I. mākslu. I. mū-

ziku. I. literatūru. [O G. Priedēm nenoliedzami

lieli nopelni, ka skatītāji iemīlēja visciešāk tās

lugas, kurās attēlota padomju dzīve. J Kalniņš

1, 16. Progresīvie skolotāji bija iemīlējuši Jes-

sena «Jaunības Tekas» .. Birznieks-Upītis 6, 26.

Jau agrā jaunībā iemīlēju Čehovu, un mana

mīlestība gadu no gada pieauga, nostiprinājās
un padziļinājās. Cīņa 60, 24, 3.

iemīlēties, -mīlos, -mīlies, -mīlas, pag. -mīlē-

jos; refl. 1. Pārdzīvot, arī sākt pārdzīvot mīlas

jūtas (pret kādu). I. no pirmā acu uzmetiena.

i.O No rīta pamodos teltī, un pirmā doma iz-

nira apziņā lēni kā laiva no miglas: «Esmu

iemīlējies.» Bels 1, 80. ..es tāpat zinu, ka var

iemīlēties. Kroma 3, 65. // Pārdzīvot, arī sākt

pārdzīvot mīlas jūtas vienam pret otru. O Un

tad sastapu Vili. Nu jā, mēs iemīlējāmies.
Sakse 7, 6. Tie divi iemīlējušies ik pēc brīža

saskatās, un tad abi uzreiz nez kāpēc sāk

smieties. . . Bērce 5, 31. Galvenais varonis

[stāstā] . . iepazīstas ar kādu burvīgu meiču.

. . Abi neprātīgi iemīlas un visu mēnesi pa-

vada kopā . .
Grīva 5, 21.

2. Izjust, arī sākt izjust dziļu sirsnību, drau-

dzību (pret kādu); iemīlēt (2). IO Rakstniekam

jāiemīlas cilvēkos, par kuriem viņš raksta,
lai katrs no tiem pašam kļūtu interesants,

tāds, par kuru obligāti viss jāizstāsta citiem
...

Bērce 5, 58. // Izjust, arī sākt izjust interesi

(par ko), pieķeršanos (kam), arī nepiecieša-

mību (pēc kā). □ ..tā [sieviete] runāja par

mūsu pilsētu, šo skaisto Dzintarjūras pērli.

Viņa bija iemīlējusies dzimtajā pilsētā. . un,

par to stāstīdama, atrada jaukus vārdus . . Kar

58, 3, 39. Zinātniskie darbinieki nereti iemīlas,

savā idejā. Zin T 69, 2, 10.

O *v" lemīlēties līdz ausīm sar. — ļoti iemī-

lēties. !o Jo, sevī pats līdz ausīm iemīlējies,
Labprāt grib cilvēks glaimos klausīties. Saulī-

tis 15, 64.

iemīlināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. Panākt, ka iemīlas (kādā). !o ..viņš aiz-

vien aizrāvās . . [ar] savām sekretārēm, kuras

prata to sevī iemīlināt, un tad likt apprecēt.
Rozītis 3, 63.

iemīļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Sakt

izjust dziļu sirsnību, draudzību (pret kādu),

pieķerties (kādam); iemīlēt (2). (o Valdis ļoti

iemīļoja Baltspārnīti — ne tikai dziesmu dēļ,

kuras tas skandināja augu dienu, bet Valdim

patika arī Baltspārnīša izveicība un drosme.

X Grigulis 2, 35. Bāris .. . Čaklām rokām vien-

mēr draugus guvis, — Jo,kas darbu mīl, — pats

visur iemīļots. M Rudzītis 2, 41. Viņš [zaķēns]

pat tā bija iemīļojis bērnus, ka nāca no meža

mājās, tiklīdz izdzirda tos dziedam . . Pion 55,

458, 4. // Sākt izjust interesi (par ko), arī ne-

pieciešamību (pēc kā), labprāt nodarboties (ar

ko); pieķerties (kam). I. darbu. lemīļots sporta,
veids. Viņš izvēlējās koktēlniecību, jo no

bērnu dienām bija iemīļojis koku, izgriezis
gana stabulītes, karotes, dzīvnieku figūras. Zv

72, 3, 16. Rihards jahtu iemīļojis jau sen, ik

gadu piedalījies sacensībās. Liesma 72, 1, 6.

Viņš. . atkārtoja savu iemīļoto vingrošanas

paņēmienu — staigāja uz rokām pa istabu . .
Ādamsons 2, 159. . . es tik labprāt klausos, Kā

tāds mājas draugs [pulkstenis], sen iemīļots,.
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mums iet. A Bārda 1, 204. // Sākt izjust kā tuvu,

nepieciešamu (mākslas nozari, mākslas darbu,

tēlu); sākt izjust simpātijas (pret mākslas

darba autoru). .. viņš .. iegrima iemīļotā
romāna «Karš un miers» lappusēs. Kalndruva

5, 152. Viņš atkal ir mājās. Aizrautīgi dejo savu

iemīļoto čečeniešu deju. Pad J 73, 3, 4. .. van

•Gogu . . iemīļojusi progresīvā inteliģence ..
Pad J 73, 53, 4. // Sākt izjust patiku (pret kādu

vietu), bieži uzturēties tajā. I. parku vakara

pastaigai. !□ Pēdējā laikā viņa iemīļojusi vir-

tuvi, tur var ilgi skatīties pavarda oglēs .. Zig-

monte 2, 155. Lielais akmens ir Anneles stiprā

pils, iemīļota sapņu un rotaļu vieta, uzticams

biedrs. . Brigadere 2, 300. Vakara krēslā kājas

pašas no sevis atrada iemīļoto teku pa ganību
tērci . . Zeiboltu J IV, 145.

Sk. iemīļots.
iemīļots, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. ->i c mi/ ot.

2. lietv. nozīmē: iemīļotais, -ā, v.; iemīļotā,
-ās, s. Cilvēks, pret kuru (kāds) izjūt mī-

las jūtas. .. trūcīgais juveliermeistars pa-

cietīgi gadiem ilgi vāca zelta putekļus, lai no

tiem vēlāk radītu zelta rozi, ko uzdāvināt sa-

vai iemīļotajai. Liesma 71, 2, 1.

ieminēties, -minos, -minies, -minas, pag. -mi-

nējos; refl.; trans. leteikties, pateikt (izpau-

žot kādu spriedumu, piezīmi v. tml.); arī iejau-
tāties. !□ «Ir gan tev bargs tēvs!» Uģis bijīgi

ieminējās. Bet Pičam šajā jautājumā bija pa-

visam cits spriedums . . Vāczemnieks 1, 67. lemi-

nējos, ka neērti tagad [ziemā] balsināt klases

iekšieni, neizžūs tik ātri . . Birznieks-Upītis 6,

232. «Varbūt atminētāji?» pagriezies pret An-

dreju, ieminējās kāds no vīriem. Līvs 2, 89.

.. tikai Laura reizēm ieminējās pa vārdam . .
Upīts 4, 240. // intrans. Pieminēt, atgādināt.

.. Janberga dzīvē tas bija liels notikums.

Un nezin vai šis kautrīgais cilvēks jums pats

par to maz ieminēsies. Kroma 3, 11. Zelma izpa-
līdzēja labprāt, nekad nepārmeta, neatgādi-
nāja parādu. Tikai reiz, šoruden . . leminējās
atvainodamās, it kā viņai būtu neērti par to

runāt . . Ezera 2, 192.

iemīņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. lemī-

dīt (1). I. sienu dubļos.
2. lemīdīt (2). I. pēdas.
iemirdzēties, parasti 3. pers., -mirdzas, pag.

-mirdzējās; refl. lesākt mirdzēt (par gaismas
avotu, gaismu); īsu brīdi mirdzēt. □.. zālē

nodziest gaisma, iemirdzas prožektori un lēni

paveras samta aizkars. Zv 59, 2, 9. lemirdzas

milzīgas zvaigznes cita pakaļ citai. Vasaru

bijām piemirsuši, cik spilgti spēj zvaigznes
spulgot. Beika 1, 471. Paraug, uz Liepājas ezera

tālumā iemirdzas divas ugunis. . Austriņš 2,

184. // lesākt mirdzēt, atstarojot gaismu; īsu
brīdi mirdzēt, atstarojot gaismu. [□ . . saules

spilgtajā gaismā iemirdzējās un iedzirksteļojās
astoņstūrains dimants. Zv 57, 5, 23. . . nenosa-

kāma krāsā vizuļoja ūdens, mēness gaismā te

iemirdzēdamies rubīna sarkanumā, lazurīta zi-
luma un_malahīta zaļumā. Grīva 5, 37. // Mir-

dzot parādīties (acīs) —

par asarām. !.□ «Es

•esmu ka akmens ceļa vidū,» vecajai krustmā-

tei iemirdzējās asaras acīs. «Katrs ritenis mani

var valstīt, kā viņam patīk.» J Kalniņš 2, 198.

Asaras iemirdzējās viņas acīs, taču viņa ne-

raudāja. Auziņš 1, 162. // lesākt mirdzēt (par

acīm); īsu brīdi mirdzēt (par acīm); spēji spil-
gti, arī īsu brīdi spilgti parādīties (acīs) —

par

mirdzumu, spīdumu. Acis iemirdzas priekā.
>□ Akmentiņa skaidrās acis iemirdzējās, un

bez stomīšanās viņš tagad sarunu vadīja no

viena priekšmeta uz otru. Blaumanis 6, 221.

Meitenei iemirdzas acis, tik ļoti ir iegribējies
vakariņu. Cepeškrāsnī guļ trīs cepti kāļi. In-

drāne 3, 41. «Juri!» Olga bija iesaukusies un

vairāk neko, bet no šā viena vārda un viņas
balss skaņas, no acīm, kas iemirdzējās pēkšņā
laimē, viņš saprata, ka ir bijis akls pret Olgas

jūtām. . Sakse 7, 17. Acīs viņam iemirdzējās
mantkārības uguntiņa. Fimbers 1, 304. // pārn.

Spēji spilgti, arī īsu brīdi spilgti izpausties

(parasti acis, skatienā, retāk sejā) — parasti
par pozitīvām jūtām. □ Un mātes acīs iemir-

dzas cerība, ka vēl izdosies atgriezt pazudušo,

nomaldījušos bērnu. Upīts 11, 429. // pārn. Spēji

spilgti, arī īsu brīdi spilgti izpausties (piemē-

ram, par kādu parādību, pazīmi). O Lielā

vārda mākslinieka Antona Čehova talants

iemirdzējās brīdī, kad cariskās Krievijas sa-

biedriskā dzīve un rakstniecība smaka drūmas

reakcijas mijkrēslī. Kar 59, 12, 121. 20. gad-
simta sākumā Rīgas vitrāžistu slavai liek no

jauna iemirdzēties Ernsta Todes un Kārļa

Brencēna talants. Māksla 71, 4, 9. Taču lielāko

tiesu te ir runa par labu materiālu, kas jā-

apstrādā un jāslīpē, lai īstenais skaistums

iemirdzētos pilnā spožumā. Lit M 58, 41, 3.

// pārn. Spēji rasties un spilgti izpausties (pie-

mēram, par domu, jūtām). lemirdzas prieks.
iemirgoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. lesākt mirgot; īsu brīdi mirgot. □ Saule

norietēja, mākoņu spraugās šur tur iemirgo-

jās bālas zvaigznes. Lācis 15, 18. Spuldzes iemir-

gojas arī.. rūpnīcas jauno strādnieku kop-
mītnē. Rīgas B 57, 48, 3. Rieta spīdumā ar

svaigu zaļumu iemirgojas zāle, iedzirkstas

ūdens . . Kar 45, l/2, 117.

iemirguļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag.

-ojās; refl.; pareti. lesākt mirguļot; īsu brīdi

mirguļot. □ Lietus nomazgātajā, cietajā
[akmens] ķermeņa ārpusē . . brīžiem iemirgu-

ļojās sīks kristāla iezis. Cīņa 60, 14, 3.

iemirkšķināties, parasti 3. pers., -inās, pag.

-mājās; refl. lesākt mirkšķināties un tūlīt pār-

stāt. !□ Vēlreiz ilgi ieskatījās Vilberta acīs.

Tās pat neiemirkšķinājās. A Grigulis 13, 477.

pārn. Un te uz reizi iemirkšķinājās «Pasaules

Acs» [kino], kura sniedz smalkāko un vieg-

lāko barību acīm, prātam un jūtām. Sudrab-

kalns 11, 475.

iemirkf, parasti 3. pers., -mirkst, pag. -mirka;

intrans. legrimt (šķidrumā) un saslapt. O La-

kata stūris iemirka ūdenī. ME 11, 45.

pārn. . . mājiņas ar kailu koku puduriem un

aku rindām pamazām iemirkst smagā nova-

kares tumsā. Upīts V, 37.

iemist, -mītu, -mīti, -mīt, pag. -mitu; intrans.

lemājot. !□ Cik nabagiem būtu siltuma un

labākas ērtības, ja cienīgtēvs iemistu — nu,
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teiksim, —
četrās istabās, bet ne desmit vai

divpadsmit? Sudrabu E 3, 351. // Piemist.

□ . . pirmo reizi viņiem [strādniekiem] atausa

apziņa par to milzīgo, par to visvareno spēku,
kas iemita viņu pašu simtā un tūkstotī. Upīts

9, 779. . . Bēthovenā iemita skarbs vienkārša

cilvēka lepnums, ar ko viņš nereti aizvainoja
Vīnes aristokrātiju.. Cīņa 70, 293, 4.

iemīt' [iemīt], -minu, -min, -min, pag. -minu;
trans. 1. Minot iespiest (kur iekšā) . . O . . kā-

da . . govs to [cepuri] ieminusi dobītē, un tikai

Lācis [suns] to nejauši uzošņājis. Upīts 4, 252.

Ja cilvēks ir nesis maisu ar graudiem, pusceļā

klupis un izbēris, viņam tomēr vieglāk, redzot,

ka no tiem izdīdzis rudzu pudurītis, nekā tad,

ja tie iemīti dubļos .. . Avotiņa 3, 89, pārn. Te

nav vārdu, kurus iemin bruģī. Rokas spie-
diens — tajā pateikts daudz. Lasmanis 2, 78.

O lemīt (arī iemīdīt) dubļos (arī zemē) —■

iznīcināt, arī pazemot, aizvainot, ļo Nevar

ļaut, lai bagātais tevi galīgi dubļos iemin. Jā-

turas pretim. Lēmanis 17, 71. Līdzcietība pa-

zemo, iemin dubļos, atgādina, ka esi nelaimes

putns un neveiksminieks. Ezera 6, 179.

2. Ejot, staigājot radīt, izveidot (piemēram,

taku), iespiest (pēdas). lO ..sievas, ar ve-

ļas groziem uz Velnezeru iedamas, . . iemi-

nušas gandrīz taisnu celiņu pāri Šmerļa upītei.

Upīts 9, 801. Didzis šeit pazina katru stūrīti, un

šīs taciņas starp kokiem
—

tik tikko manāmās

sliedes mīkstajā sūnā — tās bija ieminis viņš

pats. Ezera 2, 99. Neviļus acs jau meklē smiltīs

pēdas, kuras te pats esi ieminis, kādreiz stai-

gādams. Eferts-Klusais 1, 72. pārn. Jurija Ga-

garina un Hermaņa Titova iemītās kosmosa

takas jau kļuvušas par platu kosmosa maģis-
trāli . . Pad J 62, 164, 2. *> lemīts (arī iestaigāts)
ceļš (arī taka) — gatavs paraugs, pārbaudīts
paņēmiens. 1.0 Bet būt ceļa cirtējam nav

viegli. Daudz vieglāk soļot pa iemītām takām,

kur jau viss skaidrs, saprotams, zināms. Lit M

62, 45, 2.

3. pareti. lekāpt, iebrist (kur iekšā). □ ..An-

na, lēkdama pāri grāvjiem, abām kājām
iemina dubļos. Kar 57, 10, 81.

iemīt 2 [iemīt],, -miju, -mij, -mij, pag. -miju;
trans.; novec. lemainīt. O . . rāda man Vasar-

audža nesen iemīto zirgu. . Apsīšu J 3, 32.

iemitināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. lekārtot (telpās, dzīvesvietā), ierādīt

(telpas, dzīvesvietu), a lestādes vadītājs . . at-

zīst, ka vecpilsētas ēkās vispareizāk būtu iemi-

tināt tieši iestādes . . Zv 72, 3, 8. Es viņu iemi-

tināju rijā. ME ii, 45. pārn. Māju ceļam, kur

iemitināt savu laimi, bet vienlaikus šī māja it

kā nostājas starp mums. Avotiņa 3, 70.

iemitināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
Re/7. arī ieviesties. !□ Znots

ar sievu un četrām meitām bij iemitinājies
divās mazās istabiņās piektajā stāvā. Upīts 111,

539. Alas [lapsa] ierīko sausās piekalnēs vai arī

iemitinās āpšu alās. Latv dzīvn 18. pārn. Visa

mana pasaule iemitinājusies viņos. Apkārt
gluži kā Žogs. Avotiņa 2, 149.

iemītnieks, -a, v.; iemītniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. ledzīvotājs (dzīvoklī, celtnē), ļo Lielā-

kajā daļā dzīvokļu bija ievākušies iemīt-

nieki — zivju žāvētavas darbinieki ar savām

ģimenēm. Lācis 11, 212. Šajā vecajā mājā es

esmu vienīgais iemītnieks, jo kaut cik lieto-

jama te ir tikai viena istaba. Kalndruva 2, 106.

pārn. Vecpilsētas šaurajā ieliņā. . viņi atrada

mitru un tumšu pagrabu. ..

No smirdošās ielas

tumšajā pagrabā ienāca arī vēl trešais iemīt-

nieks — bads, kas viņus neatstāja ne soli.

Grīva 1, 129. pārn. Mehanizācija un automati-

zācija mūsu uzņēmumos nav viešņa, bet ikdie-

nišķa iemītniece . . Cīņa 63, 249, 1. // Dzīvnieks,
kas dzīvo (kādā miteklī). Kūts ragainie iemīt-

nieki. O Liela skudru pūžņa iemītnieces . .
katru dienu apēd apmēram kilogramu meža

kaitēkļu. Rīgas B 73, 194 , 6. // Tas, kas (kādā

vietā, vidē) dzīvo, ir sastopams; apdzīvotājs.
O . . varbūt zemes dzīlēs zem ziemas sasa-

luma joslas dzirdama kāda guldzoņa, bet ze-

mes iemītniekiem pieejamā jomā viss kluss.

Sudrabkalns 5, 92. Mēs apstājamies un labu

laiku raugāmies uz to pusi, no kurienes at-

skanēja ziloņa brēciens, cerībā ieraudzīt paši
savām acīm šos lamzīgos mūžameža un sa-

vannas iemītniekus.. Grīva 8, 251. ..liels zil-

aļģu daudzums ir kaitīgs daudziem ūdens

iemītniekiem . . Spuris 1, 45.

iemizot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; sar.

lepērt (1). O Nerātnie bērni drusku jāiemizo.
ME 11, 46.

iemocīt, -moku, -moki, -moka, arī -mocu,

-moci, -moca, pag. -mocīju; trans.; sar. Ar lie-

lām grūtībām iedabūt (kur iekšā). I. skapi
istabā.

iemontēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Mon-

tējot ievietot, iekļaut (piemēram, ierīcē, kon-

strukcijā). □ Viens caurules gals noliekts, un

tajā iemontēts veltnis. . Alksnis 1, 61. Pēc I—21 —2

gadiem, kad izgarojis montāžas mitrums, koka

klucīšus, kas iemontēti starp spraugas grīd-
līstēm, var izņemt . . Sterns 2, 206.

2. Montējot ievietot iilmas lentē (kadrus).

O . . ikonogrāfiskie materiāli meistarīgi

iemontēti filmas lentē. Māksla 73, 2, 44.

iemudžināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. lejaukt (2). I. zeķes čemodānā.

iemukt, -mūku, -mūc, -mūk, pag. -muku;

intrans.; sar. 1. lebēgt. O Zirgi krāca . . Gājēji
ar šausmām metās sāņus, mēģinādami iemukt

tuvākajos vārtos vai sakņu dārzos. Zv 57, 10, 19.

2. lestigt (1). O. . rudenī — pāra naktis uz-

līst . . , skaties —ar zirgu tīrumā nerādies,

iemuksi līdz ausīm. Zv 58, 15, 12. Pēkšņi iemucis

līdz kaklam akacī, Pičs pēdējā mirklī tomēr

bija paguvis pašaut kārti zem padusēm un

tagad karājās uz tās . . Vanags 10, 79. . . Mār-

tiņš ar savu nastu kūlās pāri kupenām, reizēm

iemuka līdz padusēm, taču ķepurojās atkal

laukā un vilkās tālāk. Vāczemnieks 4, 102.

iemuldēt, -muldu, -muldi, -muld, pag. -mul-

dēju; intrans.; apv.
leklīst. ''UD

..Lejupītē dzī-

voja foreles. Foreles un vēži, pa retai vēdze-

lei, un vasaras karstumā iemuldēja arī kāda

līdaka. J Kalniņš 2, 86.
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iemuldēties*, -muldos, -muldies, -muldas,pag.

-muldējos; refl.; vienk. lerunāties (parasti bez-

jēdzīgi, nesakarīgi).
iemuldēties 2

, -muldos, -muldies, -muldas, pag.

-muldējos; refl.; apv. lemuldēt. O Vēlu naktī

mājā iemuldējās svešs cilvēks. ME 11, 47.

iemūrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Mū-

rējot iestiprināt, ieveidot (kur iekšā). O . . at-

griezdamies no darba, saskaitīju iemūrēto ķie-

ģeļu rindas un novērtēju padarīto. Kaln-

druva 5, 242. Mājai gala sienā iemūrēts skaitlis

1971. Cīņa 73, 109, 1. // Mūrējot ieveidot (kādā

telpā). O Priekšnamā [dzīvojamā pirtī] nereti

iemūrēta plīts vai katls ūdens sildīšanai. Ci-

mermanis 1, 68.

2. Mūrējot ievietot, apņemt (tā, ka nevar

izkļūt). Dusmās liek dēlu iemūrēt mūrī.

ME 11, 47. Tev nebūs vairs šai drupu tornī jā-
mīt Kā iemūrētai bezdelīgai. Aspazija 3, 305.

iemurkšķēties, -murkšķos, -murkšķies, -murk-

šķas, pag. -murkšķējos, arī iemurkšēties, -mur-

kšos, -murkšies, -murkšas, pag. -murkšējos;
refl. lesākt murkšķēt un tūlīt pārstāt. Suns pa

miegam iemurkšķējās.
iemurmināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mā-

jos; refl. lesākt murmināt un tūlīt pārstāt.
Gulētājs pa laikam iemurminājās.

iemurmuļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. lesākt murmuļot un tūlīt pārstāt. Bērns

iemurmuļojas.
iemute, -es, dsk. ģen. -šu, s. Caurulīte ar pa-

plašinājumu vienā galā cigaretes vai cigāra

iestiprināšanai. Cigaretes i. Cigāra i. Plast-

masas i. Dzintara i. I. ar sudraba rotājumu.

lespraust cigareti iemutē. O Niedres iemuti

no pirkststarpas neizlaizdams, [Ansonu Mār-

tiņš] pūlējās runāt pēc iespējas smalkāk. .
Upīts 4, 247. Gleznotājs pa to laiku aizsmēķēja
cigareti neredzēti garā, grubuļainā iemutē.

Saulītis 12, 72. // Pīpes kāta daļa, kuras galu

pīpējot tur mutē. 1.0 . . pīpes iemute krakšķ

Kaspara zobos. Līvs 2, 157. // Čaulītes cietā, ar

tabaku nepildītā daļa (papirosiem), ko smē-

ķējot tur mutē. Papirosi ar garu iemuti.

iemutis, -ša, v. Sastāvdaļa (pūšamajos mū-

zikas instrumentos), ko spēlējot tur mutē vai

pie lūpām. Trompetes i. Mežraga i.

iemūžināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Padarīt saglabājamu atmiņā, padarīt neiznīk-

stošu. I, varoņu piemiņu. I. svarīgo notikumu

filmā. □ Leģendāro Baltijas matrožu cīņu
slava pārskanējusi pāri gadu desmitiem. Tā

iemūžināta padomju kara jūrnieku kaujas tra-

dīcijās ..
Zv 65, 2, 13. Par to, lai dziesma iz-

skanējusi tūlīt neizgaistu, rūpējas kinohroni-

kas darbinieki. Skaņu operators . . iemūžina

magnetofona lentē svētku koncertu. Zv 64,

14, 11.

iemŪŽOt, -oju, -o, -O, pag. -OJU; trans.; reti.

lemūžināt. □ Sais [A. Cehova] stāstiņos iemū-

žotie ļautiņi kļūst par sugas vārdiem. . Zv

54, 14, 11.

ienācējs, -a, v.; ienācēja, -as, s. 1. Darītājs->

ienākt.

2. Cilvēks, kas ir pārcēlies, ieradies no citu-

rienes. □ Kaut gan viņa nebij no dzimšanas

slātaviete, bet tik ienācēja, tad tomēr gandrīz
ikkatrs kaimiņš apzinājās esot viņai kādu mī-

lestības darbu parādā.. Kaudzītes 1, 100. Jur-

ģos Daktas pārnāca pie mums. Kam gan nav

pazīstamas garas mantu vezumu rindas uz liel-

ceļiem. . Kurš nav steidzies apsveicināt jaunos

ienācējus? Austriņš 2, 166. sal. . . rūpnīcas dzīvē

viņš jūtas svešs, it kā ienācējs, un vēl stāv

tālu no puišiem un meitenēm, kuri tur ik die-

nas pelna savu iztiku. Dripe 2, 73.

ienadzis, -dža, v. Ada, kas sedz naga sakni.

O Ar nagu tīrāmo . . nagus uzmanīgi iztīra.

Pēc tam atbīda ienadzi. PL Siev 68, 4, 22.

ienaidnieks, -a, v.; ienaidniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. 1. Cilvēks, ar ko ir naidīgas attiecības,-

cilvēks, kas cenšas (kādam) kaitēt, darīt ļaunu.

O Lūdza tikai pašus tuvākos, lai gan izvēle

bij ļoti grūta, dažu labu neielūgtu viegli va-

rēja apvainot un tā iegūt ienaidnieku uz laiku

laikiem. Upīts XI, 212. Arvīds Salums nevarēja,
vienkārši — nepratanojaust savu ienaidnieku,

vismaz skauģi vai nelabvēli. Purs 4, 213. Pie-

peši Andžus aprauj smieklus, sadrūmst, sa-

tumsušu skatienu iedzeļas manī gandrīz vai_kā
ienaidniecē un aiziet. Avotiņa 2, 55. // Cilvēks,

kam ir principiāli iebildumi, aizspriedumi pret

ko. O «Es jau neesmu mašīnu ienaidnieks tā

kā mans tēvs. Vaimanāja, kad pirmo reizi ve-

dām mājās kuļmašīnu,» atcerējās Pakalns. Sakse

7, 235. Bet vecā krustmāte nebija grāmatu

ienaidniece. Brīvākā brīdī viņa atsēdās savā

zemajā krēslā, nolika uz ceļiem zaļganu grā-

matu . . J Kalniņš 2, 231. // Tas (parasti dzīv-

nieks), kas iznīcina (kādus_ dzīvniekus), kaitē

(kādiem dzīvniekiem). □ Upis . . ir visu meža

putnu lielākais ienaidnieks, . . viņš uzbrūk

naktī, kad tie mierīgi guļ. X Grigulis 2, 54. Lai

gan baltajiem zaķiem ir daudz ienaidnieku

(visi plēsīgie putni un dzīvnieki, zebieksti

ieskaitot), tomēr visvairāk tie krīt par upuri
dažādām slimībām un parazītiem. Kronītis 1.

259. Rāpuļu, sevišķi čūsku, galvenais ienaid-

nieks tomēr ir cilvēks, jo ļoti izplatīts ir uz-

skats, ka visas čūsku sugas esot indīgas un

cilvēkam bīstamas. Sloka 1, 43. // Tas, kas ne-

gatīvi, bieži postoši, iedarbojas (uz ko).

«Vai tad jūs neredzat!» viņš norādīja ar

pirkstu uz plakātu, kas, pielīmēts pie sienas,

biedēja: Alkohols
—

cilvēka ļaunākais ienaid-

nieks. Stulpāns 2, 75. . . pelēcīgajā rīta gaismā,
kas ir vislielākā ienaidniece nogurušām sejām,

viņa izskatījās brīnumaini svaiga. Zigmonte 4.

12. Rūsa. Tā ir lielākā mūsdienu tehnikas

ienaidniece. Tā sagrauž mašīnu detaļas, izsit

no ierindas milzīgus mehānismus. Cīņa 63, 269, 1.

2. v.; parasti vsk. Pretinieka karaspēks; pre-

tinieks (bruņotā sadursmē). Atrasties ienaid-

nieka aizmugurē. □ No vīru valodām Edžiņš

saprata, ka viņi dodas atpakaļ uz Daugavas

krastiem, pretim ienaidniekam — dzīvot me-

žos un ieročiem rokās cīnīties ar iebrucējiem
un nodevējiem. Lācis 15, 199. Kilometriem tālu

sarkanbrūnie priežu stumbri bija mīnēti:

ienaidnieks bija sagatavojies radīt aizsprostu

padomju tankiem. Grīva 8, 102. Gandrīz visur

ierakumā varēja stāvēt kājās, tikai dažās vie-
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tās, lai ienaidnieks nepamanītu, bija jāmetas

ceļos . . A Grigulis 9, 114. Zem Rīgas — granīts,

rupji aptēsts granīts, zem Rīgas — zvani, ar

ko posts ir zvanīts, zem Rīgas naids — kad

ienaidnieks top manīts . . Vācietis 7, 13.

ienaids, -a, v.; parasti vsk. Naids. !0
..

[kai-

miņu] ienaida cēlonis bija tēvutēvu pirts!

Pirts dēļ celt ilgu gadu ienaidu, nieka pirts

dēļ? Un tomēr tā bija. Apsīšu J 1, 73. Viņiem

bija darāms kopīgs darbs, tāpēc viņi nedrīk-

stēja stāvēt viens pret otru ienaidā. J Kalniņš

3, 49. Ne mūžam es netapu Ar kaimiņu ienaidā:

Pie kaimiņa rauga teku, Pie kaimiņa uguntiņas.
DV 255. pārn. Un aizgāja [cīnītāji] kausēt

ienaida alvu . . Lasmanis 2, 24.

ienākt, -nāku, -nāc, -nāk, pag. -nācu; intrans.

1. Nākot ievirzīties (kur iekšā). I. istabā.

1. telpā. I. pa vārtiem. Cl lenācis kabinetā,

viņš atkal iejutās dienesta atmosfērā. . Bels

2, 15. Kāds vīrs ir ienācis Upenieku sētsvidū,
bet kņadas satraukumā neviens nav viņa iera-

šanos manījis. Lācis 15, 189. Birzī viņi ienāca

gandrīz reizē — Inga no mājas puses. Ģirts
no ceļa gar mežmalu. Dripe 2, 121. // lebraukt

(kur iekšā) —

par transportlīdzekļiem. O Nak-

tis zvejnieku ostā tagad nemierīgas. Cik nu

sen, kā ienāca pēdējie kuteri, bet drīz jau atkal

pirmajiem jāaiziet. Zigmonte 2, 273. Eiropā un

Tālajos Austrumos bija beidzies karš . . Dakā-

ras ostā atkal ienāca tūristu kuģi . . Grīva 8, 188.

. . vilciens Rogās ienāca tikai ap pusnakti . .
Skujiņš 5, 70.

2. lerasties, lai apmestos uz dzīvi, darbu

v. tml. O Jāsaka, tas cilvēks ar godu, aiz

nespēka ienācis nabagmājā, bet dažs tur ir tik

aiz slinkuma un palaidnības . . Apsīšu J 3, 56.

Egle aplaida skatu istabai, kurā viņš ienāca

pirms gadsimta ceturkšņa, bet kura nu drīz

būs jāatstāj. Birze 5, 22. Es pats biju tikko

ienācis Rīgā no Lubānas zaļajiem klāniem,

dzīvoju kopmītnē un mācījos finanšu tehni-

kumā. Skujiņš 7, 7. pārn. Redzi, dēls, manā

namā ir ienācis trūkums, un es domāju, ka

nevajag meklēt palīdzību pie svešiem, ja man

pašam ir dēls. Saulītis 12, 310. // leņemt (kādu

teritoriju) —

par karaspēku. Atbrīvotāja ar-

mija ienāk pilsētā. '□ Saimnieks zināja stāstīt,
ka . . Ugālē jau ienākusi pirmā Padomju Ar-

mijas daļa — artilēristi. Grīva 8, īoi. // levies-

ties no citurienes (par dzīvniekiem). Vilki

[Latvijā] izskausti līdz 1935. gadam, bet ienā-

kuši un savairojušies vēlākajos kara gados.
Latv dzīvn 10.

3. parasti 3. pers. Tikt iesniegtam, saņemtam

(par ziņojumiem, dokumentiem v. tml).
'O Viņš bija iecelts tajā zemes komisijā.
lenāca jau lūgumi pēc zemes . . Sakse 7, 158.

. . ilgus gadus nostrādājusi rajona milicijas
nodaļā par sekretāri — bet vai jūs zināt, ko

tas nozīmē? Gada laikā ap 20 000 ienākošo un

izejošo rakstu. Zv 67, 2, 19. // Tikf ieņemtam
(par naudu, materiālām vērtībām), ļa .«Labi,

dēls, labi, man vēlreiz jāsaka. Esi daudz iz-

devis, bet esi arī gādājis, ka atkal kaut kas

ienāk. Esi pie manis mācījies zemi kopt. . .

Blaumanis 6, 300. Grieta: Laimai jau arī ienāk

savs labs grasis par šūšanu. Aspazija 3, 227.

4. parasti 3. pers. leplūst (kur iekšā) — pie-

mēram, par gaisu; izplatīties (kur iekšā) —

par gaismu, skaņu. CJ Viņa pacēlās, atvēra

logu, lai ienāktu spirgts gaiss istabā; bet ārā

bij tā pati° sutoņa, kas iekšā, —■ viņa atkal

aizvēra logu. Blaumanis 6, 183. Es durvis ne-

vēršu — Tev līdzi ienāk tvans . . Vācietis 5, 95.

Pa spožām rūtīm saule var ienākt, sauc platas
durvis un augstas sienas. Lisovska 3, 63. // pārn.

lestāties (kādā vietā) ■— par parādībām dabā,

piemēram, par gadalaikiem, diennakts daļām.
CJ Dunot krīt ābols . . Pasaulē ienācis rudens.

Esi jel mierīga, sirds! A Grigulis 14, 22. Lietus

turpināja līt. Taigā, purvā un mazajā teltī ne-

lūgts ienāca vakars. Krēsla. Lukjanskis 1, 70.

Brāļi atgūlās, Zigis pastiepa roku un nospieda
elektrības slēdzi. Telpā ienāca tumsa un klu-

sums. Saulītis 12, 46. // parn. Izraisīties, rasties

(kādos apstākļos, situācijā) — par psihiskiem

stāvokļiem. □ Tikai stindzinoši aukstās zie-

mas naktīs, kad pamales zvēroja sārtās kāvu

ugunīs, arī kalēja istabā kādreiz ienāca skum-

jas. Kaldupe 3, 29. Ar Vasju Dmitruku ienāk

klusa omulība, viņš brīžiem pazobojas ar pui-
šiem .. Talcis 7, 108.

5. legūt vietu (cilvēka dzīvē); iegūt nozīmī-

gumu. CJ Un tad. . viņas dzīvē ienāca Al-

frēds Jaunzems, ienāca kā pretstats visam, kas

bijis līdz tam. Ezera 8, 21. Mūzika ienāca jaunā
strādnieka dzīvē, kļuva par viņa pastāvīgo

līdzgaitnieci. Cīņa 62, 168, 4. Miers pasaulē ta-

gad ir vissvarīgākais jautājums. Tas ienācis

katra cilvēka dzīvē, arī mākslinieks nedrīkst

palikt vienaldzīgs. Rīgas B 62, 159, 4. // legūt

vietu, stāvokli (dzīvē, kādā nozarē, arī kādā

vietā). ]CJ Jaunas sirdis ātrāk uztver to, kas

jauns ienāk, ienāks un kam jāienāk dzīvē.

Lit M 62, 45, 2. Mācību plānos un programmās
ienācis jauns zinātniskais saturs, saskaņā ar

dzīves prasībām ieviestas daudzas nebijušas

specialitātes. Cīņa 73, 111, 2. Viņas [gleznotājas]
daiļradē negaidot ienāk asa konkrētībā. .
Māksla 73, 2, 8.

6. Sākt darboties (parasti mākslā). Mākslā

ienāk jauni talanti. O Lielais proletariāta
rakstnieks literatūrā ienāk pagājušā gadsimta
90. gados . . Jaun Gr 68, 3, 5. «Kā raksturot to

paaudzi, ar kuru kopā ienācāt literatūrā?» JZv
73, 5, 3. // Tikt atspoguļotam, attēlotam (māk-

slas darbos). 'CJ Atsevišķos gadījumos latviešu

padomju literatūrā ienākušas arī citas tautas.

Andrejs Upīts vēsturiskajā traģēdijā «Spar-

taks» rāda vienu no lielākajām vergu cīņām

antīkajā pasaulē. J Kalniņš 1, 126. Dzejnieces
daiļradē ienāk arvien lielāka daudzveidība,

tēmas plašums. Liesma 59, 5, 17.

CX> lenākt prātā (arī galvā) — tikt iedomā-

tam, atminētam. O Visi trīs pieaugušie Grau-

da ģimenes locekļi bij tik apjukuši, ka nevie-

nam neienāca prātā piedāvāt ciemiņamkrēslu.

Kalndruva 5, 142. Man liekas, Jordāns ir bijis

nelaimīgs cilvēks. Vai tev tāda doma nekad

nav ienākusi prātā? Vaidars l, 18. Kad aiz mu-

guras palicis Mērsrags un mūsu tērauda
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zirgi. . rikšo uz Talsu pusi, man prātā ienāk

kāds cits. . gandrīz vai traģikomisks noti-

kums. J Plotnieks 2, 78.

ienākties, parasti 3. pers., -nākas, pag. -nācās;

refl. Nogatavoties. CD . . [zvirbuļi] devās saim-

nieka dārzā ķiršos. Tie tagad bija labi ienāku-

šies un pašā koka galotnē pavisam tumši,

prāvi un gardi. Birznieks-Upītis V, 348. . . [sil-

tumnīcā] maija vidū ienācās pirmie gurķi un

drusku vēlāk arī tomāti . . Saulītis 6, 22. levārī-

jumu gatavo arī no zaļām ērkšķogām, kas vēl

nav īsti ienākušās. Mājtur 368.

ienākums, -a, v. Materiāls labums, parasti
naudas līdzekļi, ko kāds iegūst (parasti no

kāda uzņēmuma vai kādā darbībā). Kolhoza

ikgadējie ienākumi. Uzņēmuma ienākumi. Lieli

ienākumi. lenākumi un izdevumi. lenākuma

nodoklis. Iztikt ar niecīgiem ienākumiem. Na-

cionālais ienākums — sabiedrības kopprodukta
daļa, kas paliek pāri pēc ražošanas procesā
izlietoto ražošanas līdzekļu atlīdzināšanas.

'CD «Dēls dzīvo kā nabadziņš, ne saimnieks,

ne kalps, ne algu viņam maksā, ne cits kāds

ienākums ..» Upīts 4, 650. Dārzā tur auga loki,

gurķi un zemenes, un laikam gan tie deva

gluži pieklājīgus ienākumus, jo saimniece ne-

kur darbā nesaistījās. Saulītis 13, 12. No repub-
likas jūras un dzelzceļa transporta kopējā
ienākuma % dod tranzīta operācijas. Zv 72,

24, 4. Jo lielāks nacionālais ienākums, jo lie-

lākas iespējas straujai ražošanas attīstībai un

līdz ar to pilnīgākai iedzīvotāju vajadzību ap-

mierināšanai. Jaun Gr 67, 11, 9.

ienāši, -v, v.; tikai dsk. Nepārnadžu dzīv-

nieku iniekcijas slimība. Ļaunie ienāši —

smaga ienāšu forma, ar ko inficējas arī cilvēki.

ienēsāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. leval-

kāt. I. apavus.
2. pareti. lerodoties izplatīt (kur, piemēram,

slimības). I. dažādas slimības. I. dzīvoklī in-

fekciju.
ienēsāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;

refl. levalkāties. Jaunie zābaki vēl nav ienē-

sājušies.
ienesība, -as, s.; parasti vsk. lenesīgums.

ienesīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ienesīgi. Tāds,
no kura iegūst peļņu (piemēram, par saimnie-

cību, ražošanas nozari). lenesīga ražošanas no-

zare. !□ Tagad vieglāk ir arī viņām — lauku

sievietēm, kas ar savām rokām uzcēlušas

mūsu kolhozus, padarījušas tos par lielām, la-

bām, ienesīgām saimniecībām. PL Siev 66, 10, 7.

Pīļkopība ir ļoti ienesīga — realizētā produk-
cijā devusi kopsaimniecībai 7700 rubļu peļņas.
Pad J 62, 182, 2. Kviešu zeme te bij ieslavēta,
un Melnzemis . . arī sācis ienesīgāk izmantot

druvu ražīgumu, bīdelēdams labību un pār-
dodams miltos . . Brigadere 2, 241. // Tāds, no

kura iegūst, parasti samērā lielus, ienākumus

(piemēram, par nodarbošanos). lenesīga no-

darbošanās. lenesīga vieta. !□ . . kādreiz tik

ienesīgais mācītāja amats putēja laukā. Sku-

jiņš 7, 17.

ienesīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība ienesīgs, šīs īpašības konkrēta

izpausme. Palielināt saimniecības ienesīgumu.

ienest, -nesu, -nes, -nes, pag. -nesu; trans.

1. Nesot ievirzīt (kur iekšā). I. ceļasomas va-

gonā, ī. klēpi malkas. I. bērnu istabā. O Tajā
brīdī mana māmuļa ienesa tēju un cepumus.

Saulītis 13, 19. Osiene ienesa naudu istabā un

tūliņ atkal iznāca laukā. Upīts 4, 680. Vīri pa-

ņēma zārku uz pleciem un ienesa kapsētā.
Piecdesmit soļus tālāk tos nomainīja citi vīri,
bet pēdējo gabalu līdz kapam zārku nesa ne-

laiķa jaunības draugi. . Lācis 15, 57. // Ar savu

ierašanos padarīt (ko) sajūtamu, uztveramu

(kur). '<U3 sal. Savelk [Marija] lakatu ciešāk

ap pleciem, it kā Mārtiņš ielas aukstumu te

[istabā] ienesis. Upīts 10, 21.

2. levirzīt (kur iekšā) — par straumi, vēju
v. tml. iO Palikusi drēbju sainīti zem sola,

Helēna atgrūda laivu no krasta, un lēna

straume to ienesa ezerā. Birze 3, 10. . . vakar

tacī ielika murdu, varbūt lielais ūdens izska-

lojis kādu līdaciņu no paceres un ienes. Upīts

4, 136. // Būt par cēloni tam, ka (kas) kļūst

uztverams, sajūtams (kur). □ Viens no logiem

vaļā; vējš ienes lokomotīves svilpiena trok-

sni. Zigmonte 1, 15. Istabā rudens vakars ienesa

pelēku krēslu. Cīņa 63, 246, 4.

3. Radīt, izraisīt (kādu parādību); arī ieviest.

lenest skaidrību sar. — noskaidrot. CD Eduards

Veidenbaums ienes mūsu literatūrā tautas re-

volucionārā viļņojuma atbalsis . . Kar 58, 2, 112.

Lai gan mākslinieks attēlo objektīvi pastāvošo
dzīves parādību jēgu, tomēr mākslas darbā

viņš ienes savu subjektīvo attieksmi, ar to

radot mākslas darba vienreizību. Tēl M 57, 9.

Katra paaudze nāk ar saviem meklējumiem,
ienes un rada kaut ko jaunu. . Zv 68, 7, 18.

// Būt par cēloni tam, ka (kas) rodas, izraisās,

notiek. !□ Veselu apvērsumu Ģirta dzīvē-

ienesa rūpnīca. Tā pārsteidza ar savu darba

ritmu, mašīnu daudzumu, skaļo strādnieku bur-

zmu. Dripe 2, 72. Ziņa par vērtīgo rudens brēt-

liņu uzklīšanu ienesa darbīgu steigu. Kar 55,.

1, 66. ..cik daudz siltuma un spēka ienes ģi-
menē brāļu un māsu mīlestība. Zv 58, 12, 5.

4. Dot (ienākumus); būt par ienākumu avotu.

□ . . viņš sarakstījis skolas grāmatas, runāja,
ka tās viņam ienesot lielu naudu. Upīts 9, 204.

«Savu tā [mašīna] paveikusi — naudiņu ka-

batā ienesusi, ar to tad arī viss.» Dripe 2, 17.

Bet mazie lauciņi neienesa tik daudz, cik pār-

tikai vajadzīgs; vīram tādēļ bija jāiet pie

kunga pelnīties. LTP 412.

ienesties, -nesos, -nesies, -nesas, pag. -nesos;,

refl.; sar. 1. ledrāzties (1). I. istabā.

2. ledrāzties (2). Ar motociklu i. stabā.

ienesums, -a, v. Medus, ko bites saražo no-

teiktā periodā. \CD Medus ienesuma ziņā Pa-

domju Savienība ir pirmajā vietā Eiropā. .

Zv 64, 17, 2.

ienīdēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; novec.

lenīst. \CD Laima: Vēl man ir spēka ienīdēt,

kas nīstams, vēl manas dzīslas spēj aiz dus-

mām drebēt. . Aspazija 3, 285. Liels ar mazu

nesatika, Ciets ar mīkstu nesalipa: Liels mazo

ienīdēja, Ciets mīksto saspaidīja. DV 644.

ieniezēties, parasti 3. pers., -niezas, pag. -nie-

zējās; refl. lesākt niezēt un tūlīt pārstāt.
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Te bagātajam ieniezējusies mugura. Tas

piegājis pie durvju stenderes un kasījis mu-

guru. LTP 409. Viņa [cūka] atminējās, ka reiz

tā bija gribējusi pie kluča [bišu stropa] tikai

paberzēt sānus, kuri patlaban bija ieniezēju-

šies, bet bites to krietni sadzēla . . Birznieks-

Upītis IV, 66. Mani pārņēma tāds prieks, ka

pat delnas ieniezējās, — bija jāsteidz uz māju,
kur visi darbi pa šīm dienām bija aizlaisti.

J Kalniņš 4, 189. K> leniezas mēle — saka, ja

ļoti iegribas kādam pateikt (parasti ko nepa-

tīkamu, arī slēpjamu). \CJ Matildei ieniezējās
mēle, lai pateiktu kaut ko par neieredzētajiem
kaimiņiem . . Fimbers 1, 429.

ieniknot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

Panākt, būt par cēloni, ka kļūst nikns. I. suni.

ieniknoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; reti. Kļūt niknam.

ieniķot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Padarīt

niķīgu (parasti zirgu). !□ Pelēkais ieniķotais

zirģelis knakstās, stumda ratus. Upīts IV, 460.

ienirt, -nirstu, -nirsti, -nirst, pag. -niru; in-

trans. 1. Nirstot pilnīgi ievirzīties zem ūdens.

□ Uģis ar visām drēbēm ielēca Ziedupē un

palīda zem ūdens. Kad pietrūka elpas, pabāza

galvu, iekampa gaisu un ienira atkal. Vāczem-

nieks 1, 78. Puisis ienirdams sarijās ūdeni, kļuva
nikns

. . Kalndruva 5, 34. Šie skaistie, bet rijīgie
putni.. krīt lejā zibens ātrumā un, pie pašas
ūdens virsmas sakļaudami spārnus, ienirst dzi-

ļumā. Talcis 7, 260. // levirzīties zem ūdens,

pārvietojoties ar zemūdens transportlīdzekli.
I. ar batiskafu. // levirzīties pilnīgi zem ūdens

(par zemūdens transportlīdzekli). O Okeānā

ir pavisam citi dziļumi, un zemūdene tur var

ienirt, nebaidoties sēkļu, kā tas ir Baltijas
jūrā. Zv 65, 13, 17. // legremdēties (ūdenī), lai

peldētu, atvēsinātos (parasti par cilvēku).

O Atri nometu sasvīdušās drānas un ienirstu

vēsajā straumē. Liesma 59, 1, 12.

2. levirzīties (kur dziļi iekšā) —

par cilvē-

kiem vai dzīvniekiem; attālināties (parasti
tumsā), kļūstot nesaskatāmam. |f~J . . mēs ienir-

stam apakšzemē un izbraucam visu Mas-

kavu . . Zv 50, 8, 25. Kamēr garderobiste ienira

drēbju labirinta dziļumos, Maurs paraudzījās
uz levu. Skujiņš 7, 107. Pāris mirkļos jūrnieks
Fricis ieniris zaļajos krūmos kā ūdenī. Birze

1, 137. ..brigadieris iedarbina motociklu un,

ar prožektoru šķeldams nakts melno tumsu,
ienirst stepē. . Talcis 4, 79. Gājēji ienira

naktī kā melnā ūdenī. Bet pamazām acis ap-
rada ar tumsu. Ezera 2, 65. // Par transport-
līdzekļiem, o Pa laikam vilciens ienirst tu-

neļos, kas uz īsu brīdi aizsedz skatam dabas

krāšņumu. Zv 53, 22, 27. . . tā [lidmašīna] atrau-

jas no zemes, ienirst mākoņu jūrā, izlaužas

cauri pelēcīgajai blīvai un no jauna lido spožā
saulē.. Lielais 1, 7. Pēc dažām minūtēm vil-

ciens atstāja staciju. Sākumā lēni, bet tad ar

pieaugošu ātrumu tas izbrauca uz brīvā ceļa

un ienira tumsā. Kar 56, 7, 81.

ienirties, -nirstos, -nirsties, -nirstas, pag.

-niros; refl.; reti. lenirt (1). Bet tikai īsu

brīdi viņš ar galvu ienirās vilnī . . Upīts 18, 252.

ienīst, -nīstu, -nīsti, -nīst, pag. -nīdu; trans.

Izjust naidu (pret kādu); nīst (parasti spēcīgi).
O Šajā brīdī viņa juta, cik ļoti ienīst Arturu,

nicināšanas vien bija par maz. Sakse 7, 92.

Viņš strauji aizgriežas, lai Zelma, ienīstā Zel-

ma neredzētu šo vājuma mirkli, kad pāri vai-

gam norit skopa asariņa . . Ezera 2, 200. // in-

trans. !□ . . nikni gadi Smagiem veseriem pār-
kala mani, Un es iemācījos ienīst — Mīlestī-

bas vārdā. Vēveris 1, 130. // Izjust naidīgu at-

tieksmi (pret ko). Viņš ienīda visu, visu.

Būtu viņš teiksmains pūķis, kas spļauj uguni,
Guba liktu visai zemei degt. . Jansons 2, 163.

Ne vidus ceļu laipot, Es gribu pilnību! Šo

drusku labu-ļaunu Līdz nāvei ienīstu! Aspazija
3, 25.

ienīiīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju, arī ienītēt, -ēju,

-ē, -ē, pag. -ēju; trans. levērt rūtīs (šķērus).
lļ intrans. 'O Nemācēju ienītēt. ME 11, 48.

ieņaudēties, parasti 3. pers., -ņaudas, pag.

-ņaudējās; refl. lesākt ņaudēt un tūlīt apklust.

. . kaķis bailīgi ieplestām acīm izlec no

grāvja un, spalgi ieņaudēdamies, pa paksi uz-

spurdz šķūņa augšā. Sakse 7, 7. Klusu, kā vai-

cādams ieņaudējās Minka, piespieda sānu Va-

nadziņa stilbiem. Lācis 15, 18. pārn. Atkal kār-

tējo reizi starteris žēli ieņaudējās un apklusa.
Dripe 2, 33.

ieņēmība, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība ->■ i c ņ ē mīg s (1), šīs īpašības kon-

krēta izpausme. O Jaunās [augļaugu] šķirnes

potcelma ietekmē var izmainīt salizturību,

ieņēmību pret slimībām, ienākšanās laiku. .
Sudrabs 1, 73.

2. reti. Vispārināta īpašība -> i c ņēmī gs

(2), šīs īpašības konkrēta izpausme. ]C 3leņē-
mība uz visu, kas jauks. ME 11, 49.

ieņēmīgs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kam ir

vājas pretošanās spējas (slimībām, mikroorga-

nismiem). [□ Parastā jāņoga ir ieņēmīga

pret. . jāņogu lapu iedegām, kā arī citām

jāņogu slimībām un kaitēkļiem. Sudrabs 1, 128.

Cilvēka organisms . . mazāk ieņēmīgs pret šo

slimību. ME 11, 49.

2. reti. Tāds, kas viegli iegūst, pārņem (pie-

mēram, īpašības, izturēšanās veidu); tāds, kas

viegli iegaumē, ātri iemācās. ļO Jēkabs Ca-

cans bija tikai pirmo reizi. .. Bet ļoti ieņē-

mīgs; labprāt un uzmanīgi klausījās, kā vecie

meistari attēloja savus darbus.. Laicens l, 160.

Meitas bij ieņēmīgas un iemācījās ātri ar vien-

roci pļaut. ME pap I, 533.

ieņemt, -ņemu, -ņem, -ņem, pag. -ņēmu;
trans. 1. Ņemot ievirzīt (kur iekšā); ņemot

ietvert (kur iekšā). I. bērnu klēpī. !fZ! leņem

[sējējs] saujā vai pirkstos noteiktu daudzumu

izsējamās sēklas un to . . iespējami vienmērīgi

izkaisa. Apsitis 1, 372. Katru kumosu viņa [kaķe]

papriekš apostīja, ieņēma mutē, krietni nopu-

rināja un apēda. Birznieks-Upītis Ha, 52. Snie-

dze jumta skaidu klēpi ieņēma divos striķos
un ar šo nastu plecos kāpa uz šķūņa jumta.
Birze 3, 16. Sārta tējdesa spīd rikas kodumā.

Ēdējs mierīgi sakošļā to, ko ieņēmis vaigā . .

Zemzaris 1, 96. // Ļaut, arī uzaicināt, lai ievie-

tojas, iekārtojas, arī apmetas (telpā, trans-

portlīdzeklī). !□ . . Vanags atkal paredzēja
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jautājumu, kāpēc viņš tādu mežoni [Bramani]

ieņēmis mājās. Upīts 4, 59. Tēvs pieturēja zirgu

un ieņēma mani ratos. Austriņš 1, 28. // levadīt

organismā (iedzerot, apēdot). I. zāles. I. kar-

stu kafiju, la. . pēc ilgāka laika, krastā tikuši,

ieņemam to sīvo pārāk par mēru . . . Talcis 7,

13i. Ikdienā mēs nereti īsā laikā apēdam daudz

saldumu, ieņemam krietnu porciju vārāmās

sāls.. Ves 64, 11, 10. // ledzert (kādu šķidruma

daudzumu). I. kādu malku, la Bet vakarā

ienāca saimnieks ar divām glāzēm groka, arī

Osienei pašai bij jāieņem viena mute . . Upīts

XI, 256. Andrejs .. . . izvelk pudeli degvīna
un noliek uz galda. «leņemsim pa mēriņam.»
Preilis 1, 78.

2. Novietojoties, iekārtojoties (kur), arī ap-

dzīvojot (ko), izmantot savām vajadzībām

(telpu, vietu); aizņemt (2). I. brīvās sēdvietas.

I. viesnīcā istabu. I. galdiņu restorānā, >a Šis

bija dienas vilciens, ne sevišķi pārpildīts, un

kupeja, kuru ieņēma jaunieši, bija gandrīz
brīva. Dorbe 3, 5. Apakšējo stāvu bija ieņēmuši
banku, departamentu. . direktori, pa lielākai

daļai ar visiem ģimenes locekļiem. Otrajā
stāvā . . mita gandrīz tikai garīdznieki. A Gri-

gulis 13, 229. Pilsoņu izlikšana [no dzīvojamām
telpām] administratīvā kārtā nav pieļauta, iz-

ņemot tādu personu izlikšanu, kas dzīvojamo

telpu ieņēmušas patvarīgi. . AT Bil 61, 4, 19.

Tie [migrācijas ceļi] ilgajā laikā kļuvuši ar-

vien garāki, putniem ieņemot jaunus izdevīgus

ligzdošanas apgabalus. . Latv dzīvn 31. // Pie-

pildīt (vietu, telpu) ar savu masu vai apjomu;
būt novietotam (kādā platībā, telpā). Cj Arī

dzīvoklī katrai lietai ir sava noteikta vieta.

Katra grāmata ieņem noteiktu vietu uz galda
vai skapī.. Karpovics 1, 3. Pēc ieņemamās teri-

torijas Novosibirska ir trešā lielākā pilsēta
Padomju Savienībā. Māksla.73, 2, 50.

3. legūt (kādu teritoriju, objektu, parasti
kara darbības rezultātā); arī iekarot (1). I. pil-
sētu. I. cietoksni, a Un tieši tad, kad tveice

bija nokveldējusi visus ceļus un kokus, rota

straujā triecienā ieņēma mazu ciemu. Lukjan-

skis 1, 35. Mūsu spārnā uzbrukums atsists. Hit-

lerieši atkāpjas. Aiz mums, Somu jūras līča

krastā, torņus pret debesīm izslējusi, stāv ne-

ieņemamā Ļeņingrada .. . Grīva 8, 28. . . pulk-
veža raitnieki. . iznēsāja pa līniju pavēli pie-
lāgot ieņemtos austriešu ierakumus sev, jo
nakts būšot jāpavada šepat. Strāls 1, 268.

pārn. . . pēkšņi visas pēdējo stundu kaislības

straujā uzbrukumā ieņēma viņa dvēseles cie-

toksnī pēdējos fortus. Sudrabkalns 11, 477.

4. Atrasties, būt (kādā sabiedriskā stāvoklī),
veikt (kādus amata pienākumus). I. direktora

posteni. Atbrīvot no ieņemamā amata, a Rau-

tos aicinātie jutās kā augstākai kārtai piede-
rīgi,, kaut gan tos aicināja ne viņu pašu, bet

tikai ta amata dēļ, kuru tie ieņēma. . Rozītis

111, 124. Laima: . . es ļaužu priekšā ieņemu stā-

vokli kā jusu biedrene, mums pie tā jāturas.
Aspazija 3, 252.

5. lekārtoties, novietoties, arī nostāties (kādā
stāvoklī), a Viņš lokani nogūlās, veikli ieņē-

ma pozīciju un, elpu aizturējis, mierīgi izšāva.

Grīva 8, 49. «Būs, biedri priekšsēdētāj!» ieņem-
dams militāru stāju, solīja Vanags. Sakse 7,

293. Viņš izlikās neko nemanām, tīši ieņem-
dams uzsvērti nepiespiestas un vaļīgas po-

zas — atpogāja svārkus, tina ap pirkstu kakla-

saiti. . Skujiņš 7, 80. // pārn. Būt ar attieksmi

(pret ko). I. naidīgu nostāju. ..tēmas risi-

nājuma problēma ir saistīta ar. . rakstnieka

nostāju, ar viņa pozīciju, kādu tas ieņem, ma-

teriālu apstrādādams, pārkausēdams to māk-

slas darbā. Kar 58, 8, 108.

6. Saņemt ienākumu (parasti naudu).

. .Kārkli rūpīgi pārskaitīja santīmus, ko

biju ieņēmis par pienu, dārzājiem un puķēm.
Upīts IX, 307. .. saimnieki izpirks [mežu] žaga-
ros. Mēs ieņemsim dažu labu grasi.. Fimbers

1, 126. «Kaut jūs redzētu, cik viņi nabadzīgi
dzīvo. . . Visu, ko ieņem, par nomu nogāž
[atdod] un uz priekšu netiek.» Rihters 1, 414.

7. Nonākt grūtniecības stāvoklī. O . . nervu

sistēmas reakciju izmaiņas kara gados noved

pie tā, ka sievietes ieņem vairāk zēnu nekā

parasti. Zin T 74, 4, 39.

8. sar. lešūt, parasti, lai padarītu šaurāku.

I. svārkus.

O leņemt vietu — a. levietoties, aizņemot
kādu platību, telpu, a Līdz vilciena atiešanai

palika dažas minūtes, vajadzēja ieņemt vietas

vagonos. Skujiņš 1, 25. ..ir sagatavots viss

operācijai vajadzīgais. Anesteziologs . . ieņē-

mis savu vietu pie slimnieka galvas. Ves 73,

6, 1. b. Būt kādā amatā, postenī. 1.0 Drīz Ze-

mītis jau ieņēma galvenā grāmatveža vietu . .
Sudrabu E 3, 449. . . Sīlis, mazs, sauss vīriņš,
kas, Krievijā bēgļos būdams un ieņemdams
dažādas vietas, par kurām viņš nevienam nekā

nestāstīja, bija pratis iedzīvoties. . Paegle 3,

248. c. Būt nozīmīgam. la Šīs blakuslīnijas,
lugas vidusdaļā ieņemot plašāku vietu, sānis

atbīda pat galveno cīņas līniju. Valeinis 1, 137.

Svarīgu vietu ziņojumā un delegātu runās

ieņēma lauksaimniecības darbu mehanizācijas
jautājumi. Cīņa 63, 13, 1. leņemt elpu —

ieelpot, a . . viņš dziļi ieņēma elpu un saoda

sēra smaku. Ādamsons 2, 138. <
v

> Kā ūdeni mutē

ieņēmis — saka par klusējošu, arī ļoti neru-

nīgu cilvēku, la «Ko klusē kā ūdeni mutē

ieņēmusi?» Alīda mani tincina. Ezera 6, 175.

Veselu gadu mani sita, spīdzināja un tirdīja,
bet es klusēju kā ūdeni mutē ieņēmis. Grīva

8, 189. \> Neieņemt (arī neņemt) (ne) mutē —

a. Nelietot (piemēram, alkoholiskus dzērienus).

a Viņš brandvīna [degvīna] ne mutē neie-

ņem. ME 11, 48. b. Ne(iz)teikt (piemēram,kādu

vārdu), a Viņa vārdu neesmu ne mutē ieņē-

mis. ME 11, 48. *> leņemt (arī ieņemties) galvā
(arī prātā) — noskaņot sevi (uz ko); iedomā-

ties, la Ar Jēkabu strīdēties bija veltīgi, ko

viņš ieņēma galvā, no tā tik viegli neatkāpās.
Jansons 2, 79. Katrīnai, lūk, Pēteris patīk. . ,
un viņa ieņēmusi savā stūrajā galvā, ka Emī-

lijai jāprecas ar jauno Dadzīti.. Lit M 72, 24,

10. <> leņemt sirdī — izraisīt kādas jūtas sevī;
būt ar pozitīvu attieksmi (pret kādu), a Ne-

kad viņš neieņēma sirdī skaudības . . Apsīšu J
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3, 31. Kad tiklas sievietes kādu patiesi sava

sirdī ieņēmušas. ME 11, 49.

ieņemties, -ņemos, -ņemies, -ņemas, pag. -ņe-

mos; refl. Pierast (ko darīt, parasti ko nevē-

lamu). Bērns ieņēmies brēkt. !□ . . tirdzinieki

un arī laucinieki . . ieņēmušies tā: sametas

vairāki kopā un sauc alu tikai pusrubļiem.
A Deglavs 1, 145. Aiz gara laika viņš [kucēns]

patramdīja melno vistu, kas. . bija ieņēmusies
būdā dēt.. Ezera 1, 365. // Apgūt; iemācīties.

a Burtus Anniņa ieņemas ātri. ME 11, 49. Pe-

lēni visu ātri ieņēmās un otrā mēnesī jau

prata pilnīgi patstāvīgi strādāt. Birznieks-Upītis

IV, 92. // Noskaņot sevi (uz ko); iedomāties.

O . . ja Krūms reiz ko ieņēmies, neviens vēl

nebij iespējis viņam to izrunāt no galvas.

Upīts 9, 55. Skolotāji ieņēmušies citādās domās.

ME 11, 49. "0" leņemties (arī ieņemt) galvā (arī

prātā) — noskaņot sevi (uz ko); iedomāties.

Rasma: Es varu sacīt ko sacīdama, tu ne-

klausies. Tu neklausies un netici... Tu savu

esi ieņēmusies galvā — katrs vārds atlec kā

no sienas. Upīts XIV, 148.

ieņēmums, -a, v. Materiāls labums, parasti
naudas līdzekli, ko kāds iegūst (parasti no

kāda uzņēmuma vai kādā darbībā); ienākums.

Valsts ieņēmumi. Budžeta ieņēmumi. leņē-
mumu un izdevumu grāmata. lerakstīt ieņē-

mumos. lenesīgi strādāt nozīmē ne tikai

ar ieņēmumiem segt izdevumus.. Rentabli

zvejnieks strādās tikai tad, ja viņa saimnie-

ciskās darbības iznākums dos uzkrājumus. .
Cīņa 63, 18, 2. Runādami par starptautisko tū-

rismu, ekonomisti bieži lieto vārdus «nere-

dzamais eksports». Ar tiem saprot valūtas

ieņēmumus par pakalpojumiem ārvalstu tūris-

tiem. Zin T 67, 4, 1.

ieņerkstēties, -ņerkstos, -ņerksties, -ņerkstas,
pag. -ņerkstējos; refl. lesākt ņerkstēt un tūlīt

apklust. Nepacietīgi i. O Reizēm bērns ieņerk-
stējās un māte. . to aprāja. Upīts 9, 34. Bet

Lācis ir vecs suns, viņš īgni ieņerkstas, ja
viņam nepatīk Poga muļķīgā aušošanās. Birz-

nieks-Upītis VI, 130.

ieņirbēties, parasti 3. pers., -ņirbas, pag. -ņir-
bējās; refl. lesākt ņirbēt; īsu brīdi ņirbēt.
leņirbas sīkas uguntiņas.

ieņirbties, parasti 3. pers., -ņirbjas, pag. -ņir-

bējās; refl. lesākt ņirbt; īsu brīdi ņirbt. □ Ve-

ča veselā acī ieņirbjas nomocīta, aizkauta kus-

toņa bailes. Upīts V, 123.

ieņirgties, -ņirdzos, -ņirdzies, -ņirdzas, pag.

-ņirdzos; refl.; sar. lesākt ņirgt un tūlīt pār-
stāt. O Te viņam piesējās sveši, palieli pui-
kas. . . «Ko tu spieģelējies [spoguļojies] kā

skuķis,» viens ieņirdzās. Saulītis 12, 25.

ieņirkstēties, parasti 3. pers., -ņirkstas, pag.

-ņirkstējās; refl. lesākt ņirkstēt un tūlīt pār-
stāt. IfZj . . pie viņa atnāca tralera kapteinis
Laksts. Krēslam zem druknā auguma ieņirk-
stoties, viņš teica: «Saposām savu kuģīti.»
Grants 7, 3.

ieņirkšķēties, parasti 3. pers., -ņirkšķas, pag.

-ņirkšķejas, arī ieņirkšēties, parasti 3. pers.,

-ņirkšas, pag. -ņirkšējās; refl. lesākt ņirkšķēt

un tūlīt pārstāt. i.O legājis istabā, uguni ne-

iededzis, viņš tāpat atkrita gultā. Ķirmju sa-

grauztie dēļi ieņirkšķējās. Kar 55, 3, 38. Dzir-

kles var ieņirkšēties, kad cērpot sacērtas. ME

11, 49.

ieņurcīf, -ņurcu, -ņurci, -ņurca, retāk -ņurku,

-ņurki, -ņurka, pag. -ņurcīju; trans. 1. Mazliet,
arī vietumis saņurcīt, ļo Galvā viņam gluži
jauna, melna platmale, mugurā tikai mazliet

ieņurcīts, melns uzvalks.. Upīts XII, 530. To

jau cilvēciņš zina, ka pirkstus slapināt ne-

drīkst, [grāmatas] lapas švirkstināt un ieņurcīt
nedrīkst. Indrāne 1, 202.

2. Ņurcot iedabūt (kur iekšā). I. kabatā pa-

pīru. O Dēls. . ieņurcīja bikšu kabatā mai-

zes ņuku un, atgrūdis vaļā dārza logu, ielēca

taisni jasmīnu krūmā. Kar 45, 9/10, 838.

ieņurcīties, parasti 3. pers., -ņurcās, retāk -ņur-

kās, pag. -ņurcījās. Reil.-*- i c ņu r cī t (1);
tikt ieņurcītam. Kleita ieņurcījusies.

ieņurdēties, -ņurdos, -ņurdies, -ņurdas, pag.

-ņurdējos; refl. 1. lesākt ņurdēt un tūlīt ap-

klust. Miegā i. \E3 Krančelis . . drīz ieņurdē-
jās, drīz smilkstēja, drīz iegrūda tai mīlinā-

damies sejā savu purnu . . Brigadere 2, 298. Ka-

lēja sētā ieņurdas suns, un atkal drīz viss pa-
liek mierā . . Laicens I, 294. pārn. . . pakalna
piegāzē kā mierīgs suns ieņurdas strautiņš.

Salenieks 5, 55. pārn. «Uhā—ā,» kā žāvāda-

mies ieņurdējās motors. Klīvers 2, 164.

2. sar. Neapmierināti ierunāties. □ . . Va-

nags reižu reizēm īgni ieņurdējās par pasaules
palaidņiem un neliešiem, kas nevīžoja mācī-

ties .. Upīts XI, 311.

ieņurkstēties, parasti 3. pers., -ņurkstas, pag.

-ņurkstējās; refl. lesākt ņurkstēt un tūlīt ap-
klust. !□ . . Pince [kaķene] vispirms ieņurk-

stas — tā viņa sauc kaķēnus. Birznieks-Upītis
IV, 54.

ieņurkšķēties, parasti 3. pers., -ņurkšķas, pag.

-ņurkšķējās, arī ieņurkšēties, parasti 3. pers.,

-ņurkšas, pag. -ņurkšējās; refl. lesākt ņurkšķēt
un tūlīt apklust. īsi i. Kaķis ieņurkšķas.
ME 11, 49.

ieņurrāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;
refl. lesākt ņurrāt un tūlīt apklust. Kaķis

ieņurrājas.

ieoderēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti.
Izklāt ar oderi (kā iekšpusi); izoderēt. I. svār-

kus. I. mēteli.

ieorientēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Sākt orientēties (kādos apstākļos, vietā);

iedzīvoties, iejusties. O . . mēs sākām pār-

mēģināt lugas komplicētākās vietas. Galvenā

kārtā — lai ieorientētos skatuves apstākļos ..

Upīts IX, 250.

ieost, -ožu, -od, -ož, pag. -odu; trans. leelpo-
jot, ostot izjust (smaržu, arī smaržas piesāti-
nātu gaisu). I. ožamo spirtu. O Viņš [briedis]
osta zemi, ieož viņas dvašu, Jūt apšu mizā

pavasari pašu. A Bārda 1, 46.

ieostīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ostot iz-

just (smaržu, arī smaržas piesātinātu gaisu).
I. rožu smaržu. I. odekolona smaržu. O «. . mēs

mierīgi varam iet ieostīt pilsētas gaisu. Tīri
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kauns, — uz kuģi un no kuģa, un savu pil-

sētu tik vien redzi kā pa svētkiem...» Zig-

monte 2, 225.

iepakaļ, retāk iepakaļus, apst. 1. Ta (piemē-

ram, palikt, iet), ka atrodas samērā nelielā

attālumā aiz kāda, kā. !□ Upīšu Mārtiņš

ar Osi palika iepakaļ un pasmīnēdami no-

skatījās, kā saimnieks ieveda istabā ratu meis-

taru . .Upīts 4, 145. Tad viņiatstāja pagalmu un

gāja pa krēslu projām, saimniece pa priekšu,
saimnieks iepakaļ. Blaumanis 6, 156. No Dauga-
vas grīvas izgāja jūrā vairāki kara kuģi. Tiem

iepakaļ gar apvārsni izstiepās plata dūmu

strūkla. Grīva 4, 51. Vasarā Kārlēns stājās līdz

ar citiem vīriem spailes galā un klāja to ci-

tiem līdzi. No iesākuma gan Kārlēns cirta sī-

kāk, palika drusku iepakaļus, bet drīzi arī šī

starpība nolīdzinājās. Birznieks-Upītis 6, 64.

// priev. nozīmē ar dat. [□ . . ilgi straumē gro-

zījās kāds plostam norāvies baļķis, kā putns,

kas palicis iepakaļ baram. Ezera 2, 89. // Atro-

doties aizmugurē (kādam teikt, saukt virzienā,

kurā tas attālinās); pakaļ. lO Uz tālu ezeru

vai upi dodamās, . . pār Ačubajeva galvu pār-
laidās meža pīles. Parasti viņš tām nokliedza

iepakaļ . . Grīva 3, 60.

2. Tā, ka nesasniedz tādu līmeni, kādā ir

pārējie, tā, ka neatbilst kādām prasībām.

!a Skolotājs sāka atrunāties, ka nevar zēnu

atlaist: tas nupat tikai sācis cik necik pareizāk
sarunāties un sekot mācībai, paliks citiem

iepakaļ un nevarēs vairs tikt līdzi. Birznieks-

Upītis 6, 255. Kad Zigis sāka iet vakarskolā,

Ēvalds nebija gribējis palikt draugam iepakaļ.
Saulītis 12, 242.

iepakaļis, arī iepakaļš, apst.; apv.
1. lepa-

kaļ (1). □ let pa savu taku citiem iepakaļis.
ME li, 49. Dzina pašlaik lopus mājās, kad mēs,

palikdami mazliet iepakaļš, no otras puses ..
atgriezāmies Aizbetnēs. Austriņš 1, 132.

2. lepakaļ (2).

iepakojums, -a, v. lesaiņojums. Stingrs i.

Iztīt pirkumu no iepakojuma.
iepakot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lesaiņot.

I. ābolus kastēs. I. pirkumus. >□ Pāra dārgās
lietas [muižnieks] lika rūpīgi iepakot un aiz-

sūtīt uz Krieviju. Brigadere 3, 325. Apkārt trok-

šņaini rosījās ekspreši, nesa klavieres, krāva

mēbeles, iepakoja gleznas. Skujiņš 3, 14.

iepakšķēties, parasti 3. pers., -pakšķas, pag.

-pakšķējās, arī iepakšēties, parasti 3. pers.,

-pakšas_, pag. -pakšējās; refl. lesākt pakšķēt un

tūlīt pārstāt. lepakšķējās lietus lāses.

iepakšķināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

as, arī iepakšināties, parasti 3. pers., -inās, pag.

-mājās; refl. lesākt pakšķināt un tūlīt pārstāt.
O . . [mednis] iepakšķinājās, kas ir medņa
dziesmas prelūdija. ME pap I, 533.

ieparkšķēties, parasti 3. pers., -parkšķas, pag.

-parkšķējas, arī ieparkšēties, parasti 3. pers.,

-parkšas, pag._ -parkšējās; refl. lesākt parkšķēt
un tūlīt pārstāt. Urbis ieparkšķas.

ieparkšķināties, parasti 3. pers., -inās, pag.

-inajas, arī ieparkšināties, parasti 3. pers., -inās,
pag. -inajas; refl. lesākt parkšķināt un tūlīt

pārstāt. O Kada vieta . . ieparkšķinajas vārna.

ME pap I, 533.

iepatikt, -patīku, -patīc, -patīk, pag. -patiku;
intrans. lepatikties. 'O Cīrulim un lakstīgalai
Daiļās dziesmas iepatika, Tie tās mūžam ne-

beidz dziedāt. Rainis V, 389. Protams, šo to da-

rījām, lai Mutriķiene nedomātu, ka mēs esam

pavisam bez padoma un viņa var izrīkoties

ar mūsu govīm, kā vien iepatīk. J Kalniņš 2,

58. .. [muižnieks] iedod viņam iznest tikko at-

korķētu, laikam neiepatikuša liķiera pudeli. .
Upīts 10, 259.

iepatikties, -patīkos, -paticies, -patīkas, pag.

-patikos; refl. Izraisīt (kādam) patiku, simpā-

tijas (pret sevi). \U3 Tie, kam šis [māksliniekā]
vārds bija pazīstams, aplaudēja, tie, kas to

dzirdēja pirmo reizi, aplaudēja līdzi, jo viņiem
iepatikās slaidais cilvēks. . A Grigulis 10, 127.

Pakalnu jauno saimnieci Zani viņa bija redzē-

jusi pie šūpotnēm, un tā viņai bija iepatiku-

sies. Sakse 2, 24. Priekšsēdētājs . . tik nikni la-

māja dīkstāvi, ka man viņš arvien vairāk un

vairāk iepatikās — tāds mezglains un stingrs,

par savu ideju iededzies vīrs . . Ziedonis 6, 143.

// lesākt patikt. I. dziedāt. I. strādāt. lepatiku-
sies dzīve laukos. !□ Ceļā topogrāfe lūdz kaut

ko nodziedāt, un viņai iepatīkas Juhana dzies-

mas. Auziņš 1, 45. «Nu tad atbrauciet.. pie
manis pāris mēnešus paciemoties,» viņš smai-

dīdams saka. «Mēs apbraukāsim visus Gvine-

jas nostūrus. Jums tā iepatiksies.» Grīva 8, 315.

. . darbs fermā bija iepaticies, un viņš labprāt
uzņēmās govju kopšanu. Cīņa 73, 124, 1. // 7egri-

bēties, iedomāties (ko darīt). CD . . arī tādā

mazā frizētavā kā šī nevar ļaut, lai darbinieki

nāk un iet, kad iepatīkas . . Ezera 2, 223.

pārn. Ja mašīnas tādā reizē nespēj kārtīgi
darboties, tad neklausa stūre un kuģi var

iesviest sāniski vilnī, apgāzt un aiznest, kur

vētrai iepatīkas. Talcis 7, 275.

iepaunāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju, arī iepaunot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; sar. levietot,

ielikt (kur iekšā mantas, saiņus); ievietot,
iekārtot (kur iekšā, parasti kopā ar mantām,

saiņiem). I. visu iedzīvi automobilī. O lepau-

nāt . . bērnu ratos. ME 11, 50.

iepaunāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos,
arī iepaunoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; sar. levietot, ielikt (kur iekšā) mantas,

saiņus; ievietoties, iekārtoties (kur iekšā, pa-

rasti kopā ar mantām, saiņiem). □ Sieva jau

iepaunājusies ratos. ME 11, 50.

iepaust, -paužu, -paud, -pauž, pag. -paudu;
trans.; reti. lestāstīt. l€Z\ Kas tev to iepaudis?
ME 11, 50. lepaust otram ko ausī. ME 11, 50.

// levietot, iekļaut (kādā tekstā). iO Visu šo

svārstību, meklējumus un neskaidrību tā [sīk-

buržuāzija] iepauž savos sacerējumos .. Upīts

13, 12.

iepazīstinājums, -a, v.; parasti vsk.; pareti. Pa-

veikta darbība, rezultāts iepazīstināt
(2). Lasītāja iepazīstinājums ar personām

un apstākļiem [daiļdarba] ekspozīcijā var but

ļoti dažāds. Valeinis 1, 117.

iepazīstināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Darīt pazīstamu (ar kādu, citu ar citu).
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O «Tā ir Mirdza Ozola. .» Janina pēkšņi

iepazīstināja meitenes ar Mirdzu. . Sakse 7, 411.

Pagalmā ienāk Roberts. Es iepazīstinu viņu ar

Hariju un aicinu visus istabā. Brodele 17, 48.

Garais vīrietis pusmilitārā ģērbā būs ešelona

priekšnieks. Mūs iepazīstina. Spāre 5, 138.

2. Sniegt ziņas,- darīt zināmu. !□ «Es jums

nevaru daudz pastāstīt par revolūciju; kādreiz

jūs ar to iepazīstinās daudz labāk, un tad jūs
būsiet lieli un arī vairāk sapratīsiet.» Zigmonte

2, 122. Izmeklētājam jāiepazīstina apsūdzētais
ar lēmumu par ekspertīzes noteikšanu un jā-
izskaidro viņam šai pantā noteiktās tiesības.

Krim pr 100. // Būt par informācijas avotu (par

rakstītu tekstu, mākslas darbu). Laikraksti

iepazīstina lasītājus ar jaunākajiem notiku-

miem. □ Joku dziesmiņas bērnu iepazīstina

ar dabas un sadzīves parādībām ..JA Jan-

sons 1, 68. // Parādīt (piemēram, kādu vietu,

parasti, sniedzot paskaidrojumus par to),- dot

iespēju apskatīt (piemēram, mākslas darbu),

dot iespēju noklausīties (piemēram, skaņdarbu).
O Jūs varētu mani iepazīstināt ar pilsētu .. .
Varbūt paņemsit līdzi kādu draudzeni? Varētu

pastaigāt, parunāties. Vilks 5, 37. Muzeja fondi

kļūst bagātāki ar jauniem mākslas darbiem,
kas jāparāda skatītājiem, tāpat skatītāji jāie-

pazīstina ar jau esošajiem vērtīgākajiem [māk-
slas] darbiem . . Tēl M 62, 155.

iepazīstinātšes, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl.; reti. lepazīstināt ar sevi. Starp-
brīdī pienāca puisis rūtainā vēja jakā. «Ander-

sons!» viņš iepazīstinājās. Saulītis 12, 196.

iepazīt, -pazīstu, -pazīsti, -pazīst, pag. -pa-

zinu; trans. 1. Sākt izprast (kādu, kāda būtību,

raksturu v. tml); iepazīties (2). I. darbabiedru

tuvāk. O Mirdzu es pazīstu —
lai viņa

strauja, bet savu dzīvi ar pārsteidzību nesa-

bojās. Viņa diezgan ātri iepazīst cilvēkus.

Sakse 7, 238. Alanda, iepazinusi Pētera īsto

dabu, nostājas pret viņu, . . aiziet no tās pa-
razītiskās dzīves, kurā viņa, Pēteri apprecē-

dama, iekūlusies. Lit M 62, 6, 3. // Izzināt, iz-

pētīt, arī uzzināt. I. amata noslēpumus. [□ Lai

cilvēks varētu sākt cīnīties pret jūras vētrām,

vajadzēja iepazīt šo vētru raksturu līdz pat
sīkumiem. Cīņa 63, 147, 4. Līdz pēdējam sīku-

mam tika iepazīts traktors, kombains un auto-

mašīna. Liesma 72, 12, 27. // legūt priekšstatu
(par ko, piemēram, apskatot, izlasot, sākot lie-

tot); uzzināt (ko). □ Soli pa solim iepazinu
visas piecas istabas. . Brodele 13, 54. Latviešu

padomju rakstnieku labākos darbus lasa visa

Padomju zeme. Ar krievu valodas starpnie-
cību tos iepazīst aiz mūsu Dzimtenes robe-

žām. . J Kalniņš l, 42. Eiropiešiem tabaka ir

samērā jauns kultūras augs, ko tie iepazina
tikai pēc Kolumba atklājumiem. Zv 68, 14, 17.

// Izjūtot, pārdzīvojot uzzināt, iegūt priekš-
statu. I. ciešanas. I. draudzību. I. trūkumu.

O Tā, otru gadu pensijā būdama, Zuze vēl

īstu atpūtu nav iepazinusi. Avotiņa 2, 9. Es eju
un iepazīstu arī citus mirkļus — Svētītos veik-

smes mirkļus Garajās darba stundās . . Čaklais

l, _50: pārn. .. glītā zīda kabatdrāna pirmoreiz
mūžā iepazina asaru sāļumu. Kaldupe 3, 18.

2. Kļūt pazīstamam (ar kādu); iesākt pazīt
(kādu); iepazīties (1). O «..viņam jau bij tā

kurzemniece . .» — . . «To viņš iepazina vienu

gadu vēlāk Miķeļa tirgū, tas pats zirgu Rutkis

saveda kopā.» Upīts XI, 391. Lida? Mazo, tievo

gaišmati Jorens iepazina Ļeņingradas frontē.

Zigmonte 2, 30. Ivaise Daugule vispirms iepa-
zina . . jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku Ar-

vīdu Salumu, kas viņiem. . , nākamajiem sveš-

valodu skolotājiem, pastāstīja par ķīmiju un

piedalījās tādā kā disputā. Purs 4, 188.

iepazīties, -pazīstos, -pazīsties, -pazīstas, pag.

-pazinos; refl. 1. Kļūt pazīstamam (ar kādu,

citam ar citu); iesākt pazīt (kādu). I. ar jau-
najiem kaimiņiem. I. ar agrāk atnākušajiem
viesiem. Viņš ar Ilgu iepazinās gluži ne-

jauši. Veikalā, kur parasti gāja iepirkties, bija
parādījusies jauna pārdevējā. Vārds pa vār-

dam
.. ,

un viņi kādu vakaru kopā aizgāja
uz kino. Vilks 5, 97. . . abi mūrnieki pienāk pie

mums: «lepazīsimies. Erevānas universitātes

studenti.» Viņi nosauc savus vārdus. Auziņš 1,

31. Viņi iepazināsplašā Jaungadasarīkojumā, . .
toreiz leva mierīgi, ar smaidu pasniedza roku

svešajam melnmatainajam vīram, nodejoja di-

vas dejas, ne vairāk. Zigmonte 2, 19.

2. Sākt izprast (kādu, kāda būtību, rak-

sturu v. tml.),- iepazīt (1). [□ No rītiem un

pēcpusdienās sāka noturēt mācības stundas im

pat mazus manevrus, lai kareivji cits ar citu

iepazītos, lai priekšnieks noskatītos, ko kurš

zina. Strāls 2, 67. . . mēs esam dziļi ieskatījušies
šā cilvēka dvēselē, mēs esam kļuvuši bagātāki
no tur redzētā, jo tas ir dzīvs cilvēks, ar kuru

esam tuvāk iepazinušies. J Kalniņš l, 77. Man

pietrūka laika ar cilvēkiem, kurus es satiku

ceļā, objektīvi iepazīties, bet daudziem bija
kāda dabas dota vai viņa paša izveidota līnija,
kādas nebija citiem. Ja es to ieraudzīju, es

to izsekoju. Ziedonis 6, 76. // Izzināt, izpētīt,
arī uzzināt. Q Harijs tikko bija atgriezies no

Atlantijas .. , iepazinies ar okeānu no dažā-

dām pusēm un ieguvis pat piemiņas zīmes

sejā. . Talcis 7, 223. «Es gan vēl apgūstu zi-

nātni. Un pašlaik arī strādāju. To sauc par

iepazīšanos ar dzīvi,» Ģirts jokoja. Dripe 2, 47.

. . žūrija rūpīgi iepazinās ar visiem decembrī

atsūtītajiem darbiem. Pad J 73, 4, 4. // legūt
priekšstatu (par ko, piemēram, apskatot, iz-

lasot, sākot lietot); uzzināt (ko). I. ar pilsētas
arhitektūras pieminekļiem. I. ar jaunāko lite-

ratūru. I. ar protokolu. iO Arvīds tikai nesen

paguva iepazīties ar izstādi, bet tagad vaja-

dzēja savas domas pateikt skaļi. Purs 4, 80.

Reiz biju nolēmis iepazīties ar Rietumsibīriju.

Sagatavojos braucienam, vēl vajadzēja no-

pirkt tikai biļeti no Rīgas uz Novosibirsku . .
Grīva 9, 155. Marta beigās rīdzinieki iepazinās
ar tikko noorganizēto mūziķu vienību . . , kas

Valsts filharmonijas zālē sniedza savu pirmo
koncertu . . Māksla 73, 2, 51. // Izjūtot, pārdzī-

vojot uzzināt, iegūt priekšstatu. I. ar cieša-

nām. I. ar bēdām. I. ar mīlestību. O Mātes

Līvijai nebija, arī tēvs sen miris. Iznāca iepa-
zīties ar neizskaistinātu trūkumu. Zigmonte 2,

199. ..vējoja bērzs, dažreiz iešņukstēdamies
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kā bērns, kas pirmo reizi iepazinies ar skum-

jām . . Kaldupe 6, 118. // sar. Nokļūstot tu-

vākā saskarē (ar kādu), izjust grūtības, cie-

šanas (viņa rīcības, izturēšanās dēļ). «Pie

joda, taisies, ka tiec uz māju, muļķa zēn!»

viņš sašutis brēca, «citādi tev būs jāiepazīs-

tas ar Biezumnieku!» Blaumanis 6, 7.

iepēkstēties, parasti 3. pers., -pēkstas, pag.

-pēkstējās; refl. lepēkšķēties. !□ Kad pīļu

māte iepēkstējusies, tad tik pamanījuši lapsu,
bet tad tā bijusi arī jau gabalā. . Birznieks-

Upītis IV, 60. Purva akačos iepēkstējās pīles.
Grīva 4, 177.

iepēkšķēties, parasti 3. pers., -pēkšķas, pag.

-pēkšķējās, arī iepēkšēties, parasti 3. pers.,

-pēkšas, pag. -pēkšējās; refl. lesākt pēkšķēt un

tūlīt apklust. !□ Laiku pa laikam iedziedājās

gailis un iepēkšējās pīles. Grīva 4, 79.

iepeldēt, -peldu, -peldi, -peld, pag. -peldēju;
intrans. 1. Peldot ievirzīties (kur iekšā). I. dzi-

ļumā. '.□ lepeldējis dziļāk jūrā, jūs varēsit

atgulties uz muguras un aplūkot rudās klintis

pāri liedagam. Zv 66, 19, 27.

2. levirzīties (kur iekšā), pārvietojoties pa

ūdeni (par ūdens transportlīdzekļiem vai pel-
došiem priekšmetiem). Kuģis iepeld ostā. Laiva

iepeld jūrā. Ap dienas vidu «Ziemeļzvaig-
zne» iziet no Padekalē un iepeld Lamanša šau-

ruma ūdeņos. Grīva 8, 109. pārn. Aiz loga ne-

manot nostājas nakts . . Tumšajā debesu reidā

lēni un smagi iepeld jauni mākoņu kuģi. Kaln-

druva 5, 164. pārn. Putru vāra vienā katlā, tikai

saimnieku bļodā iepeld sviesta zvaigzne. Avo-

tiņa 2, 83. // Par cilvēkiem un dzīvniekiem, kas

atrodas uz ūdens transportlīdzekļiem vai pel-
došiem priekšmetiem. O Kad pienācām pie
Zunda, pēkšņi mums priekšā nolaidās migla,
iepeldējām tanī.. Sardzes stūrmanis .. ik pa

brīdim signalizē, atskan dobji sirēnas kau-

cieni. Talcis 7, 19. pārn. Ar sarkanu saulrieta

laivu Kā ezerā Tu iepeldi zilā vakarā . . Sirm-

bārdis 4, 78. <> lepeldēt (arī iebraukt) laulības

ostā (arī ūdeņos) sar. — apprecēties. □ «Man

ir mīļi bērni un labs, sirsnīgs vīrs.» —
«Nu

jā, tu, kā rādās, esi iepeldējusi rāmā laulības

ostā.» PL Siev 58, 12, 9. Vēl jauna, bet acīm-

redzot no tās sieviešu sugas .. , kas, iepeldē-
jušas laulības ūdeņos, tūliņ sāk sausēt.. Zv

59, 2, 18.

3= sar. Līganā, slīdošā gaitā ieiet, ienākt (kur
iekša) — parasti par cilvēkiem. !□ . . pa dur-

vīm iepeldēja skaista, korpulenta kundze. .
Upīts IX, 148. Tad it kā slīdošiem tango soļiem

iepeldēja kustīgais Stūrmanis, bet pus-
minūti vēlāk plecīgais, melnmatainais Krūk-

lis . .Kalndruva 5, 260.

iepelēks, -ais; s. -a, -ā; apst. iepelēki. Ar

pelēku nokrāsu; pelēcīgs. lepelēkas acis. lepe-
lēki blava_ gaisma. !.□ Sākumā veļas gabali
bija iepelēki, smagi un līgani. Bet saule un

vējš drīz vien padarīja tos baltus, spodrus un

vieglus. Kalndruva 5, 116. lepelēka, gluda, vien-

muļa siena, nav tur nekā tāda, aiz kā aizķer-
ties skatienam un domai. Ezera 2, 181. No tā-
lienes raugoties, tā [smēde] izskatījās kā liels,
iepelēks kalnu vanags, kas brīdi nometies

ielejā. Kaldupe 3, 29. // Tāds, kad ir blāva, ne-

spodra gaisma (parasti par apmākušos rītu,

dienu). lepelēka, apmākusies diena. O Aiz

loga ir iepelēks rīts, tīrais brīnums pēc vakar-

vakara skaidrajām debesīm. Zigmonte 2, 197.

iepelēt, parasti 3. pers., -pelē, arī -pel, pag.

-pelēja; intrans.; parasti divd. formā: iepelējis.
Mazliet, ari vietumis sapelēt. lepelējis maizes

klaips. lepelējis siers. ][Zj Ļoti svarīgi ir [linu]

stiebriņus sašķirot pēc garuma un atlasīt iepe-

lējušos kūlīšus.. Cīņa 63, 21, 2. Visapkārt pu-

tekļi, kaļķu un iepelējušu koku smaka. Cīņa

66, 33, 1. // pārn. Tāds, kurā nav spraiguma,

rosmes (parasti par parādībām sabiedrībā);

tāds, kurā izpaužas aizspriedumi, nevēlamas

tradīcijas (parasti par uzskatiem). □ Laukā

no šīs tradīciju nospiestās, sīkās rūpēs un vēl

sīkākos priekos iepelējušās dzīves. Dzīvot —

vienreiz brīvi un skaisti dzīvot! Upīts 11, 433.

. . lielais vairums Tautas rakstnieka komēdiju

graiza buržuāziskās Latvijas sīkpilsoņu lieku-

līgos tikumus, iesīkstējušos un iepelējušos pa-

radumus. Lit M 56, 40, 2.

iepelnīt, -pelnu, -pelni, -pelna, arī -pelnīju,

-pelnī, -pelnī, pag. -pelnīju; trans. Nopelnīt,

sapelnīt (parasti priekšdienām, rezervei).
O Rudenī iepelnījām graudus un kartupeļus.
Sakse 7, 202.

ieperforēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Per-

forējot ieveidot (kur, piemēram, zīmes, tekstu).

!.□ Pēdējā laikā radītas automātiskas . . mašī-

nas, kur mašīnburtličus aizstāj papīra lentē

ieperforēti teksta šifrētie kodi. Zin T 70, 3, 26.

ieperināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka ieperinās (kur). pārn. Visvairāk

bērzam koda kaulā, ka egle to nelaidīšot mežā

iekšā. . . Un bērzs vēja laikā sēja savas sēk-

las, cik tālu vien varēja aizsviest, lai ieperi-

nātu starp eglēm mazus bērziņus. Birznieks-

Upītis IV, 13.

ieperināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. 1. parasti 3. pers. leviesties (par dzīvnie-

kiem, mikroorganismiem). Purvā ieperinās odi.

Plaušās ieperinājušies tuberkulozes baciļi.
Nekādā ziņā nedrīkst [augļu] kociņus ap-

siet ar salmiem, jo tajos drīz vien ieperinās

peles . . A Kalniņš i, 75. Jau ļoti sen, pirms dau-

dziem gadsimtiem, zinātnieki rakstīja, ka cil-

vēka organismā dažreiz ieperinās tārpi —

pa-

razīti, kas izraisa nopietnu saslimšanu. Ves 63,

7, 22. // Par slimībām. !□ . . ārstu diagnoze

bija nepārprotama un skaidra: galvas smadze-

nēs ieperinājies labdabīgs audzējs .. . Liesma

72, 8, 8. // pārn. Pārņemt (parasti par negatī-
viem psihiskiem stāvokļiem, negatīvām do-

mām). O..manī ieperinājās bailes, sak, ka

tikai tepat atkal kāds razbainieks [laupītājs]
neizlien no sila . . Austriņš 1, 174. Mūsējos iepe-

rinājušās aizdomas, ka virsmežsargi un mež-

sargi persieši stāv sakarā ar persiešu kontra-

bandistiem . . Birznieks-Upītis 6, 274. . . plakātu . .
nes pionieris Slava. Viņā jau ieperinājies god-
kārības un pārākuma apziņas velniņš. Jaun Gr

67, 11, 27.

2. sar.; niev. lekārtoties, apmesties uz dzīvi.

O «Domā, ka Vīndedži nezina, kas viņu mājā
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ieperinājies?» Salenieks 5, 331. // Izveidoties,

rasties (par negatīvām parādībām sabiedrībā).

□ . . ieperinājusies nepatīkama parādība, ka

daudzi dzejnieki kļuvuši līdzīgi tām bitēm,

kas sūc nektāru no viena zieda. Lit M 56, 20, 2.

iepērt, -peru, -per, -per, pag. -pēru; trans.

1. Nopērt (parasti mazliet). I. nepaklausīgu
bērnu. 'UD Zirgus, kad veda pie jūgšanas, Ķen-

cis ikkatru iepriekš labi iepēra. . Kaudzītes

1, 185.

2. reti. Perot izraisīt, radīt. 'O Velns uzdod

pirti iekurināt un garu iepērt. ME 11, 51.

pārn. Pēriens iepēra manī spītību un naidu

pret pamāti . . Paegle 3, 324.

iepērties, -peros, -peries, -peras, pag. -pēros;

refl.; sar. Ejot, braucot v. tml. ievirzīties (kur

iekšā, parasti negaidīti, nonākot nevēlamos ap-

stākļos). \UD Leksis ar mašīnu tovakar atkal

iepērās purva stūrī — pavasara izrūgušie ceļi

vēl bija nedroši. Indrāne 2, 392. // Par trans-

portlīdzekļiem. Mašīna iepērās smiltīs. O Ap

pusnakti atgriežoties, gaziks iepēries kupenā,
un skolotājs, negribēdams salt un gaidīt uz

ceļa, izgājis kājām. Indrāne 3, 42.

iepīckāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; apv.

lepērt (parasti ar pātagu). i.O Bet, kad [ratos]
sēdās iekšā Upītes vecākais brālis Pāvuls, kurš

to [zirgu] bija senāk iepīckājis. ~ tad Dūka-

nītis zināja, kā jārikšo — parausti tik grožu!
Austriņš 2, 263.

iepīkstēties, -pīkstos, -pīksties, -pīkstas, pag.

-pīkstējos; refl. 1. parasti 3. pers. lesākt pīkstēt
un tūlīt apklust. Pele iepīkstējās. '□ Vāverēns

vārgi iepīkstējās un, apmeties augšpēdus, pa-

lika kā sastindzis uz takas guļam. Bērn 59, 10,

37. . . viņai [meitenei] izdevās tikai pavisam
klusi iepīkstēties, kad tā apklusa un vairs

nebija dzirdama līdz esesiešu aiziešanai. Lācis

Vil, 676. Neiedrošināties (ari nedrīkstēt) (ne)
iepīkstēties — neiedrošināties, nedrīkstēt nekā

bilst pretī. !UD Lai Teodors mācās mani pazīt,
tad turpmāk viņš vairs neiedrošināsies iepīk-
stēties, ja es ko teikšu. Rozītis 3, 180. // Par

aparātiem, ierīcēm, arī par to radīto skaņu.
'UD ledegās elektriskās spuldzes, iepīkstējās
un apklusa radioaparāts. Kar 56, 5, 49. Klausulē

iepīkstējās gari stiepts signāls. Saulītis 9, 233.

2. lerunāties smalkā, pīkstošā balsī. O «Kā-

pēc?» iepīkstas Ulis . . Indrāne 4, 16.

iepīkt, -pīkstu, -pīksti, -pīkst, pag. -pīku;
intrans.; parasti divd. formā: iepīcis. Mazliet sa-

pīkt. «Par ko tad izmelots?» Vanags atsau-

cās iepīcis, it kā viņu pašu turētu par meli.

Upīts 4, 7. «Un tomēr es tā gribu suni,» Valda

žēlodamās reiz saka Egilam, un viņš to uzlūko

kā lielu, iepīkušu bērnu. Zigmonte 4, 59.

iepīkums, -a, v.; parasti vsk. Rezultāts -p

iepīkt. □ Rūgtais iepīkums vēl pieauga.
ME 11, 51.

iepilde, -es, s.; parasti vsk. Process -pi c p
i I-

dī t. Gāzes i. balonos. lO Nobeigumam tuvo-

jas arī līnija pilnīgi automatizētai masas iepil-
dei visa lieluma kārbās . . Cīņa 67, 175, 1.

iepildījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -piepildīt. Vīna i. pudelēs.
iepildīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Lejot,

berot v. tml. ievirzīt (kur iekšā, piemēram,

traukā). I. alu mucās. '□ . . sulu iepildījām va-

renos stikla balonos, kuri savukārt bija ievie-

toti lielos grozos, un tur sula rūga . . Ādam-

sons 2, 109. Kamēr sējmašīnā iepilda sēklu,
traktorists aiziet pāri upītei uz otru krastu . .
Pad J 73, 76, 1. Mārrutkus sajauc ar majonēzi
un iepilda [šķiņķa] turziņās. PL Siev 69, 12, 24.

iepildīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. -Piepildīt; tikt iepildītam. Gāze iepil-
dās balonos.

iepilēt, parasti 3. pers., -pil, pag. -pilēja;
intrans. Pilot ievirzīties {kur iekšā). Ir~j Trau-

ciņš, kurā sērs . . varētu iepilēt. ME 11, 51.

iepilināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka iepil (kur iekšā). I. zāles acī.

!□ Zenta gulēja nesamaņā. Bet viņa reizēm

kustināja lūpas, un Mirdza tad iepilināja viņai

mutē ūdens lāses . . Sakse 7, 376. // intrans.

Viņa pasmēla ar karoti no krūzītes, iepili-

nāja vēl no pudelītes, un kalējs to dzēra.

Birznieks-Upītis 1, 16.

iepinkšķēties, -pinkšķos, -pinkšķies, -pink-
šķas, pag. -pinkšķējos, retāk iepinkšēties, -pin-
kšos, -pinkšies, -pinkšas, pag. -pinkšējos; refl.;

sar.; niev. leraudāties. Bērns iepinkšķas.

iepiņķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

I. Tinot, sienot v. tml. sasaistīt, arī iepīt.

IE3 Nabagam kājas bij virvē iepiņķētas. ME

11, 51. pārn. Vai nav tik mūs savos valgos
iepiņķējis vienaldzības un pašapmierinātības
velns . . ? Cīņa 63, 273, 2.

2. lepīt (2).

iepiņķēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

sar. 1. Reil.^>-iepiņķēt (1). !□ Meklēju
šauteni — tās nebija. It kā pazaudēta pa ce-

ļam, it kā zaros iepiņķējusies un es nevaru

izpiņķēt. Talcis 7, 43.

2. Reil.-pie piņķēt (2). I. blēdīgā da-

rījumā.

iepīpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; arī iepīpot,

-oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans. Uzsmēķēt, arī

aizsmēķēt (parasti pīpi). !.□ . . man neatlika

ne laika apskatīt Andra tēva šķiltavas, kramu

un pulvera ragu, ko viņš patlaban bija izvil-

cis, gribēdams iepīpēt. Apsīšu J 3, 7. . . Kad

pusnakts, man vajag jau atpakaļ būt, Tad

mostas tēvs un sāk iepīpot, Un mani tas rei-

zēm mēdz aplūkot. Aspazija 3, 110. // trans.

□ Tā man vajadzēja pastāvīgi būt istabā,

padot vectēvam ūdeni, . . vajadzēja viņam arī

pīpi iepīpēt. Jaunsudrabiņš 2, 77.

2. trans. Smēķējot padarīt piemērotu smēķē-
šanai (pīpi). I. jaunu pīpi.

iepirkt, -pērku, -pērc, -pērk, pag. -pirku;
trans. Pērkot sagādāt, iegādāt (parasti daudz,

arī krājumam, rezervei). I. kartupeļus ziemai.

O Veikalnieka gars viņam pačukstēja, kas

darāms. Sāka iepirkt sviestu un gaļu kara-

spēka vajadzībām. Austriņš 2, 186. . . kopumā
visā mūsu zemē saražots un iepirkts vairāk

labības nekā. . [iepriekšējā] gadā. Lit M 60,

51, 1. // vēst. Pērkot iegūt savā īpašumā (mā-

jas, zemi). lepirkt par dzimtu — nopirkt
(zemnieka saimniecību, zemi) dzimtipašumā.

O . . viņš nu bij rīkojies tik apdomīgi un
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gudri, ka pēc kādiem pieciem sešiem gadiem

varēja iepirkt mazu māju. To ar krietnu peļņu

pārdevis, viņš iepirka Lejas Spijēnus par ļoti
lētu cenu. Blaumanis 6, 61. Ziemā cirzdams me-

žus un vasarā plostodams pa Daugavu, Ziltars

savā jaunībā bija tik daudz ietaupījis, ka

spēja iepirkt zemi Dievkalnā. Paegle 3, 177.

. . Leona vectēvs rentēto saimniecību vēlāk ir

iepircis. Lit M 73, 23, 16. Deviņpadsmitā gad-
simta otrajā pusē, kad zemnieki iepirka mā-

jas par dzimtu un kļuva neatkarīgāki no mui-

žas, dzīvojamās rijas būvēja daudz retāk. .
Cimermanis 1, 56.

iepirkties, -pērkos, -pērcies, -pērkas, pag.

-pirkos; refl. 1. Pērkot iegādāties produktus,

preces v. tml. let uz veikalu i. n Katru rītu

Zvans no kapteiņa saņēma pārtikas naudu. .
Tad viņš aizbrauca uz pilsētu iepirkties . . Lā-

cis 5 , 293. . . tā bija viņa, kas iepirkās, orga-

nizēja ģimenes budžeta pareizu sadali . . Bels

2, 32. Sevišķi patīkami iepirkties laikrakstu

kioskā, kur pārdevēja smaidot piedāvā citu

izdevumu, ja prasītā pašlaik nav. PL Siev 73,

6, 19. // trans. Pērkot iegādāties (produktus,
preces v. tml.). IjZl Nolēma tūdaļ aizbraukt

iepirkties pilsētiņā cukuru, tabaku un sāli. .
Strāls 2, 426. . . viņam pretī iznāca tas pats

garais vīrs .. , ko Gavars priekšpusdienā re-

dzēja ciema veikalā iepērkamies sveces. Niedre

12, 81. // vēst. Pērkot iegūt savā īpašumā mā-

jas, zemi. lepirkties par dzimtu — iepirkt par
dzimtu, i.n Katru svētdienu kāds saimnieks

iet uz muižu. . lepērkas. Pēc divi gadi dzimt-

nieki vien vairs būs. Upīts 4, 7. Māte: Mež-

sargs iepircies Smoļenskas guberņā, un Ed-

varts aizies līdzi. . Blaumanis 6, 358. . . lai labāk

dzīvotu, vajadzīga lielāka un auglīgāka zeme.

To pierādījuši paši Latgales ļaudis, kas jau
iepirkušies Kurzemē. Niedre 12, 25. «Šogad mež-

galiešos vairs nepaliks neviena rentes saim-

nieka,» viņš atsaucās, it kā pašam arī kāds

labums, ja saimnieki iepirkās mājas par
dzimtu. Upīts 4, 86. // reti. Pērkot, maksājot no-

drošināt, iegūt sev (kādu labumu). Kivic-

kis sen jau atzinies biedriem, ka par mēneša

peļņu Puszeķem iepircies robā [darbā]. . Upīts
9, 596.

2. sar. Pērkot pievilties, kļūdīties (nopērkot
ko nederīgu, samaksājot par daudz). [□ Ja

pircējs ir «iepircies», tad šis nejaukais starp-
gadījums [ražotājiem] jālikvidē momentā. Rī-

gas B 68, 112, 2.

iepirkums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta dar-

bība -*- iepirkt. Valsts iepirkuma plāns.
lepirkuma cenas. Pārdot valsts iepirkumā.

2. parasti dsk. Nopirktie produkti, preces.

lepirkumu soma. Nest smagus iepirkumus.
□ Viena rokā viņa stiepa iepirkumu tīkliņu
ar eļļas pudeli, diviem pavirši ietītiem veļas
ziepju gabaliem un trīs maizes ķieģelīšiem.
Ezera_ 5, 205. . . uz priekšu un atpakaļ bariņos
staigā sievas. Daudzām. . uz galvas nesamie —-

milzīgas skārda bļodas, pīti grozi vai saiņi ar

iepirkumiem. Grīva 8, 231.

iepīt, -pinu, -pin, -pin, pag. -pinu; trans.

1. Pinot iestiprināt (kur iekšā),- pinot pievienot

(kam); ievīt (1). I. ozolu vainagā pīpeņu zie-

dus. !□ . . sagaidīdama stāvēja Latiņa baltā

priekšautiņā un matos iepītu sarkanu lentu.

Upīts XI, 314. // pārn. lekļaut, iestarpināt (pie-
mēram, vārdu tekstā). IļZD Sarunā Alunāns ļoti
mīlēja iepīt kādu smalku svešvārdu . . Upīts 9,

657. Katrs būs ievērojis, kā mājas strazds savā

dziesmā iepin citu putnu balsu atdarinājumus.
Zin T 66, 11, 32.

2. sar. lesaistīt (piemēram, kādā, parasti ne-

vēlamā, pasākumā). !□ «Kāpēc gan Strautma-

nis vaino sevi un tēvoci, kādēļ šeit iepīt citus,

ja vainīgs esmu tikai es?» Ģirts toreiz domāja.
Dripe 2, 172. Tajā dienā Leinasars izstrādāja
turpmākās rīcības plānu. Steidzīgi jārada
grupa. Grupas locekļi jāiepin spiegošanas
darbā . . A Grigulis 13, 447.

3. lesākt pīt, bet nepabeigt. lepīts grozs.

O lepīta vīze. ME pap I, 534.

iepīties, -pinos, -pinies, -pinas, pag. -pinos.

Reil.^-iepīt (i); sapīties, ieķerties (kur).
!□ Skrien kāds sievišķis pa dārza celiņu klieg-
dams, vaimanādams ar nabaga medus putniņu
[biti] matos, kas tur iepinies kā zīda tīklā. .
Sudrabkalns 11, 508. Viens [albatross] iepinies
tīklos. Palaists uz klāja,. . nespēj pacelties
gaisā. Talcis 7, 120. pārn. . . pirmssvētku dienā,

vispārējās uzbudinātības atmosfēras elektri-

zēta, arī es iepinos ļaužu kustīgajā jūklī, kas

kā raibs pavediens vijas no viena veikala

otrā . . Zv 68, 1, 13.

2. sar. Reil.-*- iepīt (2). !□ «Savu mūžu

neesmu pie tiesas bijis un citu darīšanās ne-

maisos. lepīsies tādā lietā, tad staigā vēlāk pa

tiesām.» Sakse 7, 102. . . klīda pat baumas, ka

viņš reiz iepinies nepatikšanās briljantu dēļ. .
Birze 3, 121.

ieplacināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

parasti divd. formā: ieplacināts. Mazliet sapla-
cināt. leplacināts spilvens. □ Piere divi pirk-
sti plata, .. deguns kā ar spēcīgu plaukstu
ieplacināts. . Upīts 9, 86. Viņa ēna bija pāri

citām, īss matu ezītis, mazliet ieplacināts bok-

sera deguns . . Bels 1, 96.

ieplaiksnīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;
refl. lesākt plaiksnīties,- īsu brīdi plaiksnīties.

IE3 Laiku pa laikam ieplaiksnās zibens, te kā

dzeltena čūska aizlocīdamies pa horizontu, te

kā ugunīga bulta aizšaudamies lejup. Lit M

58, 41, 2. Tanī [ekrānā] zināmos intervālos

ieplaiksnās ēnainas, neregulāri izvietotas svīt-

ras. Pazūd, un atkal jaunas. Zv 68, 18, 6.

pārn. . . lāgiem ziemas vīra [februāra] sejā

ieplaiksnās pavasarīgs smaids, svina mākoņu

spraugās atvizuļo zila gaisma. Sudrabkalns 11,

496. pārn. Viņas zemapziņā ieplaiksnījās ce-

rību dzirkstelīte, ka varbūt Ojārs ieradīsies

kopā ar Ģirtu, Eglons 1, 181.

ieplaisāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja; intrans.;

parasti divd. formā: ieplaisājis. Mazliet, arī vie-

tumis saplaisāt. IO Un tur pagrabā Reinis no-

glabāja savu komjaunatnes biedra karti aiz

ieplaisājušā sienas apmetuma, lai tā nenonāktu

ienaidnieka rokās. Birze 3, 32. Lai ieplaisājusi
muca nelaistu cauri kāpostu sulu, tās iekšējo
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sienu pārklāj ar izkausēta parafīna kartiņu.
Mājtur 387.

ieplaka, -as, s. 1. Sekls, plašs pazeminājums

(zemes virsā) ar samērā līdzenu dibenu. Jū-

ras dibena ieplakas. leplaku ezeri ģeol. —

ezeri, kas rodas, iedobumiem zemes virsā pie-

pildoties ar ūdeni. leplaku nogulumi ģeol. —

nogulumi, kas veidojas ezera dibenā. O Ceļš
veda lejup uz kādu ieplaku, kuras stāvajās

nogāzēs auga biezs egļu mežs. Lācis 15, 209.

Grūti saprast, kāpēc daudzi stepes ciemati vēl

pavisam nesen celti zemās ieplakās, palejās

pie ezeriem. Auziņš l, īoo. Zem mezozoja un

kainozoja pārvalka nogulām Rietumsibīrijas
zemienes robežās slēpjas milzīgas ieplakas, kas

savu apmēru ziņā pārsniedz Minusinskas un

Kuzbasa ieplakas. Zin T 67, l, 10.

2. Neliels, sekls iedobums, padziļinājums
kādā (parasti ceļa, laukuma) virsmā. '.□ Viņš
apskata ieplaku celiņa vidū un tad saka, ka

tā jānolīdzina, nevar taču ciemiņus . . sagaidīt
nesagatavotā sporta laukumā. Pad J 54, 161, 2.

Var iegūt jebkuru pēdu nospiedumu — sākot

ar ieplaku, ko atstājusi automobiļa riepa, līdz

mikroskopiskam ieskrāpējumam. Cīņa 64, 227, 4.

ieplakans, -ais; s. -a, -ā; apst. leplakani. Maz-

liet plakans. O Šīs pazīmes — ieplakana seja,

mazāk izvirzīts deguns, vājāk attīstītais ter-

ciālais matojums — saskatāmas Austrumvid-

zemes rajonos . . Latv etn 48. . . izņēma no iepla-
kanas misiņa dozītes sērkociņus. . Kaudzītes

la, 40. Mandarīna augļi ir drusku ieplakani. .
Galenieks 2, 255.

ieplakt, -ploku, -ploc, -plok, pag. -plaku;
intrans. 1. parasti 3. pers.

Plokot ieveidot, radīt

padziļinājumu, pazemināties līmeņa ziņā (pie-
mēram, par zemes virsu, slāni). □ Tagad
zemes garozas virsējās kārtas pamazām ieplok.
ME 11, 52. // levirzīties uz iekšu (parasti par

seju, tās daļām). □ .. plats smaids apstaroja
seju, deguntelis ieplaka vēl vairāk. Upīts XII,

125. Viegli iedegusi seja, nedaudz ieplakuši
vaigi, enerģisks žoklis. Kar 56, 5, 35.

2. Pieplakt, piekļauties (kur iekšā); iekļau-
ties (kur iekšā). □ . . viņš cauri nogurumam

sajuta, ka lādiņi lido šurp, un, ieplakdams
bedres dibenā, norāva meiteni sev blakus.

Vilks 5, 69. Ejot pa pļavām, Ālitēns izceļ pa

ķīvītei, kuras, skumji ievaidēdamās, aizlaižas

garām un tad ieplok atkal kaut kur zālē.

Austriņš 2, 210. Putniņš mūs ieraudzīja, ieplaka
ligzdā, taču nelaidās projām. Lit M 67, 7, 13.

Laiva .. viegli ieplaka ar priekšgalu pašas sa-

celtajā vilnī un slīdēja uz priekšu. . Vanags

10, 65.

ieplānot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lekļaut,
paredzēt plānā. \U3 Šobrīd jaunā laboratorija
aizņēma trīs istabas, vēlāk ierādīs vēl divas,
kad darbinieku skaits sasniegs ieplānoto. Purs

4, 167. Viņi tomēr strādāja un vakarā sasnie-

dza ieplānoto dziļumu. Lukjanskis 1, 32. . . kar-

tupeļu pašizmaksa būs vēl lētāka, nekā ieplā-
nojām. Cīņa 64, 142, 2. // Nodomāt, iecerēt.

O «Tāpēc laikam tā ieplānots atgriezties Lie-

pājā tieši Sieviešu dienā?» — «Nu! . . . Jāpre-
cas tik nost, laiks jau būtu.» Talcis 7, 52.

ieplarkšķēties, parasti 3. pers.. -plarkšķas,
pag. -plarkšķējās, arī ieplarkšēties, parasti

3. pers., -plarkšas, pag. -plarkšējās; refl. lesākt

plarkšķēt un tūlīt pārstāt. □ Motors tikai no-

pukstēja. Tas pats otrreiz un trešo. Tikai ar

ceturto rāvienu tas ieplarkšķējās. A Grigulis

13, 45.

ieplaucēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti.

lejaut (maizi), aplejot iejavas miltus ar ver-

došu ūdeni. I. maizi.

ieplerkšķēfies, parasti 3. pers., -plerkšķas,

pag. -plerkšķējās, arī ieplerkšēties, parasti

3. pers., -plerkšas, pag. -plerkšējās; refl. lesākt

plerkšķēt un tūlīt pārstāt.

ieplest, -plešu, -plet, -pleš, pag. -pletu, arī

-piētu; trans. Pavērt platāk (acis, nāsis). iO Gu-

nārs blenza uz lielo vīru, acis iepletis. A Gri-

gulis 13, 465. Plaši ieplestām acīm Zanda veras

vienā punktā. Līvs 2, 129. Zirgs grauza silē

iebērtās auzas. Mani pamanījis, viņš pacēla

galvu, ieplēta nāsis un draudzīgi nobubināja.
Grīva 8, 52. // Pavērt, attaisīt vajā, atplest

(muti, knābi). O leplēta mutes, blisināja acis

un smējās, vēderus turēdami. Austriņš 2, 33.

Jāatradinās no paraduma ieelpojotplaši ieplest
muti.. Gaiiis 1, 42. // Pastiept sānis (parasti

rokas, kājas). □ «Bet cilvēkam tomēr ir tikai

divas rokas,» un runātājs iepleta abas divas.

Stulpāns 2, 8.. Nebloķē ieplestām rokām, jo
bumba var trāpīt spraugā! Sports 66, 88, 3. Kā-

jas iepletis, viņš stāvēja ar muguru pret ma-

šīnu un smaidīdams raudzījās uz skolu. Saulītis

13, 147.

ieplēst, -plēšu, -plēs, -plēš, pag. -plēsu; trans.

1. Daļēji saplēst; vietumis saplēst. I. drānu.

I. papīra lapu. Kontrolieris ieplēš biļeti.
I. svārkus. O Strautmanietes apaļīgie, baltie

pirksti . . tin vaļā papīru, nepacietībā ieplēš.
Zigmonte 2, 64. // Plēšot, skrāpējot radīt (kur

skrambu, ievainojumu). □ Šajās grūtajās die-

nās viņš izjuta dzimteni. . kā dzīvu ķermeni,
kā mīļu tuvinieku, kas vaid un lokās ienaid-

nieka ieplēsto rētu sāpēs. Sakse 7, 18. pārn.

. . reiz ieplēsto rētu Kalnupes jūtīgajā dvēselē

nekas nespēja apsegt. Lubējs 1, 29. // intrans.

Plēšot, skrāpējot levainot. O Glāb vien kaķi

no nāves: viņš tev ieplēsīs rokā. LSP(N) 253.

2. Iztīrot (kādā vietā) krūmus, celmus, akme-

ņus v. tml, padarīt (to) lauksaimnieciski iz-

mantojamu. O Ziediņš savā vēstulē lūdza

savu sievasbrāli, lai tas viņam palīdzētu sa-

meklēt kāda krietna cilvēka, kas gribētu uz

viņa meža zemes uzcelt ēkas un ieplēst tīru-

mus. Apsīšu J 2, 107. Dienās viņš staigāja rēķi-

nādams un gudrodams, kur varētu ieplēst

jaunu līdumu un iesēt linus . . Sakse 2, 20.

ieplēsties, -piešos, -pleties, -plešas, pag. -ple-
tos, arī -plētos; refl. 1. Nostājoties (piemēram,

uz ceļa, durvīs), aizsprostot. !.□ Viņš stāv man

ieplēties ceļā. ME 11, 52. // Aizņemt daudz vie-

tas, lielu platību. O Tāle ieplētusies [gultā]
pavisam kundziski. . Upīts 4, 65. Būtu metis

[tīklus] kā visi zvejnieki —

pa vējam, tad te

savi četri kuģi varētu strādāt blakus. Nu viņš
viens pats te ieplēties. Talcis 7, 145. pārn. Darb-
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nīcas vidū, bramanīgi ieplēties, stāvēja masīvs

molberts . . Skujiņš 6, 283.

2. parasti 3. pers.
Reil. -p ieples t (1).

O Mātes acis izbailēs ieplētās. Birze 3, 26. Uz

brīdi viņa atkal piesarka un acis iepletās jau-

tājoši, — būs pareizi, vai ne? Dripe 2, 47. Viņa

nāsis ieplešas satraukti un draudīgi, sajūtot
svešu smaku. Lācis 15, 333.

ieplētums, -a, v., arī ieplētums, -a, v.; parasti

vsk. Paveikta darbība, rezultāts -pieplēst.

Knābja i. S> Vienā mutes ieplētumā, arī ar

vienu mutes ieplētumu novec. — vienā paņē-

mienā, bez pārtraukuma (runāt, dziedāt). O

Viņš dzied, runā, lamā vienā mutes ieplētumā.
ME 11, 52.

ieplīkšķēties, parasti 3. pers., -plīkšķas, pag.

-plīkšķējās, arī ieplīkšēties, parasti 3. pers., -plīk-
šas, pag. -plīkšējās; refl. lesākt plīkšķēt un tūlīt

pārstāt. Buras ieplīkšējās. ME 11, 52.

iepliķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lesist

dažus pliķus. iO Drīz es tevi iepliķēju. ME 11, 52.

ieplinkšķēties, parasti 3. pers., -plinkšķas, pag.

-plinkšķējās, arī ieplinkšēties, parasti 3. pers.,

-plinkšas, pag. -pļinkšējās; refl. lesākt plinkšķēt
un tūlīt pārstāt.

ieplīst, parasti 3. pers., -plīst, pag. -plīsa;
intrans. Mazliet, arī vietumis saplīst. O leplī-
sušo podu viņš raudzīja tūlīt pārdot par pavi-

sam lētu naudu. . Jaunsudrabiņš 3, 90. Viņi

iegāja virtuvē . . ar izmīdītu māla klonu, ap-

drupušu ķieģeļu plīti, uz kuras bija nomesta . .

ieplīsusi māla bļodiņa. Sakse 7, 251. Uz atliektas

stieples Elgai ieplīst šinelis. Kar 56, 9, 47.

ieplīsums, -a, v. leplēsta vai ieplīsusi vieta;

plaisa, kas radusies plīstot. !r~j Vēl vienu,

gluži jaunu [naudas zīmi], apmaina pret citu,
kam ieplīsums malā. Upīts VIII, 46. . . ievīlē-

jumi [zāģī] ļoti kaitīgi, jo, mazliet paliecot

zāģi sāniski, šinī vietā plātnei rodas ieplī-
sums, indāns l, 85. Galvaskausa kaula ieplīsu-
mus un lūzumus konstatē, izdarot rentgen-

uzņēmumus. Ves 65, 12, 7.

iepliukšķēties, parasti 3. pers., -pliukšķas, pag.

-pliukšķējās, arī iepliukšēties, parasti 3. pers.,

-pliukšas, pag. -pliukšējās; refl. lesākt pliukšķēt
un tūlīt pārstāt. O lepliukšķējās slaida pātaga.
ME 11._52.

ieplūde, -es, s.; parasti vsk. i. Process -p

ieplūst. □ Cilvēkam gaismas ieplūdi acī

regulē zīlīte .. Rupais l, 23.

2. tehn. leeja hidrauliskā vai pneimatiskā
iekārtā. leplūdes vārsts. .. stendā sakopo-
tas ierīces, ar kurām var izmērīt degvielas
patēriņu, retinājumu ieplūdes kolektorā..

Zin T 70, 7, 40.

ieplūdinājums, -a, v.; arī iepludinājums, -a, v.

1. Paveikta darbība, rezultāts -pieplūdināt
(1). Ūdens i. upē.

2. Paveikta darbība, rezultāts -pieplūdi-
(2). In Dabas un arhitektūras harmonija,

apbūves silueta gleznieciskais ieplūdinājums
ainavā — tie ir pirmie spilgtie Lazdīnu [ap-
būves Icornpleksa] iespaidi. Māksla 74, 3, 20.

iepludināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

iepludināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, arī ļaut, lai ieplūst (ūdenskrātuvē).

lO Visiem zināms, ka linu mārku ūdeņus
ieplūdināt upēs un ezeros stingri aizliegts. Cīņa

63, 259, 2. Pāri Vikmestei uzbūvēts tilts ar pār-

gāzni, kas strauta ūdeņus ieplūdina dīķī . .

Zv 58, 17, 20. Upju dzīvības jautājums nav atri-

sināms vienkārši, jo vēl šobrīd gandrīz puse

mūsu upēs iepludināmo rūpniecības notek-

ūdeņu nav pietiekami attīrīti. Zv 68, 11, 17.

2. lekļaut (kā sastāvdaļu, daļu kādā kopu-
mā), pievienot (kā sastāvdaļu, daļu kādam ko-

pumam). lO . . [rakstnieks] stāstos ieplūdina
daudz mūsu šodienas dzīves materiāla, parāda
šodienas cilvēkus ar viņu domām un gaitām.
J Kalniņš 1, 70. Upelnieks vēl joprojām stūr-

galvīgi ticēja, ka cīņā pie Rīgas sāksies pil-
nīgs vācu armijas sabrukums, kas iepludinās
viņu rindās lielu daļu latviešu. . A Grigulis

13, 161. Cik ārzemju valūtas vien Ceplis neie-

pludinās valsts kasē .. Rozītis 111, 99.

ieplūdums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts -pieplūst (1). !□ Bieži aukstuma uz-

plūdumi mainās ar silta gaisa ieplūdumiem.
D kal 64, 99.

2. Paveikta darbība, rezultāts -pieplūst
(3) . Kvalificēta darbaspēka i. laukos. Jaunu

ideju i. literatūrā.

3. Paveikta darbība, rezultāts -pieplūst
(4) . Naudas i. bankā.

iepluinīt, -v, -i, -a, arī -īju, -ī, -ī, pag. -īju:

trans.; sar. 1. Mazliet pagrūstīt, sapurināt, vai-

rākkārt iesist v. tml. O . .Osiene cēlās un

nolika Tāli pie -šūpuļa, iepriekš drošības pēc

tā mēreni iepluinījusi, lai viņa nedomā bērnu

atstāt vienu un pati dauzīties ārā —
ādu pār

acīm! Upīts XI, 255. Otru mājas galu apdzīvoja
četras sievietes — māte un trīs meitas. Ar

jaunāko Zoržiks dažkārt rotaļājās, dažkārt

plūcās, vidējā meita par to Žoržiku nereti

iepluinīja. . Lit M 63, 39, 6.

2. Mazliet, arī vietumis ieplēst. I. lupatu»
I. papīru.

ieplunkšķēties, parasti 3. pers., -plunkšķas,.

pag. -plunkšķējās, arī ieplunkšēties, 3.

pers., -plunkšas, pag. -plunkšējās; refl. lesākt

plunkšķēt un tūlīt pārstāt. Id Upītē pie krast-

malas kalmēm ieplunkšķējās ūdens. «Redzi,

tur ir līdaka.» Birze 3, 160.

ieplūst, -plūstu, -plūsti, -plūst, pag. -plūdu;
intrans. 1. parasti 3. pers. Plūstot ievirzīties (kur

iekšā) — piemēram, par šķidrumu, straumi.

1.0 Daudzas upes ieplūst jūrā, sālīdamas ar tās

bangu sāļumu. Zigmonte 2, 42. Tilpnēs [kuģī] no

augšas ieplūda ūdens, to vajadzēja sūknēt

laukā ar rokas sūkni. Talcis 7, 180. Es nolaidu

acu plakstus un jutu, ka sejā ieplūst asinis.

Brodele 17, 172. pārn. Kad viesi bija izvadīti,

dzīve ieplūda atkal vecajā gultnē. . Lubējs

1, 132. // Par gaisa strāvām, dūmiem, smaržām

v. tml. O Svaiga gaisa strāva ieplūda istabā.

Lācis 15, 279. Caur atvērtajiem automašīnas lo-

giem plašās strūklās ieplūst svelme un tikko-

jūtama savāda zāļu smarža. Kroma 3, 3. Pa ār-

durvīm izejot, viņiem sejās ieplūst ūdeņu elpa.
Zigmonte 2, 235. Dūmus, kas, kurinot pirtij

ieplūda telpā, izlaida pa durvīm vai lūkām.
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Cimermanis 1, 63. // Izplatīties (kur iekša) —

par skaņu, gaismu. UD Pa atvērto logu ieplūda
ielas trokšņi. Dripe 2, 5. Caur pievērtajām dur-

vīm no pagalma ieplūda neskaidra balsu kņa-

da. Kar 57, 2, 72. Dzīves apstākļi rijā bija ļoti
smagi. . . Dienas gaisma tajā gandrīz neie-

plūda. Cimermanis 1, 53. Pa [lūkas] spraugu

ieplūda vasaras nakts pelēkums . . Upīts 4, 699.

// pārn. levirzīties (kur iekšā) — parasti par

daudziem. Pūlis ieplūst laukumā.

2. parasti 3. pers.
Izraisīties (parasti par fizio-

loģiskām vai psihiskām norisēm). UD Nere-

dzēja gleznainus pakalnus, nemirdzēja ezeru

zilās acis, un nešalca majestātisks mežs, taču

Salums, atbraucis no pilsētas, vienmēr izjuta

ieplūstam sevī siltumu . . Purs 4, 34. . . viņš juta
sev sirdī ieplūstam neparastu siltumu. Kar 55,

8, 24. Vītols. . juta, ka krūtīs ieplūst kaut kas

no tā alkainā nemiera, kas viņu bija pavadījis

jaunības gados. Kalndruva 2, 81.

3. lekļauties (kur), papildinot (ko); pievie-
noties. <□ . . jauni antifašistu simti un tūk-

stoši ieplūda aktīvu cīnītāju rindās. Lit M 56,

16, 3. Šīs tradīcijas organiski ieplūst arī lat-

viešu padomju rakstnieku daiļradē, gūdamas
jaunu kuplumu un tālāku attīstību. J Kalniņš

1, 126.

4. parasti 3. pers. Nonākt kāda rīcībā, īpa-

šumā (par naudu, vērtībām, ienākumiem).

Nauda ieplūst kādam kabatā — nauda nonāk

kāda īpašumā. O . . daudzi pat cerēja, ka

tāds pasākums atvieglos grūto dzīvi, jo ieplū-
dīs ārzemju kapitāls . . Rozītis 111, 80. Pēc kā-

dām piecām dienām sākšot ieplūst līdzekļi no

pasūtītājiem . . Zv 50, 3, 19.

iepļaukāf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. lesist

dažas pļaukas. O Tillei tiešām kļūst sirdī

priecīgi, ka vīntirgotājs, nekā nezinādams, tik

pamatīgi iepļaukājis un izģērbis politapsar-
dzes aģentu. Cīņa 67, 149, 2.

..
Gunārs esot tik

ilgi melsis, kamēr Viktorija saskaitusies un

iepļaukājusi viņu. Jauno v 59, 132.

iepļaut, -pļauju, -pļauj, -pļauj, pag. -pļāvu.
1. trans. lesākt pļaut, bet nepabeigt, \UD Ej,

pļauj iepļautā pļavā. ME 11, 52. Pametis iepļauto
rudzu baru, laimīgais tēvs devās uz māju. Zv

64, 17, 19.

2. intrans. Pļaujot ievirzīties (kur iekšā). I.

kaimiņa pļavā.
3. trans. Nedaudz sapļaut. UD lepļauj zirgam

sienu. ME 11, 52.

4. intrans. Pļaujot ievirzīt (kur iekšā iz-

kapti); pļaujot radīt brūci, ievainojumu. I.

cinī. I. kājā.
5. trans. Vairākkārt pļaujot, padarīt piemē-

rotu pļaušanai (darba rīku). □ lepļauj man

izkapti. ME 11, 53.

iepļauties, -pļaujos, -pļaujies, -pļaujas, pag.

-pļāvos; refl. Vairākkārt pļaujot, iemācīties

labi pļaut; pļaut, kamēr pļaušana sāk labi

veikties. \UD Zēns vēl nav iepļāvies. ME 11, 53.

iepļerkšķēties, parasti 3. pers., -pļerkšķas, pag.

-pļerkšķējās, arī iepļerkšēfies, parasti 3. pers.,

-pļerkšas, pag. -pļerkšējās; refl. lesākt pļerk-
šķēt un tūlīt pārstāt. UD . . Pēteris . . divi reiz

izšāva, tā ka visas pīles .. skaļi iepļerkšķēda-

mās, atbildēja uz abiem šāvieniem. . Janšev-

skis 3, 304. Kāds puisis iedarbināja radioiu.

Skaļrunis vispirms iepļerkšķējās. Šis troksnis

droši vien bija kāds gluži tehniskas dabas

traucējums. . Ezera 1, 179.

iepogāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Pogājot
iestiprināt (kur iekšā). \UD Viens no tiem bija ..
ar platmali un pavasara mēteli, kuram iekš-

pusē «iepogāta kamieļvilnas kārta. A Grigulis

13, 60. leva iepogā lakata stūrus mētelī, «lai

nepūš taisni rīklē». Zigmonte 2, 15.

iepogoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt pogot un tūlīt apklust. 'UD Krūmos

iepogojas lakstīgala. ME 11, 54.

iepotēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. mcd.

levadīt (piemēram, injicējot) organismā (pa-
rasti vakcīnu). !f~j Tagad jūs abus varētu aiz-

vest pie ārsta, lai iepotē bakas. J Kalniņš 2, 34.

Veselus 15 gadus pagājušā gadsimta vidū nor-

vēģu ārsts Daniels Korneliuss Danielsens vai-

rākas reizes mēģināja sev iepotēt spitālību.
Pad J 62, 195, 3. . . pretvēža vielas pārbauda ar

grauzējiem, kam iepotēti audzēji . . Ves 05, 2, 10.

2. Pievienot potzaru (potcelmam); uzpotēt.
3. Panākt, ka iegūst (piemēram, pārliecību,

tikumus), panākt, ka izraisās (jūtas). lUD Bet

audzinot vecāki viņam [dēlam] iepotējuši pār-

liecību, ka viņš ir pārāks par citiem sava aula

iedzīvotājiem-. Birznieks-Upītis 111, 110. Vanags
gan bija darījis, ko vien iespēja, lai bērnam

iepotētu kristīgus tikumus . . Blaumanis 6, 4.

Jaunatnei jāiepotē dziļa cieņa pret darbu kā

pret visu sabiedrības materiālo un garīgo ba-

gātību avotu . .Cīņa 63, 147, 2.

iepraktizēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Vairākkārt veicot (kādī-i darbību), iegūt

zināšanas, prasmi, veiklību; ievingrināties.

□ . . vecākā inženiere bija iedevusi puskilo-
gramu nātrija hlorīda, liekot to sasvērt pa

vienam, trim un pieciem miligramiem .. , lai

tādējādi jaunā darbiniece iepraktizētos rīko-

ties ar mikroanalītiskajiem svariem. Purs 4,55.

lepraktizējies speciālists var veikt 75 metinā-

jumus stundā. Alksnis 1, 51.

ieprasīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

lejautāties. 'UD «Nu?» Līna asi ieprasījās un

palika turpat pie durvīm stāvam. Upīts 11, 49.

«Bet grēks?» Buncis beidzot ieprasās. «Par

grēku prasi saviem mācītājiem,» atsaka

Klāvs . . Birznieks-Upītis 6, 105. «Vai kas noti-

cis?» viņa nemierīgi ieprasījās. Kar 58, 1, 35.

// Apjautāties. 'UD «. . kam tu ..ik vaļas brīdi

caur ataugu uz viņu sētu taku mīdi?» es iepra-
sos. Sudrabu E 3, 55. . . Leinasars kā starp citu

ieprasījās: «Kā tu domā, kas tie bija par vī-

riem, kas tur klaiņoja pa mežu?» A Grigulis

13, 386. . . viņš gaida, lai kāds ieprasās par

Ameriku un viņa dēliem. Birznieks-Upītis 6, 114.

ieprātoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojās;

refl.; trans. ledomāties (4). 'UD Zēl tikai, ka tas

tomēr iznāk vairāk vai mazāk ekskursijas
ietvaros, un direktors vai mācību daļas vadī-

tājs beigās vēl ieprātosies likt viņiem uztaisīt

albumu par Ventspils ostu ar fotogrāfijām un

diagrammām. . Zigmonte 2, 114. pārn. Soma
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taču guļ, kā dienā nomesta, un neviena grā-

mata nav ieprātojusies pati izkāpt no tās uz

galda. Zigmonte 1, 139.

ieprecēt, -precu, -preci, -prec, pag. -precēju;

trans.; parasti divd. formā: ieprecēts. Apprecot

ievest (kādās mājās, ģimenē). □ . .mātes nav

mājās, tā . . aizgājusi viņpus meža, kur kādās

bagātās mājās ieprecēta meita, kam gadīju-
šies jaunumi. A Grigulis 10, 86. Meitiņa mana

ieprecēta.ME 11, 53.

ieprecēties, -precos, -precies, -precas, pag.

-precējos; refl. 1. Apprecoties iekļūt, tikt

ievestam (kādās mājās, ģimenē). □ Lejassmel-
tēnu jaunā saimniece domājas pašā Dīvajas
muižā ieprecējusies. Upīts XI, 350. Jānis — tas

ieprecējās par iegātni, viņam ir lielas lauku

mājas. . Ķempe 9, 17.

2. Precoties iegūt (par radiniekiem); appre-

coties saistīties (piemēram, ar kādu ģimeni).
I. saticīgā ģimenē. O. . otrs [dēls] ieprecējies

bagātos rados . . Upīts V, 68. Tas [mātesbrālis]

bija ieprecējies vāciešos . . Birze 3, 55.

3. Neizdevīgi, neveiksmīgi apprecēties.
'O «Es tak gribu apskatīties, kāda tad īsti man

būs tā sieviņa.» — «Nu, ja līdz šim vēl neesi

apskatījies, tad droši varu teikt, ka esi iepre-

cējies! Apskatīties vajag priekšlaicīgi.» Rozī-

tis 111, 185.

ieprecināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka apprec. Q . . viņam arī mēģināja
tādu ieprecināt. ME 11, 53. ..māte grib viņam
sievu ieprecināt ar varu. Zeiboltu J 111, 180.

iepresēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Presē-

jot iestiprināt (kur iekšā). !.□ Tā tas ir jau-

nās konstrukcijas elektronu modinātājpulkste-
ņos, kuros iepresēti . . kaprona gaitas zobra-

tiņi. Cīņa 66, 9, 4.

iepretējs, -ais; s -a, -ā; apst. iepretēji. Tāds,

kas ir gandrīz pretī. lepretējas durvis. Lui-

dži māte nopirka sveci, nogāja pie iepretējās
mājas stūra . . Laicens 2, 244.

iepretī, arī iepretim, apst.; priev. nozīme ar dat.

1. Gandrīz pretī. O Pēcpusdienā tēvs un meita

satikās . . pie trolejbusa pieturas iepretī Vid-

zemes tirgum. Vilks 5, 142. Andrejs ar Ingu
apsēžas otrā pusē uz sola iepretim Jēkabam.

Birznieks-Upītis I, 104. Perons bija kā izslaucīts,

vienīgi iepretim lokomotīvei mirdzēja dežu-

ranta sarkanā cepure. Saulītis 12, 6.

2. Pretstatā (kādai parādībai), atšķirībā (no
kādas parādības). O lepretī prozas valodai,
kas parasti ir epikā un drāmā, dzejas jeb vār-

smotā valoda ir raksturīga lirikai. Valeinis

1, 160. // Pretstatā (kādam cilvēkam), atšķirībā
(no kāda cilvēka), a lepretī Ozolam Blīgzna

tads_ pundurkociņš vien ir. Preilis 1, 55. ..šīs

mazas, kalsnās meitenes tuvums Agnesi iedro-

šināja, viņa nejutās vairs viena iepretim tiem

daudzajiem labāk apģērbtajiem studentiem . .
Sakse 6, 25.

iepriecēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti.

lepriecināt. !□ Balets prasa no izpildītājiem
spilgtu individualitāti, un ne visi var skatī-

tājus ar to iepriecēt. Cīņa 63, 268, 4. Tas jau
bija kupls zelmenis, kas spēja iepriecēt prātu
un sirdi . .Saulītis 13, 45.

iepriecinājums, -a, v. 1. Paveikta darbība,

rezultāts Sagādāt ieprieci-
nājumu. Izjust iepriecinājumu.

2. Tas, kas iepriecina. Bērni ir mūsu i.

iepriecināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (kāds) priecājas,- izraisīt, sagādāt

prieku (kādam). □. . Alvīnei pat patika di-

vus vīra cilvēkus iepriecināt ar ēdienu da-

žādību un zināmu izsmalcinātību. Purs 4, 142.

Tēvs: Bet es nošķīru tos Indrānus, kas pilda

manu maku, no tiem, kas iepriecina manu

sirdi. Blaumanis 6, 405. Tai [telegrammai] se-

koja drusku iepriecinošākas ziņas . . A Grigu-

lis 13, 582.

iepriekš, apst. Kādu laiku pirms kā cita.

I. pasūtīt. 1.0 Pēc pusdienas gājām ar Džama-

ledīnu uz iepriekš ar skolēniem norunātu vietu

vai nu pie upes, vai kalnos . . Birznieks-Upītis

6, 230. Tikpat nevērīgi viņš. . pasvieda divas

iepriekš sagatavotas zīmītes. A Grigulis 13, 209.

Uzdod tādam darbu un iepriekš jau zini, —

katrs sīkums būs izstrādāts ar vislielāko pre-

cizitāti. Bērce 2, 34.

iepriekš-, salikteņu pirmā da[a; savienojumā ar

divd. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais ir bijis, norisinājies agrāk, senāk, pirms

kā cita. lepriekšminēts. lepriekšnoticis.

lepriekšparedzēts. lepriekšpieņemts.
iepriekšējs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas bijis,

darbojies pirms tagadējā (par cilvēku, kolek-

tīvu v. tml.). □ Otrā dienā no rīta sanāca

jaunās zemes komisijas sēde. . . Vanags ar

asu ironiju runāja par iepriekšējo komisiju,
kas budžiem no acīm nolasījusi visas vēlēša-

nās. Sakse 7, 258. Grāmata mums palīdz veidot

savu dzīvi, palīdz apgūt iepriekšējo paaudžu

pieredzi. Liesma 58, 8, 17. // Tāds, kas ir, atro-

das pirms cita, līdzīga (par priekšmetu, parā-

dību). !□ Ķēde ir tāds pantu vai — tautas

dziesmu — divu strofu saistījums, kur nāka-

mais posms sākas ar iepriekšējā pēdējās rin-

das atkārtojumu. Valeinis 1, 222. Lai līmes kār-

tiņa būtu vienmērīga, līmes uzklāšanu ietei-

cams atkārtot 3 reizes pēc tam, kad iepriek-

šējā kārta nožuvusi. Alksnis 1, 39. Piemēra dēļ

ņemsim skaitļu rindu 2, 4, 8, 16
... , kuras

katrs loceklis ir 2 reizes lielāks par iepriek-

šējo. Ikaunieks 1, 63. // Tāds, kas bijis pirms

tagadējā, pašreizējā (par laika posmu).
O . . Miķelis Vimba . . aizbrauca jūrā izvilkt

iepriekšējā dienā iemestos reņģu tīklus . . Lā-

cis 15, 407. Vai viņš mūsu mājā bija atnācis

agri no rīta vai vēlu iepriekšējā vakarā, to

es nezinu. . J Kalniņš 2, 17. Pa logu atkal istabā

kāpj rīts, Tik līdzīgs citiem, iepriekšējiem rī-

tiem. Zv. 57, 22, 14. /,/ Tāds, kas bijis pirms

tagadējā, līdzīgā (par notikumu, norisi).

Viņa dejoja viegli un brīvi, bet varbūt

Ģirtam tikai tā likās, jo atmiņā vēl bija
iepriekšējā deja. Dripe 2, 46. Ar šiem vārdiem

Edgars tagad dzīvos . . līdz brīdim, kad atgrie-
zīsies darbā, dzīvē

.. . atgriezīsies pie visa

iepriekšējā . . Zigmonte 2, 312.

2. Tāds, kas notiek pirms kā cita, atšķirīga
(par pasākumu, darbību). lepriekšējā izmek-

lēšana jur. — kriminālprocesa stadija, kurā
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izmeklētājs kriminālprocesā paredzētajā kār-

tībā veic pasākumus nozieguma atklāšanai,

vainīgā noskaidrošanai; lietas materiālu nofor-

mēšana, lai nodotu tiesai. Atrasties iepriekšējā

apcietinājumā jur. — apcietinājuma

iepriekšējās izmeklēšanas laikā pirms tiesas.

.□ Arvien ciešāk nāca modē tāda pēkšņa iz-

sviešana no fabrikas bez iepriekšēja uzteiku-

ma . . Upīts XII, 890. Lai sagādātu Idai pārstei-

gumu, viņš atbrauca pie tās bez iepriekšējas

paziņošanas. Ādamsons 2, 112.

3. Tāds, kas atrodas priekšā kam citam.

\U3 Viņi [karavīri] soļoja, cenzdamies neiz-

laist no acīm iepriekšējā gājēja muguru, jo

tikai tā varēja orientēties. Bērce 4, 13. Gaiš-

zilais zēns nostādīja kolonnā pa vienam aiz

sevis rotaļbiedrus, un katrs no tiem uzlika

iepriekšējam plaukstas uz pleciem. Ādamsons

2, 100. Bērim vairs nebija jāpētī ūdens dzi-

ļums, jo viņš to jau zināja no iepriekšējā
zirga, tādēļ tas strauji metās ūdenī iekšā un

devās taisni pāri. Birznieks-Upītis 6, 190.

ieprogrammēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

lekļaut, paredzēt (parasti automāta) program-

mā. O . . mašīna spēs dot atbildi tikai uz

tiem jautājumiem, kādi būs tās programmā, . .
bet [mašīna] nespēj izdomāt jaunu diagnozi,
kuru cilvēks tai agrāk nebūtu ieprogrammē-

jis. Ves 63, 4, 5. // parn. Paredzēt, iecerēt.

O Vai cilvēks, teiksim, savu dzīvi var iepro-

grammēt? Jaun Gr 68, 7, 8.

ieprojektēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

lekļaut, paredzēt projektā. O «Vai tad neva-

rēja ieprojektēt jaunajās mājās par dažiem

ķieģeļiem augstākus griestus.» Zv 66, 19, 30.

Izsauksim no Rīgas arhitektu, lai pagatavo

zīmējumu un ieprojektē ērtākas telpas. Fim-

bers 1, 336.

ieprotokolēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

lerakstīt protokolā. O «Lūdzu godāto tiesu . .

apvainojošos Līvas izteicienus ieprotokolēt un

sodīt viņu par neslavas celšanu . . .» Cīņa 57,

294, 3. // intrans. «Lai iet atpakaļ uz savu

pagastu. Tur viņus labāk pazīst, zinās, kas un

cik viņiem pienākas.» Zenta tā arī ieprotoko-
lēja. Sakse 7, 258.

iepūderēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Viegli
pārklāt (ar ko pulverveidigu). !□ ..paduses
un cirkšņus [bērnam]. . iepūderē ar talku.

Mājtur 12.

iepukstēties, -pukstos, -puksties, -pukstas,
pag. -pukstējos; refl. 1. parasti 3. pers. lesākt

pukstēt (parasti straujākā ritmā) — par sirdi;
īsu brīdi pukstēt. O . . Brīviņu saimniekam

sirds iepukstējās priecīgi. Upīts 4, 269. Strauji
iepukstējās mazā sirds, vaigi nosarka, acis
sāka mirdzēt. Lācis 15, 180. // Par dzinēju.
O. . ciems kļūs citāds, kad pie laivu moliņa
iepukstēsies motori! Līvs 2, 182.

2. sar. Neapmierināti ierunāties. !.□ «Ir vēl

grūtāk _gājis un izturējām,» sacīja Pēteris . .
— «Grutak, grūtāk,» Ade iepukstējās. Grīva

4, 14.

iepukšķēties, parasti 3. pers., -pukšķas, pag.

-pukšķejas, arī iepukšēties, parasti 3. pers.,
-pukšas, pag. -pukšējās; refl. lesākt pukšķēt

un tūlīt pārstāt. Smagā mašīna un trak-

tors . . zvilnēja kūdras tranšejas malā. . . me-

hāniķi pagrabināja motorus, tie iepukšķējās . .
Niedre 5, 70. Šur tur iepukšķas traktors. Cīņa

70, 63, 1.

iepulsēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. lesākt pulsēt (parasti straujākā ritmā);

īsu brīdi pulsēt. !□ pārn. . . [mūsdienīga iz-

rāde] liek straujāk iepulsēties mūsu cilvēka

darbam . . Cīņa 62, 219, 1.

iepumpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

lesūknēt. I. ūdeni spainī. I. gaisu riepās.

iepumpurojums, -a, v.; bot. Pumpurs. □ Zied-

lapas iepumpurojumāparasti ir spirāliski sa-

griezušās, kas ir [genciānu] rindas svarīgākā
iezīme. Galenieks 2, 344.

iepurināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

Purinot ievirzīt (kur iekšā). I. ābolus grozā.
I. spalvas maisā.

iepūst, -pūšu, -pūt, -pūš, pag. -pūtu. 1. trans.

Pūšot ievirzīt (kur iekšā, piemēram, elpu,
kādu vielu). -O . . baznīckungs pēkšņi palie-
cās pret mani, iepūzdams man acīs karstu

elpu . . Niedre 6, 228. Trīs graudus svētais Zel-

tiņš noņēma un ieslēdza skapītī, tie viņam bij

vajadzīgi, ko. . sadauzīt smalku un iepūst

acīs, lai noēd to miglu nost. Upīts XI, 396.

Viņš paņēma pulverizatoru un iepūta sejā

smaržūdens migliņu .. Lācis VI, 269. //
O . . vējš ātri nosusina maigās gremzdu šū-

nas vai griezumā iepūš putekļus. Sudrabs 1, 181.

. . Mārtiņš uz tilta vēl paguva saķert cepuri
un uzmaukt līdz ausīm, lai vējš neiepūš Dau-

gavā. Upīts XI, 310. // intrans. levirzīt gaisa

strāvas (kur iekšā) — par vēju. Vējš iepūš,
burās. 1.0 Spēcīgs dienvidu vējš iepūta viņa
svārku stūros un paplēta tos atpakaļ. Fim-

bers 1, 78.

2. parasti 3. pers.; intrans. lesākt pūst (no-

teiktā virzienā) — par vēju. lepūta dienvid-

rietumu vējš. !□ Kāds vējš iepūš trešā diena

pēc gada ceturkšņa, tāds pūtīs līdz jaunam
ceturksnim. ME 11, 54.

3. trans.; vienk. lestāstīt (parasti ko aplamu).

□ .. Ludis tincināja, nopūlēdamies izvilkt

Annelei to gudrību, kuru viņš pa daļai pats,

bij viņā iepūtis. Brigadere 2, 18.

OO lepūst ausīs vienk. — pastāstīt. '□ leva

[mātei]: . . gādā, ka viņš [tēvs] arī uz priekšu

paliek tādā pašā nezināšanā. Ja tu viņam par

šito lietu vienu vārdiņu ieputisi ausīs, tad

nebūs labi. Tad es tev par to atdarīšu, ka

vien varēdama. Blaumanis 6, 391.
_

O lepūst

miglu acīs vienk. — iestāstīt izdomājumus, ap-

lamības, a «Es, draudziņ, kuģus pazīstu, man

tu miglu acīs neiepūtīsi,» viņš sacīja. Grīva.

5, 52.

iepūsties, -pūšos, -pūties, -pūšas, pag. -putos;_
refl. 1. parasti 3. pers.

lesākt pust; īsu brīdi

pūst. IfZI Lāgiem vējš iepūtās īsti spēcīgi. .
Grants 6, 305. Vējš iepūtās ar īstu sparu, pe-

lēkie mākoņi saira atsevišķos gabalos un

skrēja ātri. Kar 55, 1, 64. Dienvidu vējš, kas pec

saules lēkta parasti pieņēmās, nemaz neiepu-

tās. Kar 49, 2, 109.

2. sar. Kļūt iedomīgam, augstprātīgam..
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iO Bagātie saimnieki, kamēr bija skaidra

prātā, iepūtusies sēdēja ratu pakaļēja sē-

deklī . . Jansons 2, 138. Viņš vel vairāk iepūšas

savā iedomībā un kā paēdis runcis, acis pie-

miedzis, staigā smīnēdams. Sēlis 5, 57. \> lepū-

šas (ari uzpūšas) kā pāvs —
saka par ļoti iedo-

mīgu, augstprātīgu cilvēku. Bet_ šie [ba-

gāto bērni] lepni ir nu reizi, Tā kā pāvi
0

iepū-

šas, Garām ejot tikai greizi Citiem virsū pa-

skatās. Rainis IV, 303. // Kļūt neapmierinātam.

>□ Didža radi vēl tagad ieputušies, ka viņš

gājis pie Mares, kad būtu varējis dabūt pus-

graudnieka meitu.. Eferts-Klusais 1, 152.

iepūt, parasti 3. pers., -pust, pag. -puva;

intrans.; parasti divd. formā: iepuvis. Mazliet,

arī vietumis sapūt. lepuvuši kartupeļi. O Pa

grābienam gadās vienīgi iepuvusi latiņa.

Kalndruva 5, 91. Koks iepuvis. ME 11, 54.

iepūfība, -as, s.; parasti vsk.; pareti. Vispāri-
nāta īpašība -p i c p ū tī g s, šīs īpašības kon-

krēta izpausme. □ . . viņš aizvien mēdza but

pilns lepnības, iepūtibas un . . augstprātības.
Janševskis 2, 121.

iepūfīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iepūtīgi. ledo-

mīgs, augstprātīgs. □ «Kāds tad liekas būt:

lepns un tāds iepūtīgs jeb [vai] vientiesīgs

cilvēks?» Janševskis 1, 30. «..man nebija ne-

kāda iemesla [stāstīt] jums, tukšgalvjiem un

iepūtīgām nelgām ■ » A Deglavs 1, 939.

ieputināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja;
trans. i. Putinot apņemt no visām pusēm (pa-

rasti ar sniegu, smiltīm). O Grūta bija arī

ziema, ieputināja mājas līdz jumtiem. Auziņš

l, 106. Pie pašas kāpas, pa pusei ieputināta

smiltīs, stāvēja veca mājiņa . . Lācis 1, 226. Līdz

pusei smilšu kupenās ieputinātas, priedītes
sīksti turas, ar katru gadu celdamas augstāk
zaļos, spurainos degunus. Zv 68, 7, 7.

2. Putinot ievirzīt (kur iekšā). . . ziemas

rītos daudzreiz grīda bija gluži nosarmojusi,
kad pa nakti vējš bija sniegu ieputinājis.
Austriņš 2, 29.

iepuvums, -a, v. Rezultāts -piepūt,- iepu-
vusi vieta. I. ābolā.

ieradināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, ka (kāds) iegūst par ierašu, iera-

dumu; pieradināt. !□ . . Ārgala audzēknes

ieradinātas kārtībā un uzvedībā skolā, bet it

sevišķi ārpus tās. Upīts XII, 258.

2. Panākt, ka (kāds) pierod (pie kā). '.□ Viņi

gribēja zēnam darīt labu, gribēja viņu pama-
zām ieradināt ar grūtiem darbiem, lai viņš
nākošā gadā varētu saderēties par pilnīgu
kalpu . . Blaumanis 6, 6.

ieradināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
1. Reil. -pieradināt (1). I. agri celties.

2. Reil. -pieradināt (2).
ierādīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Atļaut

izmantot, nodot lietošanā; arī iedalīt (zemi).
O. . ciema padomes priekšsēdētāja ierādīja
man istabu tieši pretī mājai, kurā mitinājās
sarkanbārdis. Skujiņš 5, 53. Bet Pērkona Mari-

jai . . zeme ierādīta purvā . . Sakse 7, 212. Šo-

pavasar citiem vēl nebija ierādītas piemājas
zemes, bet Lubauša dārzā kartupeļi jau stiepa
virs zemes zaļus asnus. Preilis 1, 9.

2. Savienojumā ar «vieta»: norādīt, noteikt

vietu (kādam). □ Saimniece nogaidīja atnā-

kam citus «gājējus», un tad tiem ierādīs vie-

tas. Brigadere 2, 19. Vietas pie ēdamgalda vieš-

ņām neierādīja, katra varēja sēsties, kā pati
vēlas vai kā pagadījās. Upīts XII, 738. Gulēša-

nai Andra tēvs izņem no vāģiem [ratiem] mai-

siņu un ierāda man vietu gar uguns pusi, pats

guļ ārmalā, lai man būtu siltāk. Apsīšu J 3, 13.

pārn. «. .dzīve pati tevi novērtēs, tik stingri
kā neviens, un viņa pati ierādīs tev vietu.»

Zigmonte 2, 95. // pārn. Savienojumā ar «vieta»,

«loma»: piešķirt (ievērojamu) nozīmi. □ Mē-

ness pētīšanas programmā nozīmīga vieta jā-

ierāda seismiskajiem pētījumiem. Cīņa 64, 142, 2.

. . Čaikovska solodziesmās ir ierādīta liela lo-

ma priekšspēlēm, starpspēlēm un pēcspēlēm.
Vēriņa 1, 20.

3. lemācīt (strādāt), parādīt (kā darīt).

•UZ\ Tēvocis iedod Jānītim mazu grābeklīti un

ierāda, kā izraust lapas no krūmu starpām.

Birznieks-Upītis 6, 397. . . Augusts man palīdz
un ierāda, kā palaist un apturēt ēveļmašīnu,
padot tai dēļus un regulēt ēvelētā koka bie-

zumu. Sēlis 4a, 68. Vīrieša galva mājā derēja,

tāpat puikām varētu ierādīt vienu otru darbu.

Sakse 2, 129. // Norādīt (kas jādara). UJ Anna

piesēda klāt pakurināt, kamēr ierādīs kādu

darbu. Upīts XI, 378.

4. Atklāt, parādīt (citiem savu stāvokli, iz-

jūtas). □ Mārtiņš pats gāja atpakaļ uz kro-

gu, . . nevarēja taču ierādīt tiem diviem, ka

viņš bēdzis. Upīts 4, 291. Viņa kavējas labu

laiku un sakustas tikai tad, kad ap stūri ieliņā

iegriežas pazīstami ļaudis, un tiem taču ne-

drīkst ierādīt tādu ērmošanos. Zigmonte 2, 171.

Reiz viņam ienāca prātā, ka vedekla varbūt

domā, ka viņš tik tādēļ nesmēķējot, ka bai-

doties no viņas. To viņš negribēja ierādīt.

Birznieks-Upītis 6, 94.

ierādītājs, -a, v; ierādītāja, -as, s. 1. Darī-

tājs -p i c r ādī t.

2. parasti s. Savienojumā ar «vieta»: darbi-

nieks (piemēram, kinoteātrī), kura uzdevums

ir ierādīt apmeklētājiem vietas. □ Par ap-

meklētāju ērtībām [kinoteātrī] rūpēsies vien-

padsmit vietu ierādītājas . . Rīgas B 57, 30, 5.

Ģērbtuvēs grimējas aktieri, . . uz skatuves ro-

sās tehniskais personāls, vietu ierādītājas
ieņem savus posteņus pie zāles durvīm. Zv

67, 22, 13.

ieradums, -a, v. Tas, kas ir ierasts (kādam
cilvēkam); paradums. UD Veci ļaudis saka, ja
kāds cilvēks atmetot vecos ieradumus, tad tas

vai nu drīzi mirstot, vai apprecoties. Blauma-

nis 6, 234. Tā nu manī iesakņojās ieradums

katru rītu atmosties pulksten piecos . . Bels

1, 75. Bezpajumtnieka gados ārējs skarbums

viņam palīdzēja dzīvot un aizstāvēties, vē-

lāk — kļuva par ieradumu. Kar 58, 4, 73. // Sa-

vienojumā ar «pa»: kā parasts. \UD ..gribēju

pa ieradumam iet uz pagrabaugšiņu paraudzīt,
vai varbūt Andra tēvs tur nav . . Apsīšu J 3, 19.

Viņam nepatika, ka Silabriedis to pa vecam

ieradumam sauca par «tu». Blaumanis 6, 62.

Bobis [suns] pamodies pa ieradumam jau grib
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mesties Imantam līdzi . . Ezera 2, 155. // Tas,

kas ir ierasts (tautai, sabiedrībai); ieraša, tra-

dīcija. O Tāpēc ikviena sabiedrība no iera-

dumiem (ierašām) soli pa solim izveido mo-

rāli ..JA Jansons 1, 9. . . lauku ļaužu godu un

svētku darījumos turpina pastāvēt senie iera-

dumi . . Niedre 9, 89. Tas jau tēvu tēvu iera-

dums. ME 11, 55.

ieradzis, -dža, v.; retāk ieradze, -es, dsk. ģen.

-džu, s. Raga serde (dobradžiem); pieres kaula

izaugums (dobradžu) raga pamatā. jO Ja go-

vij, aitai., ragu nosit, tad tai vietā redzama

ieradze. ME 11, 55.

ieraidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. levirzīt

(kur iekšā, piemēram, bumbu, ripu). I. bumbu

grozā. I. ripu vārtos.

2. pareti. Sūtot vai dzenot panākt, ka ievir-

zās (kur iekšā). O leraidīt.. bērnus istabā.

ME 11, 55.

ierakāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; reti.

lerakņāt.

ierakņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; pareti.

Rakņājot ievietot (parasti zemē), rakņājot pār-
klāt (ar zemi). I. akmeni smiltīs.

ierakstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Pierak-

stīt, atzīmēt (piemēram, burtnīcā, žurnālā, lai

saglabātu, neaizmirstu). I. sacerējumu burtnī-

cā. I. piezīmi kladē. O Ar pukstošu sirdi

Ambaltajs ierakstīja skaitļus ar piezīmēm un

pabīdīja žurnālu vietniekam parakstīt. Birz-

nieks-Upītis 6, 184. Mēneša izdevumus abas sie-

vietes visos sīkumos jau iepriekš aprēķināja
un ierakstīja mazā, zilā burtnīcā. Ādamsons

2, 155. pārn. Grāmatā ar melnām lapām lerak-

stām mēs savas dziesmas . . Rainis I, 295. pārn.

. . tautas atmiņā ierakstīta revolucionārā

dziesma «Ar kaujas saucieniem uz lūpām»,
kurai vārdus devis J. Akuraters. Lit M 56, 42, 3.

// Pierakstīt, lai izdarītu uzskaiti; reģistrēt.
I. sacensību dalībniekus sarakstā. SO Uz galda
tur [pie ķestera] stāvēja. . bieza šņoru grā-
mata, kurā laikam ierakstīti visi uz viņpasauli
aizceļojušie

0

rugainieši. Austriņš 1, 297. ..visu

[tautas nama] cēlāju vārdus ierakstīsim goda
plāksnē ar piezīmi, cik darba dienas katrs

nostrādājis. Sakse 7, 454. // Ar papildu samaksu

palielināt pasta atbildību par (sūtījuma, pa-
rasti vēstules, bandroles) piegādi. I. vēstuli.

// Rakstot iekļaut (piemēram, vārdu, teikumu)
tekstā. I. sacerējumā teikumu. // levietot (pie-

mēram, rakstu, parasti periodiskā izdevumā).
O Par viņu [traktoristu] pat rajona avīzē

ierakstīts garš raksts ar bildi pašā lapas vidū.

Jansons 2, 74. // Rakstot ievingrināt (piemē-
ram, roku); rakstot pielāgot rakstīšanai.

Skolēnam roka vēl nav ierakstīta. I. pild-
spalvu. // pārn. Savienojumā ar «lappuse»:
veikt ko nozīmīgu, neaizmirstamu, vienrei-

zīgu. IO Spilgtu lappusi Lielā Tēvijas kara

vēsturē ierakstījuši drosmīgie latviešu strēl-

nieki . . D kal 66, 125. .. es nolēmu ierakstīt

jaunu lappusi alpīnisma vēsturē. Lagzdiņš 3, 67.

.. rodas mākslas tradīcijas, dažādu teātru sko-

las
. . Gadu gaitā ikviens talantā spilgts māk-

slinieks tur ieraksta . . savu radošo lappusi..
Zv 67, 11, 17.

2. Radīt, ieveidot (parasti pēdas sniegā,

smiltīs). Sniegā ierakstītas pēdas. !□
..

un

skaisti [ir] viņu [slēpotāju] spožajā sniegā
ierakstītie loki. Cīņa 54, 40, 6. // Būt par cēloni

tam, ka izveidojas (parasti grumbas, piemē-

ram, sejā) — par pārdzīvojumiem, laiku.

O . . viņa savelk smaidā savu paplāno seju,
kurā gadi ierakstījuši brīnumaini mīlīgu un

gudru grumbu rakstu . . Kalndruva 5, 40.

3. leskaņot. IO . . apmēram tā Nikolajs

Agranovs toreiz bija ierakstījis magnetofona
lentā savu frontes reportāžu. Grīva 8, 28. Vē-

revs. . ir magnetofona meistars, kas ieraksta,

lentā galvenā grāmatveža Langenfelda orga-

nizētās vietējās radiopārraides ar pašu darbi-

nieku vai pa ceļam gadījušos viesu uzstāša-

nos . . Talcis 7, 63. Viņš savācis unikālu fono-

tēku: lentēs ierakstīts pāri par 100 putnu bal-

sīm. Cīņa 63, 9, 4.

o\> lerakstīt zelta burtiem (vēsturē) —

saka par kādu sevišķi nozīmīgu notikumu, sa-

sniegumu. IO 1905.—1907. gada revolūcija,
kas zelta burtiem ierakstīta latviešu tautas

vēstures lappusēs, bija latviešu revolucionā-

rās atbrīvošanās kustības pirmais spožākais

posms. Lit M 55, 12, 2. O lerakstīt skurstenī

sar. — uzskatīt par zudušu.

ierakstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Pieteikties, piereģistrēties (parasti par

biedru, dalībnieku). O «Es viņa vietā ierak-

stītos Ūdenslīdējos.» Saulītis 12, 85.

2. parasti 3. pers. Tikt ierakstītam (parasti

neviļus, negribēti). Rēķinā ierakstījies nepa-

reizs cipars.
3. Vairākkārt rakstot, iemācīties labi rak-

stīt; rakstīt, kamēr rakstīšana sāk labi veik-

ties. O Viņš jau labi ierakstījies. ME 11, 55.

ieraksts, -a, v. 1. Rezultāts ier ak-

stl t (1); tas, kas ir pierakstīts, atzīmēts.

I. slimības vēsturē. lO . . viņa pēkšņi atceras

ierakstu savā pasē . . Līvs 2, 130. Ja neatrastos,

klade un tajā nebūtu iekļuvuši daži nejauši
ieraksti, notikuma dziļāko jēgu nevarētu iz-

skaidrot
.
. Purs 4, 356.

2. Process, rezultāts -> ierak st ī t (3).

O ..Čaikovska vijoļkoncertam zināmi vairāk

nekā 50 dažādi ieraksti.. Māksla 61, 2, 18. Jau-

nais magnetofons domāts mūzikas un runas . .
ierakstiem. Zin T 65, 2, 34. . . vajadzētu noorga-

nizēt skaņu ierakstu studiju.. Lit M 62, 2, 4.

ierakt, -roku, -roc, -rok, pag. -raku; trans.

1. Rokot ievietot (parasti zemē), rokot pār-
klāt (parasti ar zemi). iO . . atraduši zemē

ieraktos traukus un. . sadauzījuši. Sakse 7, 10.

Zemē vēl slēpās nāve. Dziļi ieraktas, tur gu-

lēja mīnas un granātas . . Indrāne 3, 6. Ne jau
telefona aparāta un klausules krāsa dod

iespēju skaņai pārvarēt attālumu, bet gan acij

neredzamais, zemē ieraktais kabelis. . Lit M

58, 50, 3. // Rokot iestiprināt (parasti zemē).

!o Aiz ēkas lielā korpusa pie mūra bij ierakti

četri stabi . . Upīts 18, 233. . .

Ansis nogāja ķie-

ģeļu ceplī, kur, zemē ieraktas, zvēroja sar-

kanas krāsnis.. X Skalbe 1, 66. // Rokot ievei-

dot (parasti zemē). ļO Aiz klētiņas zemē

ieraktie kāpieni veda uz upīti. Kar 57, 10, 36.
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Skeletkapi ir bijuši 0,55—1,20 metru dziļi,

turpretim ugunskapi ierakti daudz seklak. .
Zv 67, 11, 25.

2. Dziļi iespiest (piemēram, seju spilvena).
O Aina ierok seju spilvenā, no asas dzijas,
krustdūrieniem izšūtā. Zigmonte 2, 134. . . ar

visām drēbēm viņš iekrita gulta un ieraka

galvu spilvenos. Skujiņš 3, 128.

ierakties, -rokos, -rocies, -rokas, pag. -rakos;

refl. 1. Refl. (1). O . . viņa lab-

prāt ietu parakņāties pa smiltīm: ieraktos dziļi
iekšā.. Birznieks-Upītis VI, 154. Viņš [vasar-

nieks] baidās vēja brāzmas un, ieracies smil-

tīs, visapkārt sev uzcēlis smilšu bastionu, lai

tik koncentrētu saules siltumu savā mikrora-

jonā. Zv 68, 15, 3. // Rokot ievirzīties (parasti

zemē) — par dzīvniekiem. Kurmis ieracies

zemē. // Par mašīnām, to daļām. 'CD Ekskava-

tors ar tērauda pirkstiem ierokas zemē un ar

milža sauju ieber to automašīnā. . . Cīņa 64,

216, 2. Varenais lemesis ierokas dzelteno smilšu

valnī.. Krūmiņš 1, 85. // lerušināties (piemē-

ram, sienā, lapās v. tml.). \UD Jānis ierakās

siena gubā un visu dienu nosēdēja ar revol-

veri rokā. Lācis 15, 257. Katrs saplūca no zārda

iekšpuses vajadzīgo āboliņa klēpi, ierakās

tajā un uz vietas aizmiga. A Grigulis 13, 129.

// Novietoties tā, ka tiek apņemts no visām

pusēm (ar zemi) — piemēram, par sēklām.

Pēc noziedēšanas [zemesrieksta] pākstis
ierokas augsnē, kur tad nogatavojas. Galenieks

2, 249. .. [vējauzas] sēkla pārvietojas pa zemi

un pat ierokas starp drupatiņām augsnē, lai

varētu dīgt. Apsitis 1, 141.

2. Rell.-p i c r ak t (2). !□ Šiliņš neatbil-

dēja un ierakās spilvenos. A Grigulis 13, 115.

Viņa piecēlās, piegāja pie gultas un ar seju
ierakās spilvenos. Kar 58, 11, 75.

3. Izveidot ierakumus un novietoties tajos.

D Vācieši, ierakušies bijušo ēku pamatos, reti

kad rādījās. A Grigulis 9, 131. Auziņa rotas

vadi bija ierakušies un nomaskējušies zem

rudzu statiņiem, un viss tas bija izdarīts ar

tādu mīlestību un rūpību, ka pat vislabākā

novērotāja acs nepamanītu. Grīva 4, 281.

4. sar. Pilnīgi nodoties (darbam, mācībām

v. tml.), atstājot novārtā visu pārējo. O La-

bāk ierakties darbā un aizmirst visu to. Rozī-

tis l, 180. Darbā, grāmatās un papīros ieracies,

viņš veģetēja vientuļi, kā akmeņu spraugā

izdīdzis stāds. Lācis l, 59. Flerta Sūna ir ieraku-

sies savā darbā un mājas dzīvē . . Zigmonte

1, 78.

ierakums, -a, v.; mii. Aizstāvēšanās būve

(zemē) uguns pozīciju ierīkošanai, cilvēku un

ieroču aizsargāšanai no pretinieka uguns un

novērošanas. Strēlnieku i. Ložmetēja i. Mīn-

metēja i. lO Sasnieguši rotas ierakumus, otrā

vada strēlnieki saskaitīja savējos. Lācis 15, 287.

Līdz pašam ierakumam atlīda sanitāre Valda . .
A Grigulis 9, 138. Viņš noņēma kasku un no-

meta to uz ierakuma malas . . Vilks 5, 63.

ierāmējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -p ierāmēt. □ Sāds portāls . . dod sta-

bilu arhitektonisku skatuves ierāmējumu. Pašd

sk 111. // letvars (1). \UD . .viņš pāri aceņu me-

tāla ierāmē jumam lūkojās uz kameras viņu

galu. Kar 51, 1, 7. . . pie vienas no tīri izbalsi-

nātajām sienām . . sievietes portrets vienkāršā

papes ierāmējumā. Laganovskis 1, 49.

ierāmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lestip-

rināt ietvarā. I. gleznu. I. ģīmetni. 'CD Zeltā

ierāmētais degunkniebis .. slēpa aukstas, ciet-

sirdīgas acis. Sakse 6, 142. Gaismas lokā pavī-

dēja koka gulta, virs tās ierāmēta krāsaina

žurnāla ilustrācija . . Ezera 2, 271. Muzeja sie-

nas rotāja šauros ielogos ierāmētie meistara

zīmējumi . . Māksla 74, 3, 8. // Izveidot ietvaru

(kam). CD . . skatuves priekšējo daļu ierāmē

ar skatuves portālu vai portāla arku. Pašd

sk 111.

ierāpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Rāpo-

jot ievirzīties (kur iekšā). Ķirzaka ierāpoja

garajā zālē. Vēzis ierāpo alā. □ Tad Reinis

ierāpoja ūdenī un abus baļķus nogrūda no

sēkļa. Birze 3, 80.

ierāpties, -rāpjos, -rāpies, -rāpjas, pag. -rā-

pos; refl. Rāpjoties, ari rāpus ievirzīties (kur

iekšā). O Aiz bailēm un apvainojuma Līziņa
atkal ierāpās gultā un palīda zem mammas

strīpainās jakas. Upīts 18, 67. Nolādēdams Fredi

un autoinspekciju, Leinasars ierāpās mašīnā

pie pārējiem ..
A Grigulis 13, 589. // lerāpot.

''CD Peles . . naktīs kāvās un šmīkstēja pa kak-

tiem un reiz pa segu ierāpās pat mātes gultā.
Birznieks-Upītis IV, 166. . . nosanēja bite, nomez-

damās uz tikko pavērušos zilo zvaniņu, un ne-

veikli ierāpās zieda biķerī. Kar 55, 8, 21.

ierast, -rodu, -rodi, -rod, pag. -radu; trans.

Kļūt tādam, kam (kas, piemēram, darbība,

rīcība, izturēšanās) izveidojas par regulāru,

parastu; pierast. CD leradis veikalā apkalpot

pircējus, viņš balsī arvien pieturēja glāstošu

pieskaņu. Birze 3, 86. Parasti visu vokālo mū-

ziku esam ieraduši dalīt divās lielās grupās
— solodziesmā un kora dziesmā. Vēriņa 1, 4.

. . [rakstnieks] ieradis negaidīt labvēlību no

ārienes, bet paļauties saviem spēkiem. Kar 58,

12, 146. // intrans. Pierast (pie apkārtējās vides,

apstākļiem); arī iedzīvoties (1). \UD Jaunajā
darba vietā vēl nebiju ieradis. Dod, māmiņa,

pulkā mani, Pulkā biju ieradusi: Ar pulciņu
druvā gāju, Drīz darbiņu padarīju. DV 510.

Sk. ierasts.

ierastība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -pierasts (2), šīs īpašības konkrēta

izpausme. CD Tiks lauzti vēl kādi ierastības,

iesīkstējuma un tradicionalitātes žogi. Lit M

66, 8, l. Jaunie allaž tiecas pēc vēl nebijuša,

jaunajos kūsā meklētāju asinis, nemiers pret

ierastību, pret konvencionālismu. Cīņa 62, 243, 4.

Un man pašam — lietus atvāzis no acīm ieras-

tības un ikdienišķības slēģus . . Sirmbārdis 2, 62.

ierasties, -rodos, -rodies, -rodas, pag. -rados;

refl. 1. Nonākt (kur, pie kā) noteiktā nolūkā.

1. pusdienās. I. sapulcē. □ Racēji atsaucās, un

troksnis tuvojās. leradās mežkungs un pulks
muižas ļaužu. Blaumanis 6, 152. . . universitātes

vēstures katedras jaunākais asistents Teodors

Alpers ieradās pie savas līgavas . . Ādamsons

2, 112. Pavasarī Kraupēnos ieradās Cīruļa tēva
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brālis Sīmanis. . Sakse 2, 128. // Sapulcēties,
sanākt kopā. □ Jo tuvāk nāca vakars, jo
vairāk ieradās viesu. Strāls 2, 29. // Nonākt

(kur iekšā); ienākt, iebraukt. !.□ Te kāds ne-

jaušs pārsteigums pārtrauca [priekšstrādnieka]
stāstu. Istabā bij ieradies zirgu Rutkis. Upīts

4, 243. Bet septembrī tu neieradies klasē, Kad

satikāmies, gāji pāri ielai.. Lasmanis 1, 55.

// Tikt atgādātam (par priekšmetiem). Tad

istabā ieradās divi līdz griestiem augstie grā-

matplaukti. . Birze 5, 22. Mums bijaliels āmurs.

Kā tas mūsu mājās ieradās, to nevaru pateikt.
J Kalniņš 2, 53.

2. parasti 3. pers.
Izveidoties (piemēram, par

grumbām, tulznām). □ . . uzacu starpā bij
ieradušās divas dziļas grumbas. Blaumanis 6,

138. Mēslu vešana priekš manis bij grūts darbs.

. . Rokās ieradās sacietējumi un tulznas. .
Birznieks-Upītis la, 307. // Izraisīties (par jū-

tām, sajūtām). !□ Viņš [dusmās] ātri aizsvil-

stas un ātri dziest. Un pēc tam ierodas kauna

sajūta, uzmācīgi atgādinādama ik brīdi, ka

izdarīts aplam. Kar 59, 11, 9.

3. Parasti savienojumā ar «pasaulē»: pie-
dzimt. □ .. Vanags iesmējās pilnā kaklā.

Viņu cietumā! Tik varens vēl neviens pasaulē
nebij ieradies. Upīts XI, 292. Viņiem ieradās

dēls. ME 11, 55. Lejniekos Pincei ratnīcā iera-

dās mazi kaķēniņi. Birznieks-Upītis IV, 53.

ierasts, -ais; s.-a,-ā; apst. ierasti. 1. Divd.-*-

------ierast.

2. Tāds, kas ir kļuvis regulārs; tāds, kas ir

izveidojies par parastu. [□ ..pagasta tiesa

nākošajā dienā noturēja savu ierasto sēdēju-
mu . . Blaumanis 6, 6. Bize noslīdēja pāri Ani-

tas plecam, un viņa ar ierastu kustību atsvieda

to atpakaļ uz muguras. Ezera 2, 21. // Pierasts.

O Vairums strādnieču par to [jauno metodi]

nejūsmoja: labāk strādāt, kā ierasts, pa ve-

cam. Rīgas B 58, 5, 2.

o*o* Braukt ierastās (arī vecās) sliedēs, arī

braukt pa ierastām (arī vecām) sliedēm sar. —

turpināt līdzšinējā, ierastajā kārtībā, virzienā.

ieraša, -as, s; arī ieraža, -as, s. 1. Ilgā laika

posmā izveidojusies (darbības, rīcības) kārtība

(sadzīvē, darbā). □ ..varam izšķirt., ģi-
menes ierašu un gadskārtu ierašu dziesmas.

Vēriņa 1, 10. Vecos laikos reiz bija kādā zemē

tāda ieraša: vecus ļaudis . . aizveda mežā un

atstāja. LTP 476.

2. Paradums. !.□ Un tiešām Meņģelis mai-

nīja savas ieražas, nerunāja rupjības, atmeta

dzeršanu un kļuva fanātisks sektants. Lācis

4, 117. ..Ansis Dziesma uz visiem laikiem at-

metis ieražu sakliegt un uzspiest. Zigmonte

2, 200. pārn. . . tas [zostēviņš] tad ņēmās iz-

stāstīt, ka zosīm tāda ieraša: ja taisoties mirt,
tad visnotaļ jānodziedot dziesma. LTP 52.

ieraudāties, -raudos, -raudies, -raudas, pag.

-raudājos; refl. lesākt raudāt un tūlīt pārstāt.
tZ\ Aiz sienas brīdi pa brīdim ieraudājās
bērns . L

Ezera 2, 266. Tad Emīlija . . brīdi stā-

vēja, tā kā ieraudājās, līdz pēdīgi sāka iet

mēmiem soļiem uz mājas pusi. J Kalniņš 2, 49.

pārn. Vējš šūpoja vagonu, tas dažreiz nodre-

bēja, ieraudājās, tad atkal iestājās klusums . .
Lukjanskis 1, 5.

ieraudzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, ka sāk rūgt. I. mīklu. Cj Tas [piens]
ieraudzēts ar īpašām sīkbūtnēm . . Ves 66, 5, 29.

Miltus centos ieraudzēt un neaizmiršu dot

minerālbarības devas. Cīņa 63, 39, 2.

ieraudzīt, -raugu, -raugi, -rauga, pag. -rau-

dzīju; trans. 1. Uztvert ar redzi, arī pamanīt.

Līze droši vien bij turpat stāvētāju pūlī,
bet to Upīšu Mārtiņš nevarēja ieraudzīt. Upīts
4, 266. Bet viņa neviena neieraudzīja un soļoja
atkal ar noliektu galvu tālāk. Blaumanis 6, 211.

. . viņu ieraudzīja liels, melns ganu suns. .
X Skalbe 1, 86. leraudzīt dienas gaismu (arī
dienasgaismu) — a. Piedzimt. '□ Pirts [sena-

jiem latviešiem] — neliela saimniecības ēka, . .
kur dienas gaismu ieraudzīja visi jaunpiedzi-
mušie . . Cimermanis 1, 62. Vecmāte . . pieņēma

pirmo jaunās apdzīvotās vietas jaunpiedzi-
mušo pilsoni, bet visi nesen dzimušie. . die-

nasgaismu ieraudzījuši slimnīcas nodaļā. Rīgas

B 68, 128, 6. b. Tikt publicētam (par grāmatu,

rakstu v. tml.); tikt realizētam (piemēram, par

lēmumu).!0 Viņa [R. Blaumaņa] nopelns arī

tas, ka Raiņa «Tālās noskaņas» ieraudzīja die-

nas gaismu. Kar 63, 1, 139. . . dienasgaismu

ieraudzīja lēmums pašu spēkiem uzbūvēt

sporta laukumu. Sports 70, 159, 2. \> leraudzīt

saules gaismu — a. Piedzimt. □ . . tādus [ce-

ļus] ir staigājuši daudzi jo daudzi, kuri saules

gaismu ieraudzījuši ap brāzmaino Piekto ga-

du . . Talcis 7, 314. b. Atgūt brīvību. Ķ> lerau-

dzīt skatuves (arī rampas) gaismu — tikt iestu-

dētam un izrādītam. □ . . grāmatā luga iznāca

1919. gadā, bet skatuves gaismu ieraudzīja
tikai 1921. gada rudenī. J Kalniņš 1, 276.

2. levērot, uztvert (psihisku stāvokli, rak-

stura, personības īpašības). \U3 . . viņā ieraudzī-

ju pirmo reizi tēvu, tēvu, kas mani mīlēja. .
Plūdonis 3, 33. To apslēpto, iekšējo [cilvēkos]

viņi ieraudzīja tikai tad, kad dzīves brāzmas

tos ierāva savās vērpetēs un padarīja par

kāda neikdienišķa notikuma līdzdalībniekiem.

Lācis 6, 11. Tā bija nepatīkama sajūta — ierau-

dzīt cilvēkā . . tik atbaidošu, noziedzīgu vien-

aldzību pret saviem līdzcilvēkiem. Purs 4, 372.

3. novec. leredzēt. '.□ Nevaru ari tapt gudrs,

par ko kalējs Klāvs mani tik labprāt ierau-

dzīja. Plūdonis 2, 390. Matilde: Vai tad viņš
tiešām manis nemaz neierauga? Blaumanis 6,

305. Vilītis avīzes gaidītāju pulkā ir pats ierau-

dzītākais cilvēks. Zigmonte 1, 282. Neris [suns]

nezin kādēļ nevarēja virsmežsargu ieraudzīt

ne acu galā. Ezers 1, 326.

ieraugs, -a, v. Vielu kopums, kas aizsāk, iz-

raisa (kā) rūgšanu. Kefīra i. !□ Traukā ieber

pusi vai trešo daļu no paredzētā miltu dau-

dzuma, pielej uzsildītu pienu (30—35°), at-

šķaidītu raugu un iemaisa pašķidru mīklu —

ieraugu. Mājtur 325. Mīkla atstāta ieraugam.
ME pap I, 536.

ieraust, -raušu, -raus, -rauš, pag. -raušu;

trans. 1. Raušot ievirzīt (kur iekšā). [□ Slai-

diņš ierausa naudu atvilktnē . . Upīts 11, 626.

. . varot ieraust uguni pelnos im paglabāt
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rītam. . Austriņš 2, 323. Laiku pa laikam Marfa

piegāja sabikstīt malku un ieraust karstajos

pelnos kartupeļus. Brodele 2, 32. . . viņš ierauš

divus kartupeļus un drusku sēņu mutautā. .

Ezera 2, 142.

2. sar. Nopelnīt (naudu), iegūt (peļņu) ar

nolūku iedzīvoties.

ierausties, -raušos, -rausies, -raušas, pag.

-raušos; refl. Raušoties ievirzīties (kur iekšā).

1. gultā. I. klēpī. 1.0 Pūzdams un stenēdams

orē ierausās pats saimnieks. Jansons 1, 54. Kad

Leinasars un Paegle beidzot ierausās laivā, abi

bija slapji līdz vidum. A Grigulis 13, 276. Trak-

torists uzlēca uz buldozera kāpurķēdes un

ierausās kabīnē. Birze 5, 238.

ieraut, -rauju, -rauj, -rauj, pag. -rāvu.

1. trans. Raujot ievirzīt (kur iekšā). □ Osiene

izķēra skuķim to ābola pusi, iesvieda pār zedi-

ņiem atpakaļ dārzā, pašu ierāva istabā. Upīts

XI, 294. Arī vecmāmiņa bij uz troksni iznā-

kusi, ierāva mani kambarī un nelaida vairs

ārā. Birznieks-Upītis 6, 361. Kāda roka pašaujas
pa durvju starpu un Jaņuku kopā ar teikuma

otro pusi ierauj atpakaļ virtuvē. Dripe 1, 5.

// Strauji ievirzīt (kur iekšā) — par straumi,

vēju v. tml. \UD Pat glābšanas riņķus, neru-

nājot jau nemaz par laivām, ierāva dzelmē.

Grīva 7, 27. Atvars var ieraut dzelmē. Vācietis

3, 183. Lieli viļņi skalojās pāri bortam, gribē-
dami ieraut jūrā visu, kas atradās uz klāja.
Rīgas B 58, 97, 6. // sar. Strauji ievest (parasti

vezumu). UD Stepiņš . . bija . . paguvis ievest

divus vežmeļus siena un šodien, ja tikai pie-
turēsies laiks, varēs vēl ieraut vezumus čet-

rus. Birznieks-Upītis 6, 163. Viņš bij ierāvis trīs

vežmeļus nojumē.. Upīts XI, 239. // Strauji
ieelpot (gaisu). 'UD Elpa augsti ceļ krūtis, to-

mēr kā slāpdama viņa paver muti, ierauj āra

gaisu. Upīts IV, 316. Ozols smagi ierāva plau-
šās gaisu. . Sakse 7, 364. Elpas trūkumam aiz-

žņaudzot rīkli, viņš streipuļoja, rīstījās un,

ierāvis kādu malku spirgta gaisa, atkal metās

skriet. Kar 58, 8, 13. // Smēķējot strauji ievilkt

(dūmus). \UD Jansona kungs sirdīgi ierauj dū-

mu no cigāra, atgrūž tasi un baltām acīm

paskatās Jānī. Upīts IV, 540. // sar. ledzert (pa-
rasti alkoholisku dzērienu). // levirzīt uz

iekšu (ķermeņa daļu); ievilkt (4). \UD ..nāca

liels,_ resns, bārdains kungs, galvu pusuzslietā
bebrādas apkaklē ierāvis.. Upīts XII, 19. An-

nele saknieba cieši, cieši lūpas un ierāva

kaklu. Brigadere 2, 18. Mazais Adjutants tomēr

no mīnu kastes nenokāpa, tikai manāmi ierāva
kaklu. A Grigulis 4a, 62. // Pievilkt sev klāt

(parasti asti). \UD ..tikko Bobis pamanīja uz

krasta savu likumīgo saimnieku, tas ierāva

asti un meklēja, kur paslēpties. Liesma 58, 9, 4.
O Asti ierāvis (arī nolaidis) sar. — saka par
cilvēku, kas cietis neveiksmi, zaudējis drosmi,
cerības. // Strauji virzot (piemēram, roku,
kāju pa negluda priekšmeta virsmu), iedurt

(ada). I. pirkstā_ skabargu.
2. trans. Panākt, būt par cēloni, ka piedalās,

iesaistās (darbībā, pasākumā); panākt, būt par
cēloni, ka nokļūst kādā (parasti nevēlamā,
situācijā). [UD Vai Mirdza ar savu straujumu

nebija viņus visus ierāvusi dēkā, par kuru var

saņemt arī rājienu. . Sakse 7, 109. Viņas lielā

iekšējā aktivitāte, temperaments, pilnīgā at-

došanās tam, kas notiek uz skatuves, nemanot

ierauj spēles ritmā.. Pad J 64, 131, 3. Gros-

valds.. tika. . tīri pret savu gribu ierauts

debatēs. A Deglavs 1, 1085. Miera kustība

izaugusi no visu tautu darba cilvēku dziļā-
kiem centieniem pasargāt pasauli no bries-

mām, kādās to ierautu karš. Kar 58, 7, 116.

3. intrans.; sar. Spraigi strādāt. UD Lielākā

daļa bij tādu kā Frīdis, raduši labi ieraut

dienu, divas trīs, lai tad atkal nedēļu varētu

brīvi padzīvot. . Upīts IX, 586. Laika ir maz, un

tāpēc mēs ieraujam vakaros. . Sēlis 4a, 84.

Sekste: . . pasaulē tā ierīkots, ka sešas dienas

ierauj, bet septītā atvelk elpu.. Kar 56, 3, 60.

4. trans.; sar. Labi nopelnīt, saraust (naudu).
O Un ar šo veikalu viņam ejot tik labi, ka

dažā vasarā viņš ieraujot pa simtam un ij vēl

vairāk rubļu. Saulietis XIV, 17. Daudzi cerēja
tā trūcīgajos laikos ieraut kādu latu. A Grigu-

lis 13. 19.

G\> leraut (arī iecirst, iegriezt, iesist v. tml.)
robu sar. — radīt Izdevumus; radīt zaudēju-

mus. \UD Lidijas lepnās kāzas un lielais pūrs
ierāva pamatīgu robu. Eglons 2, 154. . . nāve,

paņemot tuvu cilvēku, ierauj robu mūsu

dzīvē . . Rozītis 3, 103.

ierauties, -raujos, -raujies, -raujas, pag. -rā-

vos; refl. 1. levirzīties (kur iekšā), lai paliktu
nepamanīts, lai paslēptos. \UD Bet viņa jau bij
ierāvusies atpakaļ kameras tumsā. Upīts VIII,

500. . . mēs, . . kaktā ierāvušies, risinām sarunu

par tālām dienām, par to laiku, kad dzima

Daiņa Krūtaiņa brigāde. J Plotnieks 2, 30. Daži

strēlnieki paslēpjas blindāžā, citi ieraujas dzi-

ļāk ierakumos . . Kar 57, 2, 7. Vēži atmuguriski
ierāvās dziļāk alās un draudīgi izpleta spī-
les... Vanags 9, 16. // Cieši iekļauties, ievil-

kties (piemēram, mētelī, apkaklē, parasti aiz

aukstuma). UD Eju, ierāvies vecā mētelī, un

ātros soļos . . steidzos uz darbu. Sēlis 4a, 161.

. . viņam blakus nosēdās apvalkātā lietus

mētelī ierāvies jauneklis . . A Grigulis 13, 405.

. . gājēji lūkoja ciešāk ierauties saceltajās
mēteļu apkaklēs, jo sniegs . . tūlīt pār-

vērzdamies. . par nepatīkami drēgnu ūdens

lāsi. Saulītis 12, 144. // levirzīties uz iekšu

(par ķermeņa daļu). UD ..Miglas Augusts aiz

citu mugurām saruka arvien mazāks, galva
ierāvās plecos .. Sakse 7, 326. . . galva vēl vai-

rāk ierāvās nobružātajā kažoka apkaklē..

Cīņa 57, 294, 3.

2. Savienojumā ar «sevī»: norobežoties no

citiem, noslēgties. \UD Vilis apsēdās.. un drū-

mu domu pilns ierāvās sevī. A Grigulis 13, 192.

Jo vairāk krustmāte runāja, jo dziļāk sevī

ierāvās Agnese. Sakse 6, 73. . . viņš nebija at-

ņēmis labdienu, bet aizgājis, sevī ierāvies, aiz-

vainots un drūms. Vilks 3, 39. // Uzturēties (no-

teiktā vietā), norobežojoties no citiem.

\UD Starpbrīdī Mirdza . . sagrūdās ar Ēriku, kas,

visu ziemu ierāvies savā mājā un nekur nerā-

dījies, šovakar bija atnācis uz sarīkojumu.
Sakse 7, 453. Pagasta ļaudis ierāvās savās sē-
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tās, nedrīkstēja iziet uz ceļiem, negāja ciemos

un pie kaimiņiem. Lēmanis 16, 278. \> lerauties

(ari ieslēgties, ievilkties) (savā) čaulā — a. No-

robežoties no apkārtējā, neinteresēties par to.

b. Kļūt noslēgtam, nesabiedriskam, arī neru-

nīgam. O Gluži kā gliemezis viņš ierāvās

savā čaulā, — kāds bija pieskāries viņa vis-

vārīgākajai vietai. Jauno v 58, 243.

ierāvējs, -a, v.; ierāvēja, -as, s. 1. Darītājs ->

ieraut.

2. sar. Cilvēks, kas cenšas iedzīvoties uz

citu rēķina. fcj «. .tu esi kļuvis līdzīgs ierā-

vējam — visu, visu sagrābt tikai sev.» Klīvers

2, 31. Par pārdevējiem izraugāmi godīgi, pras-

mīgi kolhoznieki, bet nevis. . bijušie privāt-

tirgotāji un citi ierāvēji . . Cīņa 53, 246, l.

ieraža. Sk. ieraša.

iere, -es, dsk. ģen. -ru, s.; retāk ieris, -ra, v.

1. ledobums krāsns mūrī (kur var ko žāvēt,

sildīt). <□ Un viņa mājā tu neredzēji neviena

prusaka, jo viņš atvedis no Rīgas zaļo pul-
veri un izpūtis pa ierēm un aizkrāsni. Austriņš

1, 98.

2. Krāsns mūrītis. !.□ Smagiem un lēniem

soļiem vecais Krūze aizgāja līdz krāsnij un

apsēdās uz ieres. Lācis X, 67. Es saraujos pa-

visam, pavisam čokurā ■—■ kā slapji saliets

kucēns spiežos klāt plīts ierim. Lāms 1, 33.

3. Dūmvads (krāsnī). !□ Kāpēc virtuvē tik

drausmīgi nāk dūmi? Vai saimnieces pelnus
izgrābušas pirms kurināšanas? Venta apskata
ieres un dūmeni . . Indrāne 2, 56. Vienā rokā

viņš [skursteņslauķis] nesa bumbu tīkliņā, otrā

mazu eglīti, ar kuru kāpa uz jumta, kad ierūs

bija izkārnījis. Austriņš 2, 271.

ierecēt, parasti 3. pers., -rec, retāk -recē, pag.

-recēja; intrans.; reti. lesākt recēt; mazliet sa-

recēt. lO Receklis ierecējis. ME 11, 57.

ierēdniecība, -as, s.; parasti vsk.; neakt. Sa-

biedrības slānis, ko veido ierēdņi; ierēdņu ko-

pums. □ Demokrātiskā centrālisma pretstats

ir tā sauktais birokrātiskais centrālisms, kad

visa valsts darbība tiek pārzināta un vadīta no

viena centra ar ierēdniecības (birokrātijas) pa-
līdzību. Birziņa 1, 16.

ierēdniecisks, -ais; s. -a, -ā; apst. šerēdnie-

ciski. 1. Saistīts ar ierēdņiem, tiem raksturīgs.
O lerēdnieciskas ierašas. ME 11, 57.

2. Formāls (3), birokrātisks; arī neiejūtīgs.
lerēdnieciska attieksme. lerēdnieciska nostāja.
I. darba stils. O . . namu un dzīvokļu sagla-
bāšana ir viens no sociālistiskās ekonomikas

jautājumiem, . . to nevar risināt ar ierēdnie-

cisku šablonismu. Cīņa 63, 22, 2. Māte mudina

meitu būt akurātākai un precīzākai, bet runā

tik vienmuļi, it kā sacītu kādus ierēdnieciskus

vārdus, kuru būtību pati neizprot. PL Skola

62, 4, 73. «Vai tad jūs, mežkung, tam Vītolam

ar kokus dosiet? Viņam jau muižā piešķirtas
vislabākās ēkas,» iesaucās Sīlis. — «Ko es

varu darīt! Pagasta padome man raksta, ka

Vītolam koki esot visvajadzīgāki..» ierēdnie-

ciski _sausi atsaucās mežzinis. Rozītis 3, 112.

ierēdnis, -ņa, v.; ierēdne, -es, dsk. ģen. -ņu, s.;

neakt. Algots (valsts, pašvaldības, privātkapitā-
listiskas) iestādes administratīvs darbinieks,

kas veic garīgu vai tehnisku darbu. Muitas i.

Pilsētas valdes i. Municipalitātes i. Bankas i.

O Izmeklēšanas ierēdnis mani saņēma tikpat
korekti kā pirmo reizi. Brodele 13, 90. Apriņķa
valdē jau sēdēja.. visi tiesas un valdes

ierēdņi spožos mundieros un melnos svārkos . .
Birznieks-Upītis 6, 234. Manai klases biedrenei

Mirdzai. . bija apsolīta ierēdnes vieta šejie-
nes miertiesā. Sakse 1, 161.

ieredzēt, -redzu, -redzi, -redz, pag. -redzēju;
trans. Būt labās domās (par kādu), izturēties

ar patiku un labvēlību (pret kādu). Labi iere-

dzēts cilvēks. □ Kareivji savu komandieri

ieredzēja klusā, saticīgā rakstura un nesavtī-

bas dēļ. Grants 5, 105. Zemnieks labprāt ieredz

šos putniņus un ļauj tiem savā pajumtē taisīt

perēkļus — jo, kur bezdelīga mīt, tur mītot

laime. Blaumanis 6, 71. Viņa nevarēja ieredzēt

piedzērušus cilvēkus un jau kā maza mei-

tene juta riebumu pret tiem. Paegle 3, 133.

// parasti nolieguma formā vai savienojumā ar

«nevarēt». Izjust nepatiku (piemēram, pret pa-

rādību, norisi); nevarēt paciest. □ Ķirurgs
Avots pieiet pie loga un . . asi saka: «Nemīlu

naktis. Es tās neieredzu. Nīstu tumsu.» Luk-

janskis 1, 115. Ilgi grābstīja un nevarēja sa-

tvert mazos sudraba pieckapeikus [pieckapei-
kas]. Tos viņa pa laikam nevarēja ieredzēt.

Upīts 11, 636.

o*o* Neieredzēt (arī nevarēt ieredzēt) ne

acu galā — nepavisam neieredzēt (kādu);

nepavisam nevarēt paciest (ko). □ «Tavi

bērni mani neieredz ne acu galā!» Kate klie-

dza. . Lācis 11, 185. Vīramāte mani nevarēja
ieredzēt ne acu galā, tāpēc prasīt no manis,

lai es viņu sevišķi mīlētu, arī nevarēja. Ezera

2, 94. Viņš negrib, ka pie viņa matiem skaras.

Ne acu galā to viņš nevar ieredzēt. Brigadere

3, 309. Jā, pats kungs bija smalks un necieta

sīvas smakas. Laikam tāpēc viņš nevarēja sī-

polus ne acu galā ieredzēt. Zunde 1, 23.

ieregulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; tehn.

Regulējot panākt, ka (piemēram, ierīce, ma-

šīna) darbojas pareizi.

iereguiētājs, -a, v.; ieregulētāja, -as, s. Spe-

ciālists, kas ieregulē (piemēram, ierīci, ma-

šīnu). □ Lai apkalpotu automatizētu darb-

galdu līnijas, kurām ir kibernētiskas ierīces,

nepieciešami ieregulētāji, iestādītāji, opera-

tori, programmētāji ar augstu kvalifikāciju.
Liesma 74, 4, 22.

iereģistrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Re-

ģistrējot ierakstīt, arī iiksēt. I. saņemtās grā-
matas katalogā. I. ienākušos rakstus. □ Ve-

cākā laborante . . visus datus rūpīgi iereģistrē
biezā grāmatā. . PL Siev 59, 9, 21. Šodien. .
telefona centrālēs iereģistrēti 26 500 telefona

numuri. Cīņa 70, 291, 3. Informācijas temats

paliek iereģistrēts [skaitļotāja] atmiņā kā ter-

minu («vārdu atslēgu») virkne. Zin T 66, 1, 22.

iereibt, -reibstu, -reibsti, -reibst, pag. -reibu;

intrans. Apreibt (parasti mazliet) no alkoholis-

kiem dzērieniem. □ Viņam izrādījās esam pie

rokas ne tikai alutiņš, bet arī savs kārtīgs

šņabītis. Tilts ātri iereiba. Jansons 2, 104. Spē-
cīgie puiši, jau iereibuši no izdzertā degvīna.
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grieza ap sevi meitas mūzikas taktī. Fimbers

1, 364.

iereibties, -reibstos, -reibsties, -reibstas, pag.

-reibos; parasti saliktajos laikos; refl.; reti. lereibt.

CJ Gar klētsgalu nāk Mārtiņš. . . No ļoganās

gaitas . . redzams, ka viņš iereibies. Upīts 6, 20.

Viņš bij iereibies no kāzu priekiem. ME 11, 57.

iereibums, -a, v.; parasti vsk. Stāvoklis

iereibt. I. pārgājis. O Ja kāds uz viņu

teica kādu vārdu, tad dzirdēja par atbildi tik

[tikai] nesaprotamas skaņas vai nu, kā bija

jādomā, aiz iereibuma, vai arī aiz mēles sto-

mīšanās. Apsīšu J 3, 66. lereibumā cilvēks

daudzkārt muļķības sarunā. ME 11, 57.

iereibušais, -šā, v.; iereibuši, -šās, s. Cilvēks,
kas ir (parasti mazliet) apreibis no alkoholis-

kiem dzērieniem. CJ . . jāizsauc milicijas ma-

šīna un jānosūta iereibušais uz atskurbtuvi.

Rīgas B 63, 81, 3.

ierēkties, -rēcos, -rēcies, -rēcas, pag. -rēcos;
refl. 1. parasti 3. pers. lesākt rēkt un tūlīt ap-

klust (par dzīvniekiem). Lauva ierēcas.

□ . . sētsvidū ierēcās viņa ērzelis . . Upīts 4,

230. pārn. Nu iešalcās meži, nu ierēcās jūra.
ME 11, 57.

2. sar. Skaļā, skarbā balsī ierunāties, iesmie-

ties, iekliegties. O . . Augusts, dabūjis ar sa-

gruzdējušas pagales galu taisni pa pieri, . .
pilnā kaklā ierēcās: «Uz priekšu, brašie zēni!»

Branks 1, 42. Kad pienāca Dāvis, Eidis atplēta
muti vai līdz ausīm, pārvērstā balsī ierēcās:

«A-a-a-ī, kas tu tāds esi?» Dāvis saprata:
Eidis aiz priekiem kļuvis bērna prātā. Grants

7, 84. Tad [pie kāzu galda] nāca runas pakaļ
runai, kurās . . iepina arī vienu otru nerāt-

nību. . . jaunavas bikli nodūra galviņas, bet

jaunekļi skaļi ierēcās. Rozītis 111, 130.

3. parasti 3. pers.
lesākt radīt asu, skarbu,

skaļu troksni (par ierīci, mehānismu); īsu brīdi

radīt asu, skarbu, skaļu troksni. CJ Motocikli

viens pēc otra ierēcās un pazuda mežā. Vā-

cietis l, 47. Tad aiz ceha stūra parādās buldo-

zers. lerēkdamies tas tūlīt uzbrūk dzelteno

smilšu valnim. Krūmiņš 1, 71. ..motors ierēcās

ar pilnu jaudu. Dripe 2, 36. // lesākt radīt šā-

vienu troksni (par šaujamieročiem, parasti
ložmetējiem); īsu brīdi radīt šāvienu troksni.

n Tikko Līdaka izšāva, tūliņ ierēcās ložme-

tējs un patšautene.Vilks 1, 22.

ierēķināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lekļaut aprēķinā, skaitā, daudzumā; ieskaitīt.

Avansā ierēķināti ceļa izdevumi. O Dzīvoklis,

ierēķinot apkurināšanu, viņam maksā desmit

rubļu mēnesī. ME 11, 57. . . sulīgās barības dau-

dzums, ja ierēķina šķiedeni, ko vedam no

Rīgas, [kolhozā] krietni palielinās. Cīņa 63, 4, 2.

Kaut ari meitene [oficiante] vairāk nerādās,
viņam ir patiess prieks nosēdēt vēl pilnas piec-
padsmit minūtes — piecas jāierēķina samaksai

un iziešanai kā pēdējam restorāna viesim. Zig-
monte 2, 162.

ierēvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; jūrn.
Samazināt buras platību (piemēram, buru sa-
tinot). I. buras.

īerībēt, parasti 3. pers., -rīb, pag. -rībēja;
intrans. Rībot ievirzīties (kur iekšā) — parasti

par ratiem, pajūgu. CJ Sētsvidū ierībēja brašs

pārjūgs [divjūgs]. ME pap I, 537.

ierībēties, parasti 3. pers., -rības, pag. -rībē-

jās; refl. lesākt rībēt un tūlīt pārstāt. Tālumā

ierībējās pērkons. □ Zirgs satrūcies uzņēma

strauju riksi, rati ierībējās. Ezera 4, 90. Kaspa-
ram aiz muguras ierības sasalusi zeme.

. . Andrejs elsdams ar lauzni kapā sasalušo

velēnu. Līvs 2, 144. Jau no paša rīta skolā sa-

traukums. Vēl laiciņš — un skan taures, ierī-

bas bungas, plašo sporta zāli piepilda skolēni.

Pad J 73, 200, 2.

ierībināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju.
1. intrans. Rībinot ievirzīties (kur iekšā). iCJ Pē-

dējais ierībina sētā Klāvs. ME pap I, 537.

2. trans. Rībinot ievirzīt (kur iekšā). I. ratus

pagalmā.
ierīce, -es, dsk. ģen. -ču, s. Darba līdzeklis,

kas pievienots tehnoloģiskai iekārtai kāda no-

teikta uzdevuma veikšanai. Ventilācijas i.

Saldēšanas i. Govju dzirdīšanas i. Sakaru i.

Vadības i. Kombaina ierīces. Elektroniska

ierīce — ierīce (piemēram, elektronu lampa,

fotoelements), kurā elektronu plūsma iet caur

vakuumu vai retinātu gāzi. Lai atvieg-
lotu cirvja piespiešanu tecīlai, tā apgādāta ar

īpašu ierīci . . Šāda ierīce ir sevišķi noderīga,

ja cirvim jānoslīpē plānāks notrinums. indāns

1, 171. Nez no kurienes gadījusies tukša siļķu
muca palēcās pret tīklu celšanas ierīci un

kopā ar vilni pārslīdēja pār bortu. Talcis 7, 115.

ierīcība, -as, s.; parasti vsk. lerīkošana, iekār-

tošana,- pasākumu kopums (kā) ierīkošanai,

iekārtošanai. Zemes ierīcība — pasākumu ko-

pums, lai lauksaimnieciski nozīmīgu zemi sa-

gatavotu mērķtiecīgai izmantošanai. CJ Tagad

jārūpējas ne tikai par meldru sagādi, bet arī

par to audzēšanu, par meldrāju ierīcību. Cīņa

63, 222, l. Zemes reformas realizēšanai [1940.

gadā Latvijā] tika nodibinātas pagastu zemes

ierīcības komitejas 6 locekļu sastāvā. . Bir-

ziņa 1, 116.

ieridāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju, arī ieridot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; apv. Kārtojot
ievietot (kur iekšā). CJ Visās istabās ieridots

pa mazumiņam mantības. ME 11, 57.

ierīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. lerīdīt (2). lerīdināts suns.

ierīdīf, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.
1. Rīdot iedabūt (kur iekšā). CJ lerīdīt suņus

mežā. ME pap I, 537.

2. Rīdot padarīt (suni) niknu. CJ lerīdīt . .
suņus. ME 11, 58.

ieriebt, -riebju, -rieb, -riebj, pag. -riebu;

intrans.; sar. Ar savu izturēšanos, rīcību, runu

izraisīt (kādā) nepatiku, dusmas,- sagādāt (kā-

dam) nepatikšanas. CJ . . pa Gaitiņa pusei ko-

misija nebūt neies, jo viņš, tas jaunais, ir

visiem ieriebis. Kaudzītes 1, 146. Lapa bij prom,

kastu krāvējs Kivickis . . , bet no štancētavas

mazais Pimbers
— visi, kas meistariem vis-

vairāk ieriebuši un kurus tie ieskatīja par

galvenajiem musinātājiem.. Upīts XII, 931.

Viņš zināja, ka Pakalnam nepatīk pa tiesām

vazāties, un tā viņš bija divkārt ieriebis Kal-

narijiem. Sakse 2, 64.
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ieriebties, -riebjos, -riebies, -riebjas, pag.

-riebos; refl.; sar. Apriebties. O Sievas pār-

metumi Dzevam atkal tā ieriebās. . ME pap

I, 537.

ieriesfl, parasti 3. pers., -rieš, pag. -rieta;

intrans.; pareti. lerietēt (1). □ Tesmenis
0

ierie-

tis ME 11, 58.

ieriest2
, -riešu, -ries, -rieš, pag. -rietu, arī

-riešu, ari ieriezt, -riežu, -riez, -riež, pag. -riezu;

trans. 1. parasti 3. pers.
lesākt dzīt, izveidot

(jaunus asnus, pumpurus). Ceriņi ieriesuši

ziedpumpurus. O Kāposts augdams ierieš

galviņu. ME pap I, 537.

2. lekārtot auduma pamatni (stāvos, stellēs).

!□ Audeklu ierieš stāvos. ME 11, 58.

ieriestiesi, parasti 3. pers., -riešas, pag. -rietās;

refl.; reti. leriest1. Tesmenis
0

ierieties. ME

11, 58.

ieriesties2
, parasti 3. pers., -riešas, pag. -rietās,

ari -riesās, arī ieriezties, parasti 3. pers.,

-riežas, pag. -riezās; refl. 1. Reil. -*- ie r i c s t2

(1). O Puķu kāpostiem galviņas tikko

ieriesušās. ME 11, 58. Ziedpumpuri ierie-

:šas iepriekšējā gada veģetācijas periodā, sā-

kot ar jūniju, atkarībā no šķirnes. Sudrabs

1, 52. Rožu kāpostus jāizvairās audzēt trūdvie-

lām pārāk bagātā augsnē, jo tur slikti ieriešas

un veidojas rozītes. DD 66, 11, 11.

2. leplūst (acīs) — par asarām. □ Meitene

nodūra acis, jo tanīs ieriesās asaru pērles.
Birze 5, 95. Viņa platām acīm skatījās uz spožo
debess malu, .. un lielas asaras ieriesās acīs,

bet viņa arī tās nemanīja. Vilks 2, 13. . . un pa-

šam tik negaidīti asara ieriesusies acu kakti-

ņos . . Dzene 1, 51.

ierietēt, parasti 3. pers., -riet, pag. -rietēja;
intrans. 1. lesākt piepildīties ar pienu (par
tesmeni); rasties tesmenī (par pienu). Piens

ieriet. // Būt tādā stāvoklī, kad tesmenis pie-

pildās ar pienu (par dzīvnieku). O Govis

ierietējušas. ME 11, 58.

2. leriesties2 (2). O Viņa acīs ierietēja val-

gums. ME 11, 58.

ierieties, parasti 3. pers., -rejas, pag. -rējās;
refl. lesākt riet un tūlīt apklust. □ . . priekšā
stāvēja liels, pinkains suns. «Vau, vau,» tas

ierējās. Talcis 3, 5. lerējās suns, bet tūlīt atkal

apklusa. Jauno a 54, 74. . .
aiz ceļa lielajā mežā

ierējās lapsa. Upīts 8, 46. // pārn. lesākt radīt

šāvienu troksni (par šaujamieročiem, parasti

ložmetējiem); īsu brīdi radīt šāvienu troksni.

O .. ložmetējs ierējās steidzīgāk, lodes sita

Kovaļčukam sniegu sejā. Lēmanis 16, 217.

.. ezermalas krūmos ierējās .. vieglais ložme-

tējs un vairāki automāti. Vilks 1, 22. Tanī pašā
brīdī viņā krastā ierējās desmitiem lielgabalu
nn ložmetēju. Gaiss iekaucās kā viesulī, un

pār pilsētas aizstāvju galvām un namiem sāka

plīst granātas un džinkstēt lodes. Grīva 4, 92.

ierievis, -vja, v.; tehn. 1. Mašīnelements, ko

lieto detaļas nostiprināšanai uz vārpstas tā,
lai detaļa nevarētu pagriezties ap vārpstu.
Ķīļveida i. lerievju izturības aprēķini.
O lerievi lieto cieša savienojuma izveidošanai

starp vārpstu un uz tās novietotu elementu.

Tehn 11, 49.

2. Izcilnis, kas divu dēļu salaidumos iegul-
stas otra dēļa rievā. □ Rievēveli lieto dēļu
sarievošanai, vienā dēļa malā izēvelējot rievu,
bet otrā — ierievi. Sterns 2, 31.

ierievojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-ierievot. I. starp grāmatas vāku un

muguriņu.
ierievot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 7evei-

dot (kādā virsmā rievu); padarīt (ko) rievainu.

I. dēļu virsmu. !□ Baļķi ierievoja pareizi. ME

pap I, 537.

ieriezt. Sk. ieriest
2.

ieriezties. Sk. ieriesties 2.

ierīkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Attic

cīgi novietojot, ievietojot (kur), uzstādīt, iz-

veidot (ierīci, mehānismu, aparatūru v. tml.).
I. centrālapkuri. I. ūdensvadu. O «.. mēs

braucam jums . . telefonu ierīkot.» Sakse 7, 128.

. . tiks ierīkota arī skatuves apgaismošanas
iekārta . . Liesma 72, 7, 10. Šogad ieplānots ierī-

kot apūdeņošanas sistēmas.. Pad J 73, 30, 2.

// Izveidot, izgatavot un ievietot (noteiktā
vietā, piemēram, kādu konstrukciju, priekš-
metu); iestiprināt (kur iekšā). 'O «Geņa, tu

esi namdaris,» Asja griezās pie pelēkmataina
puiša. «Vai tas tik grūti, ierīkot skatuvi?»

Sakse 7, 414. Saimniece nosēdās uz gludi noēve-

lēta sola, ko Osis te pirms pāra nedēļām ierī-

koja . . Upīts 4, 138. . . šis vāks jāierīko tā, lai

vajadzības gadījumā to varētu noņemt un at-

kal uzlikt. Sloka 1, 7.

2. Izveidot, nodibināt (piemēram, uzņēmumu,

iestādi), izbūvējot vai ierādot telpas, apgādā-
jot ar inventāru un izvietojot to noteiktā kār-

tībā; iekārtot (2). I. darbnīcu. I. ēdnīcu. O At-

razdams savos laukos diezgan daudz kaļķak-
meņu, Eglīte aprēķinājis, ka pamest tos tīrum-

malā būtu zaudējums. Tālab ierīkojis Kangar-
kalniņā kaļķu cepli . . Austriņš 1, 70. . . dzīvošu

topošā kolhoza centrā, uz kuru jau pārceltas
kādas divdesmit mājas, no kurām vienā ierī-

kots klubs. Laganovskis 1, 5. ..viņi pārgāja

pāri lielajam, noslēpumainajam purvam un

ierīkoja šeit nometni. Lukjanskis 1, 68. // Izvei-

dot (kādā vietā, piemēram, parku, sporta lau-

kumu, ganības); izbūvēt (piemēram, ceļu).

1. ganības. I. zivju dīķi. I. parkā celiņus.
□ Tēvs ar. . Pēteri cirta mūsu pašu mežā

malku, taisīdamies vasaru tur dedzināt līdumu,

lai ierīkotu kādu jaunu tīrumu.. Austriņš 1,25.

Viņš gribot ap māju ierīkot dārziņu. Ezera

2, 83. Meža vienā malā ierīkosim plašu sta-

dionu. Kroma 3, 27. // Izveidot (mājokli) —

par dzīvniekiem. O . . brūnkaklis un cekul-

pīle ligzdo uz zemes, bet tieši ūdens malā un

reizēm ierīko ligzdu pat seklā ūdenī, spuris

1, 72. Alas āpsis visbiežāk rok nelielos, sausos

uzkalniņos, bet nereti tās ierīko līdzenumā vai

stāvās kāpu . . nogāzēs. Latv dzīvn 19. Midzeni

vilki ierīko zem izgāzta koka celma vai kādā

citā iedobumā. Kronītis 1, 260. // pareti. lekārtot

(telpu). □ ..istabai bija tikai vienas durvis.

Lai gan sen vairs neapdzīvota, tā tomēr vēl

stāvēja tāpat ierīkota kā vecos laikos. Blau-

manis 6, 227. Istabiņa nebij liela, bet tīra un

patīkami ierīkota. Birznieks-Upītis 6, 121.
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3. lekārtot (4). '□ Lidija ierīkoja mani sev

blakus un lika nogaršot gan pašas vārītā ga-

lerta gabaliņu, karoti pašas gatavotā rasola ..
Birze 1, 117.

4. lekārtot (5). □ «Labi, ierīkosim tevi pie

zirgiem,» teica Ozols. «Bet vai tu nebūsi sa-

rūgtināts, ka šeit tavā vietā nāk cits? ..» —

«Nē, nē!» iesaucās Jānis. «Ja es tieku zirgu

punktā, tad ir labi.» Sakse 7, 230.

ierīkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

1, lekārtoties (1). I. jaunā mājā. O ..vecāki

ar Lieni ierīkojās piedāvātajā istabiņā, kur

Liene palika arī tad dzīvot, kad nākošos Jur-

ģos iestājās Grobiņa dienestā. Blaumanis 6, 117.

Piecsimt soļu atstatumā no pirmās sargu līni-

jas [frontē] viņi bija ierīkojušies tik mierīgi,

mājīgi un bezrūpīgi, kā. . manevros. Strāls

2, 491. Svešais vīrs ierīkojās uz balkona. Viņš

taisīja vaļā un ciet savas somas, deva mums,

bērniem, konfektes, bet mātei šokolādes tāfe-

līti. J Kalniņš 2, 96.

2. lekārtoties (2). !□ Zaldāts ierīkojās uz

salmu paklāja sienmali. Upīts VIII, 445.

. . Jautrīte uz dīvāna ierīkojās aizvien ērtāk,

noāva kuipes, aptvēra rokām savus pilnīgos
ceļgalus un atbalstīja uz tiem zodu. Skujiņš

3, 195. . . Kristīne ar Ilzi ierīkojās ratos un

piesēja pie tiem govi . . Brodele 14, 5.

3. lekārtoties (3). O Viņš [saimnieks] bija

ierīkojies tā, ka visu. . varēja pilnīgi pār-

zināt un pārredzēt . . Laicens 11, 9. «lerīkojie-
ties tā, lai nakti jūs gulētu ārā. Tad man va-

rēsit palīdzēt!» Branks 3, 33. Viņš vēl gribēja . .

paskatīties, kā dēls ierīkojas dzīvē.. Birze

5, 138.

ierikšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Rik-

šojot, rikšiem ievirzīties (kur iekšā). □ . . Ak-

mentiņš . . uzsēdās pats uz bukas, un drīzi

staltais melnis ierikšoja Ķezberu mājas robe-

žās. Blaumanis 6, 220. Ēriks saraustīja grožus,
un melnis strauji ierikšoja birzī. Sakse 7, 425.

Zirgs ierikšoja sētā. ME 11, 58. // sar. Atri

ieskriet (kur iekšā) — par cilvēku. Zēni ierikšo

skolas pagalmā.
ierinda, -as, s. Reglamentā noteikts (kara-

vīru, karaspēka apakšvienību un daļu, trans-

portlīdzekļu v. tml.) sakārtojums kopīgai dar-

bībai; šāds (piemēram, sportistu) sakārtojums.
lerindas mācība. lerindas dienests. Nostāties

ierindā. Soļot ierindā. Rotas i. Tanku i. Bumb-

vedēji lido ierindā. Sportistu i. Pionieru i. Iz-

vērstā ierinda mii. — ierinda, kurā karavīri,
karaspēka apakšvienības un daļas novietotas

frontālā līnijā reglamentā noteiktās atstarpēs.
□ Jaunkareivji nostādīti ierindā. Kar 57, 1, 79.

lerinda stāv tautas milicijas. . vienību cīnī-

tāji. Pad J 73, 39„ l. Lidojumi beigušies. Taisnā

ierinda stāv reaktīvie iznīcinātāji.Cīņa 62, 235, 4.

Pa skolas durvīm nāca ārā zēni un meitenes

ar sarkaniem kaklautiņiem. Pa pāriem glītā
ierinda, gluži kā karavīri. Bērn 49, 9, 30. sal.

Kilometrus piecus visas trīs automašīnas brauca

cita aiz citas kā ierindā. Saulītis 13, 181. pārn.
Kur dzērves lido pa vairākām kopā, tās vien-

mēr cenšas veidot ierindu — kāsi. Latv dzīvn

38. pārn. Stāv ierindā priedes. Ne adata pirk-

stos tām nedreb. Heislers 3, 47. v Atgriezt
ierindā (arī dzīvē) — panākt, ka atgūst vese-

lību, arī ticību dzīvei. □ Mēs, medicīnas dar-

binieki, darām visu iespējamo, lai atvieglotu
cilvēku ciešanas, lai ārstētu tos un drīzāk at-

kal atgrieztu darba, skaista jauncelsmes darba

ierindā. Pad J 62, 136, 1. // Aktīvais karadie-

nests, arī fronte. O . . [seržantu] ievainoja
galvā. Gribējām viņu sūtīt uz slimnīcu,
bet seržants atteicās: «Neiešu! . .» Mēs atstā-

jām viņu ierindā. Pion 54, 15, 1. Rotas koman-

dierim . . bija saprotama šī deviņpadsmit ga-

dus vecā jaunekļa vēlēšanās. Viņam taču lie-

lajā kaujā pie Volgas bija kritis tēvs. Tā vietā

frontes ierindā stājās dēls. Pad J 64, 125, 3.

Versaļiešiem sameloju, tie noticēja un ieskai-

tīja mani ierindā. Upīts 18, 223. pārn. Arī vēs-

tules karoja. Arī tās bija ierindā. Salnāja 1, 58.

// ģen.: ierindas, adj. nozīmē; pārn. Parasts,
vienkāršs. □ . . kāpēc par to runā ierindas

zvejnieks, vienkāršs kutera kapteiņa palīgs,
bet klusē arteļa vadība? Zigmonte 2, 82. Ne visi

šoferi nonāk pie šīs mākslas. Arī šajā darbā

ir ierindas amatnieki un virsotnes. Dripe 2, 17.

Nevaru saprast, vai Asja lielās vai arī grib
uzsvērt, ka viņa, atbildīga vīra meita, nevai-

rās no ierindas darba. Spāre 5, 133. Vēl spēcī-

gāki kontrasti un kompozicionālie akcenti var

rasties tad, kad lielas sabiedriskas celtnes sa-

skaņojas ar ierindas apbūvi fonā. . Māksla

73, 2, 22. // pārn. Cilvēku grupa, kopums, kas

aktīvi strādā, darbojas. O «Esam lepni par

mūsu Mildu,» priecājas kolhoznieki. «Viņa
vienmēr darba ierindā, vienmēr palīdz cilvē-

kiem grūtā brīdī.» Cīņa 64, 143, 1. Vecā paau-

dze pamazām iziet no ierindas, un tās vietā

jāstājas jaunajai. Liesma 59, 1, 6. . . Vieziņu

smagi ievainoja, bija skaidrs, ka aktīvo spor-

tistu ierindā viņš vairs neatgriezīsies. Saulītis

12, 214. // pārn. Izmantojams, derīgs (piemē-

ram, mašīnu, . ierīču) kopums. Stāties (darba)
ierindā — tikt nodotam ekspluatācijā (par

uzņēmumiem, ražošanas iekārtām v. tml.).

□ . . abu teicamo šoferu autobuss joprojām

bija ierindā. Cīņa 62, 232, 4. . . trīs mūsu vidējie
zvejas kuģi uz dažām dienām izgājuši no

ierindas — dzenskrūves tā sapinušās tīklos,

ka velkonis . . aizvedis logerus uz Norvēģijas
šērām. Talcis 7, 77. Septiņgades četros gados
mūsu zemē stājušies ierindā 3700 jauni, lieli

rūpniecības uzņēmumi. Zin T 62, 12, 2. Darba

ierindā stājies [rūpnīcas] ražošanas korpuss . .

Rīgas B 66, 15, 1.

Q<> Izsist no ierindas — a. levainojot vai

nogalinot padarīt kaujai nespējīgu. □ levai-

noto pašlaik pieci cilvēki. Līdz tumsai varbūt

vēl kādu izsitīs no ierindas. Lācis 15, 296.

b. Padarīt nespējīgu strādāt, aktīvi darboties

(cilvēku). O Bet cilvēkam nebija neviena

doka; izsistu no ierindas, to tūliņ nolika pie

pāļa postam un iznīcībai par upuri. Lācis 15, 31.

c. Padarīt nederīgu, neizmantojamu (piemē-

ram, mašīnu, ierīci). O . . karaspēks, atkāp-
damies ar kaujām, . . izsita no ierindas daudz

[pretinieka] tanku un citas kaujas tehnikas.

Cīņa 66, 144, 3. Trešais bija. . sagatavojis
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eksplozija, kurai vajadzēja visu fabriku., iz-

sist no ierindas. Lācis 6, 376.

ierindnieks, -a, v.; ierindniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. Pirmā (zemākā) dienesta pakāpe Pa-

domju Armijā un dažās ārzemju armijās,-

karavīrs, kam ir šāda dienesta pakāpe; arī

kareivis. O Rotnieks izvelk no karšu somas

ierindnieka Celmiņa lūgumus. . Spāre 5, 255.

. . PSRS Augstākās Padomes Prezidijs pec nā-

ves piešķīra gvardes ierindniekam Jurijam
Smirnovam Padomju Savienības Varoņa no-

saukumu. Pad J 64, 125, 3. Mīļš un dārgs tautai

ir katrs ierindnieks, katrs kareivis, arī tas,

kam nav ne uzšuvju, ne zvaigžņu. Sudrabkalns

2, 73. // pārn. Parastais, vienkāršais (kāda dar-

ba) veicējs, (kāda kolektīva) loceklis. □ Tas

ir revolūcijas zaldāta un darba ierindnieka

mūžs .
.

Ziedonis 6, 106.

ierindot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lekļaut
kādā secībā,- attiecināt (uz kādu grupu). I. pir-

majā vietā. □ Eidemaņa nozīmīgāko prozas

darbu vidū ierindojams stāsts «Vaskis» . . Kar

57, 7, 91. . . aleksandriskā laikmetā jau visu

iepriekšējo dzejnieku neskaidrības bija no-

skaidrotas un noteiktā likumībā ierindotas.

Rozītis 3, 90. Sesku ierindo kaitīgo dzīvnieku

skaitā . .A Kalniņš 1, 50.

ierindoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. leņemt kādu vietu noteiktā secībā (pie-

mēram, sacensību, arī salīdzinājuma rezultātā).

I. pirmajā vietā. □ .. [hokeja] komanda ierin-

dojās tikai ceturtajā vietā. Saulītis 12, 50.

.. gandrīz gadu gadā sacensības priekšgalā iet

vienu un to pašu rajonu un pilsētu ļaudis. Citi

vienmēr ierindojas viduvējo pulkā. Sk Av 72,

11, 1. Ezera ūdens virsas platība būs 45 kvad-

rātkilometri, un pēc lieluma tas ierindosies

trešajā vietā Latvijā, aiz Lubānas un Rāznas

ezera. D kal 66, 58. // Tikt attiecinātam (uz

kādu grupu); iekļauties, tikt iekļautam (kādā

grupā). □ Droši var teikt, ka šī glezna pēc

sava mākslinieciskā līmeņa ir cienīga ierin-

doties starp latviešu. . mākslas labākajiem
darbiem. PL Kom 54, 12, 39. Gadi gāja, laiki

skrēja, es jau ierindojies siena pļāvējos. .
Austriņš l, 239. «Un kā būtu, ja arī jūs ierindo-

tos varoņu pulkā?» jautāja Upmalis un sa-

stapās ar daudzu acu pretjautājumu: «Jā, kā

to izdarīt?» Sakse 7, 351.

ieriņķot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans.

Riņķojot ievirzīties (kur iekšā). Dejotāji ieriņ-

ķoja blakus telpā. Putns ieriņķoja ligzdā.
2. trans. Panākt, ka sāk riņķot. Vingrotāja

ieriņķo apli.

ieripināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Ripinot ievirzīt (kur iekšā). I. riteni pa-

galmā. □ No kabīnes izlēca divi vīri, stei-

dzīgi nolaida bortu un ieripināja jaunaudzē
skārda mucu. A Grigulis 13, 39. Arta pa durvju
apakšu ieripinājusi kambarī riekstus. Bundze-

niece 2, 23. pārn. Dzērājs savu naudu ieripina
krodzinieka

0
kabatā. ME 11, 58.

2. Panākt, ka sāk ripot. □ Labi, — vīrs

sataisās, ieripina ripu un nu tikai poš [jož]
pakaļ, kur ripa ripo. LTTP V, 320.

ieripinaties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. Ripinoties ievirzīties (kur iekšā); tikt

ieripinātam (kur iekšā). Bumba ieripinājās

dubļos. Muca ieripinās sētsvidū.

ieripot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. Ri-

pojot ievirzīties (kur iekšā). O leva bēg. Klū-

pot tai izkrīt groziņš, ieripo grāvī. Kar 57, 1, 52.

. . Dielveris nevērīgi paspēra ar kāju akmeni,
kas no lielceļa ieripoja grāvī. Saulītis 9, 162.

Apmetos tik spēji, ka Lubausim nokrīt cepure

un ieripo pelnos. Preilis l, 25. pārn. Skaties —

bez īpašām pūlēm kabatā ieripo naudiņa. Cīņa

62, 231, 2. pārn. Pagāja jūlijs, un dienas ieri-

poja augustā. A Grigulis 11, 298.

2. lebraukt (kur iekšā) —

par transportlī-

dzekļiem. O Mašīna ieripoja Elzas dzimtā pa-

gasta robežās. Sakse 7, 92. Vēl bija tumšs, kad

lokomotīve ieripoja Priekulē. A Grigulis 13, 215.

Rati ieripoja pa vārtiem. ME 11, 58. // lebraukt

(kur iekšā) ar transportlīdzekli. □No Gun-

degām grožus iedodu dēlam: jauns puisis, lai

viņam tas gods kā spolei ieripot Ģirģenos . .
Salenieks 1, 33.

ieris. Sk. ier c.

ierisināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. lesākt risināt (piemēram, sarunu, domu).
I. sarunas.

ierisināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -mājās;

reti. Reil. ieris inā t. Sarunas ierisinājās
ātri. □ Darbības pavediens tā kā ierisinās.

ME 11, 58.

ierist, parasti 3. pers., -ris, pag. -risa; intrans.;

parasti divd. formā: ierisis; reti. lesākt rist,

ārdīties; iesākt raisīties vaļā (par ko satītu,

sasietu v. tml.). O Drēbēm vīle ierisusi. ME

11, 58. Kamols ierisis. ME 11, 58.

ierīt, -riju, -rij, -rij, pag. -riju; trans. Rijot

ievirzīt (piemēram, barības vadā); norīt.

I. plūmju kauliņu. □ leraudzījis lazdas ga-

lotnē riekstus, tas friekstrozis] kā spāre, spār-

nus ātri vēcinādams, turējās uz vienas vietas

gaisā un šķina riekstu pēc rieksta, ierīdams

tos guznā. X Grigulis 2, 69. Kraukļiem pakaklē
ir dobums, kur tie uz laiku ierij . . barību . .
Sakse 8, 15. <> Kā ierijis (ko) sar. — saka, ja

kāds, būdams ar ko neapmierināts, kļuvis ne-

runīgs un sadrūmis. O Mārtiņš klusējot vē-

roja Valdi. «Bet ko tad tu... kā āķi ierijis?
Nav pa prātam?» Līvs 3, 12. «. .ko staigā, kā

ierijis krupi? Uzrauj tak labāk ar jaunajiem
valsi!» Pacere sapīcis atcirst grib strupi, Iz-

dzirdis blakus sev Sabuļa balsi. Brička, Saulītis

1, 24. // pārn.; sar. Atri ieēst. \C3 Brokastis, kā

saka, ierijis steigā un atkal pazudis. J Plot-

nieks 2, 18.

ieritēt, parasti 3. pers., -rit, pag. -ritēja (retāk

-rita, 1. konj.); intrans. 1. Ritot ievirzīties (kur

iekšā). Bumba ierit laukumā. □ Muca ieritēja
upē. ME 11, 58. Rīga mūs sagaida ar. . rozēm,

kuru kausos ieritējis Daugavmalas lietus. Cīņa

63, 300, 4.

2. pareti. lesākt norisināties, risināties.

□ Nogaidījis, kamēr darbs ierit par jaunu,
Valdis paaicina Ilgu sānis. «Nāc, es tev ko

parādīšu...» Zigmonte 1, 130. Viņa paskatī-

jās.., bet neredzēja neko, pārāk strauji ieri-

tējusi pašas doma. Upīts 9, 131.
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ieritināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Ritinot ievirzīt (kur iekšā). I. mucu pa-

grabā. O Malu, malu tautas dzirnas, leritinu

upītē . . LD 8101.

2. Ritinot ielocīt, ari ieveidot (uz iekšu).

O Lapas [kāpostu šķirnei] lielas, plati ovā-

las.., ar nedaudz ieritinātu, stipri viļņvei-

dīguapmali. Veisteris 1, 24.

3. lesākt ritināt.

ieritināties, -inos, -inies, -inās, pag. -inajos;
refl. 1. Saritināties (kur iekšā) — par cilvē-

kiem vai dzīvniekiem. O Vakarā Milda..

iekārtojās mežsarga nelielajā istabiņā. Savil-

kusi kājas zem sevis, viņa ieritinājās atzvel-

tnes krēslā . . Jansons 2, 45. Jaņuks iziet ārā un

uzraušas savā kūtsaugšā. leritinās salmos, bet

miegs nenāk. Sakse 9, 111. Suns gul gubenī ieri-

tinājies. ME 11, 58.

2. parasti 3. pers. Savilkties (kopa), ielocīties

(uz iekšu). □ Dažas .. [saulrieteņu] sugas ..,
sausam laikam iestājoties, ieritinās ciešā ka-

molā un tā pārcieš augšanai un asimilācijai
neizdevīgo laiku. Galenieks 2, 224.

ierīvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Rīvē-

jot panākt, ka (piemēram, ziede, šķidrums)
iesūcas (kur iekšā); ieziest. □ Vismaz reizi

nedēļā izdarām galvas masāžu, ierīvējot gal-
vas ādā barojošu eļļu ..PL Siev 64, 2, pieli-
kumā 7. Medikamentus. . var lietot dažādos

veidos: iedzerot, iešļircinot, ierīvējot. Ves 64,

7, 19. ļO1 lerīvēt (arī iebāzt, iesmērēt) degunā
vienk. — nekautrīgi parādīt, likt saprast, arī

pierādīt (piemēram, kāda kļūdu). O Un tad

Sprūds varēs tiem
..

šo to ierīvēt degunā: re-

dziet
0

, kā vajag organizēt darbu! Vilks 2, 81.

// Rīvējot (ko), panākt, ka (tajā) iesūcas (pie-

mēram, ziede, šķidrums). □ Sanitārs gribēja
ierīvēt iekaisušos muskuļus un nervu ar deg-
vīnu . . A Grigulis 4a, 22. Gaļu sagriež gabalos
un ierīvē ar sāli un pipariem. Zv 67, 1, 30.

. . uzstāsies dejotāju grupa. Tagad viņi aizku-

lisēs kāpj kastē ar kolofoniju un ierīvē apavu

zoles, tad kājas neslīd.. Bels 1, 123.

2. Rīvējot ievirzīt (kur iekšā). I. rutkus bļo-

diņā.
3. Rīvējot, rīvējoties radīt (piemēram, rievu,

brūci). I. papēdī tulznu. □ . . uz [velosipēda]
zobriteņa ierīvēju kājā sarkanu svītru un labo

potīti atdauzīju jēlu. Birze 4, 131. Vārtiņi sētas

augstumā, verot stūris ķeras smilktī [smiltī],
kur jau ierīvējis dziļu pusloku grambu. Upīts

IV, 511.

ierīvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
1. Reil. -pierīvēt (1); ieziesties. I. ar spirtu.

2. parasti 3. pers. Reil. -pi c rīku v ē t (3). Kājā
ierīvējusies tulzna.

ierobe. Sk. ierobs.

ierobežojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts -pier obežot (1). □ Sētsvidus iero-

bežojums. ME 11, 60.

2. Paveikta darbība, rezultāts -p iero be-

ž o t (2). Transporta kustības i. Runas laika i.

Darbības i. Atcelt ierobežojumus. lerobežo-

juma partikula vai. — partikula, kas vārda

nozīmē ietvertās attieksmes slēru sašaurina,
ierobežo. O. . [rakstnieks] dažas savas spožā-

kās lappuses sarakstījis gan cietumā, gan

smagam maizes darbam pa vidu, visasākajos
dzīves ērtību ierobežojumos. Sudrabkalns 2, 133.

Vieglākajos gadījumos, piemēram, pēc pār-
ciestas galvas smadzeņu traumas dzemdībās,
bērni dzīvo, bet paliek tomēr atsevišķi traucē-

jumi, kas rada zināmus ierobežojumus un lik-

stas turpmākajā dzīvē. Ves 70, 9, 9. Pie ierobe-

žojuma partikulām pieder «tikai», «vien»,

«vienīgi». . .Piešķirdama kāda vārda nozīmei

ierobežojuma nokrāsu, partikula «tikai» ir

uzsvērta. Gram I, 781.

ierobežot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. pa-

rasti 3. pers. Atrodoties (kam) visapkārt, no-

dalīt, nošķirt (to no pārējā); aptvert, ietvert;

norobežot. □ . . laukums, kuru ierobežo aug-

stas tribīnes, jau ir izveidots par slidotavu.

Saulītis 12, 106. Agrāk Ķēņu ciems nepazina žo-

gus; pagalmus ierobežoja pašas ēkas. . Jan-

sons 1, 5. Celiņu ierobežo lieli koki. ME 11, 59.

// Daļēji aizsedzot, šķietami sašaurināt, pada-
rīt mazāku. □ Debess zilgmi virs Šteinekes

koncentrācijas nometnes no trim pusēm iero-

bežoja augsti kalni. Birze 4, 45. Saule mirdzēja.
Tikai vietām viegli, caurspīdīgi balti padebeši
kā vieglas pūkas ierobežoja debess zilo dzīli,

kur augstu tumšā zilumā riņķoja kāds putns.

Kurcijs 4, 276.

2. Samazināt, sašaurināt (piemēram, norisi);

pavājināt (piemēram, spēku, kustības). I. augu

kaitēkļu attīstīšanos. I. ūdens iztvaikošanu. I.

plūdus. I. ugunsgrēku. O Nokrišņu trūkums

vai pārpilnība ierobežo laukkopību un padara
to pat neiespējamu. Apsītis 1, 21. Kaltes zemā

jauda ierobežoja kombainu darbu. Tos bieži

vajadzēja apstādināt, jo nebija kur likt izkul-

tos graudus. Cīņa 64, 177, 2.. . nav vēl izdevies

šīs slimības uzvarēt, bet tikai ierobežot. Grīva

8, 237. Lai pasargātu rokas . . , var uzvilkt cim-

dus. Taču tie ierobežo kustības, padara rokas

neveiklas. . Zin T 64, 12, 8. // Samazinot pa-

kļaut noteiktai normai (skaitu, daudzumu, ap-

jomu v. tml). I. izdevumus. O Lai uzturētu

un pasargātu Moricsalas bagātīgo veģetāciju,

jānodrošina tās labāka uzraudzība un jāiero-
bežo lielais ziņkārīgo apmeklētāju skaits va-

sarās. Saudz dabu 50. Apsūdzētajam un viņa

aizstāvim nedrīkst ierobežot laiku, kas nepie-

ciešams, lai iepazītos ar visiem lietas materiā-

liem. Krim pr 108. // Saistīt ar nosacījumiem,

pakļaut prasībām (cilvēku darbību, rīcību

v. tml); neļaut brīvi izpausties, brīvi rīko-

ties. O Zviedru valdīšanas laikā meža drav-

niecību lielā mērā ierobežoja stingrie meža

aizsardzības likumi, kas aizliedza izdobt ko-

kus un kurināt mežā uguni. Eglītis l, 6. ..tā

neprata savu bērnu iegribas ne savaldīt, ne

ierobežot . . Brigadere 3, 329.

Sk. ierobežots.

ierobežotība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība-pierobežots (2), šīs īpašības kon-

krēta izpausme, n Pasaules ierobežotību telpā
un laikā sludināja arī sengrieķu objektīvais
ideālists Platons, kā arī viduslaiku sholastiķi . .

Karpovics 1, 54. Nevienu nevar apmānīt melī-

gās frāzes par jauna kara teritoriālo ierobe-
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žotību. Visi skaidri saprot, ka pietiek spert

tikai vienu soli uz miera iedragašanu, lai tam

sekotu citi . . Kar 58, 8, 3. // Nepilnība, šaurība

(atziņām, mācībām, uzskatiem v. tml). Uzska-

tu i. □ Aristotelis izmantoja atomistiskā ma-

teriālisma ierobežotību, trūkumus un vienpu-

sīgi pasvītroja telpas otru pusi — pārtrauk-

tību, kas tad arī noved pie ideālisma. Karpo-

vics 1. 14.

ierobežoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. Palikt (kā) robežās, ietvaros. □ Grunt-

nieki sāka arvien vairāk ierobežoties savās

dzimtsmājās un nodoties paplašināmai saim-

niecībai . . Upīts 4, 644. .. [komponista] atstātais

daiļrades mantojums nav liels un ierobežojas

galvenokārt ar vokālajiem žanriem. Vītoliņš,

Krasinska 1, 338.

2. Samazināt, sašaurināt savas tieksmes,

darbību v. tml. □ Viņš nespēja ierobežoties

un tādēļ aizgāja postā. ME pap I, 538. // Sama-

zināt savus izdevumus. O Viņš mierīgā garā

mēģināja Olgai ieskaidrot, ka tāda dzīve vi-

ņam iznākot par dārgu un tādēļ vajadzēšot
ierobežoties. Rozītis 3, 54.

ierobežots, -ais; s. -a, -ā; apst. ierobežoti.

1. Divd. -> ierobežot.

2. Tāds, kam ir noteiktas robežas. □ . . Ko-

pernika . . heliocentriskā sistēma sagrāva Aris-

toteļa uzskatu, ka telpa ir galīga un ierobe-

žota. Ja ir bezgala daudzas pasaules, tad telpa

nevar būt galīga. Karpovics 1, 18. // Niecīgs,

mazs; arī pavājināts. □ Senatnē . . mutvārdu

valodas sazināšanās iespēja bija ļoti ierobe-

žota, jo izrunāto vārdu var sadzirdēt tikai

nelielā atstatumā. Bērn 57, 1, 34.

ierobīt, -īju, -ī, -ī, arī -v, -i, -a, pag. -īju, arī

ierobot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. leveidot

(kādā virsmā robu). □ Lokā ieroba robus, ka

var ielikt ilksi. ME pap I, 538. // Padarīt (ko)

robainu. □ Cirvja asmeni vecais Tibils Am-

baltajs bija iespraudis ierobotā koka makstī . .
Birznieks-Upītis 6, 195. pārn. Otrais gadu simts

viņam jau bija krietni ierobīts, bet vecais

turējās vēl tīri žirgts. Rozītis 3, 269.

ierobs, -a, v.; retāk ierobe, -es, dsk. ģen.

-bju, s. Noteiktam nolūkam ieveidots robs (pa-

rasti kādā virsmā). O Galdnieks dēlī iegriezis
ierobus. ME 11, 60. . . pacēlās . . ķieģeļu sienas

ar durvju un vēlāk logu ierobiem un cauru-

miem. Birznieks-Upītis 11, 208. Viegli pavērās

milzīgi divviru [slūžu] vārti, ieslīdēdami be-

tona sienu ierobēs. Vanags 3, 159.

ierocis, -ča, v. 1. Līdzeklis, ko izmanto, lai

ievainotu vai nogalinātu cilvēkus vai dzīvnie-

kus vai lai sagrautu celtnes, ierīces. Kaujas i.

Medību i. Tuvcīņas i. Masveida iznīcināša-

nas i. Eksplozīvais i. Reaktīvais i. Individuā-

lais i. Cērtamais i. Duramais i. Sitamais i.,

Automātiskais i. Tiesības nēsāt ieročus. Šau-

jamais ierocis —■ šaujamierocis. Aukstais iero-

cis — ierocis pretinieka ievainošanai vai no-

galināšanai ar sitienu, cirtienu vai dūrienu.

Kaujas ierocis — kaujā izmantojams ierocis.

Mācību ierocis — apmācībās izmantojams
ierocis. leroča apvārsnis — līmeniska plakne,
kas iet caur šaujamieroča stobra tievgaļa no-

griezuma centru. Bakterioloģiskais (arī biolo-

ģiskais, toksiskais) ierocis mii. — slimību iero-

sinātāji mikroorganismi un to toksīni, kurus

izmanto kaujas apstākļos, lai inficētu cilvēkus,

dzīvniekus un augus. Ķīmiskais ierocis mii. —

indīga viela vai vielu maisījums, ko izmanto

kaujas apstākļos, lai saindētu cilvēkus, dzīv-

niekus, augus, pārtikas produktus; indīgā kau-

jas viela. Artilērijas ierocis mii. — lielgabals,

haubice, mortīra vai mīnmetējs. Raķešu iero-

cis mii. — raķete, kas nes kaujas lādiņu, tās

palaišanas un vadīšanas ierīces, attiecīgie

transportlīdzekļi. leroču šķira mii. — bruņoto

spēku veida sastāvdaļa, kam ir vienveidīgs ap-

bruņojums, attiecīga organizācija, taktika un

kas veic noteiktus kaujas uzdevumus (piemē-
ram, motorizētie strēlnieki, artilērija, tanku

karaspēks, inženierkaraspēks, sakaru kara-

spēks). leroču brālība
— vienotība, draudzība,

kas veidojusies cīņā pret kopēju ienaidnieku.

Nāves ierocis — ierocis, ar ko var nogalināt,
iznīcināt. □ «Kas tie par ieročiem?»

—
«Pa-

rastie,» atbildēja Muhameds Taibi. «Šautenes,

automāti, pistoles, rokas granātas, ložmetēji,

sprāgstvielas.» Grīva 8, 186. . . cilvēka pirmie
ieroči . . bija akmeņi —■ sviešanai, nūjas un

zari ar noasinātiem galiem — sišanai un dur-

šanai. A Kalniņš 1, 3. leroči [muzejā]! Lūk, tur

tas granīta ciris [cirvis], Bultas ar loku un

špaga no dzelzs, Zobens, kas reizē ar kareivi

miris, Vāle un kareivja šķēps gluži melns,

Sabirzis sen jau, un bumbas un lodes, Šaute-

nes, musketes, lielgabals . . Osmanis 1, 57. Visos

zvejošanas likumos stingri aizliegts ierocis ir

žebērklis. Rīgas B 62, 207, 6. «Mārtiņ, šauj! . .»

uztrauktā sieviete mudināja vīrieti, kas ne-

pārtraukti plikstināja šaujamo ieroci. Grīva

9, 182. Dunču un citādu auksto ieroču rokturus

ieroču meistari arī kala no šī dārgā metāla

[sudraba]. Rīgas B 70, 281, 6. ..piedalījās visu

Bruņoto Spēku veidu un ieroču šķiru, robež-

apsardzības karaspēka un iekšējā karaspēka

pārstāvji. Pad J 73, 62, 1. Tautu brīvības alkas

ir stiprākas par visiem neokoloniālistu nāves

ieročiem. Grīva 8, 204. \> Ar ieročiem rokās —•

ar bruņotu varu; bruņotā cīņā. □ Bet gāztās

šķiras, ar ieročiem rokās cenšoties atjaunot

savu kundzību, uzsāka pilsoņu karu pret Pa-

domju varu. Cīņa 57, 263, 2. . . viņi dodas atpa-

kaļ uz Daugavas krastiem, pretim ienaidnie-

kam — dzīvot mežos un ieročiem rokās cīnī-

ties ar iebrucējiem un nodevējiem. . Lācis.

15, 199. *> Žvadzināt ieročus —
draudēt ar

karu, uzbrukumu. O Ķerties pie ieročiem —

sākt karu, uzbrukumu. □ Kūp revolveri. .

Rīgas strādniecībā ir ķērusies pie ieročiem.

Rīgas B 58, 15, 2. <> Pacelt ieroci — pavērst

ieroci (pret ko); sākt bruņotu cīņu. ONe

reizes viņš pats nebija pacēlis ieroci pret cil-

vēku. Bet nu ir pienācis tas brīdis. Birze 3, 144.

Panākt to, lai kādas valsts armija paceltu iero-

čus pret padomju tautu un Padomju Armiju,,

tajā vēsturiskajā situācijā bija pilnīgi neie-

spējami. A Grigulis 13, 285. <> Nolikt (retāk no-

mest) ieročus —a. Pārtraukt bruņotu cīņu;

arī padoties. □ «Ir ziņas,» Trociks turpināja,.
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«ka ne visi latviešu militāristi, kuri kalpoja
vācu armijā, pēc kapitulācijas nolikuši iero-

čus un devušies uz filtrācijas centriem.» A Gri-

gulis 13, 357. b. Pārstāt darboties, darīt ko.

O Līdz sacensības beigām bija atlikušas tikai

dažas minūtes. Bet vai drīkst šādā brīdī nolikt

ieročus? Sports 62, 90, 3. <> Akls ierocis (kā
rokās) — saka par cilvēku, kas bez paša gri-

bas, neapzināti palīdz citam realizēt viņa no-

lūkus. □ Viņš juta, ka šinī mirklī tam no

Lilijas jāaizbēg, lai nekļūtu uz visu mūžu par

aklu ieroci tās rokās. Rozītis 3, 66.

2. Līdzeklis, paņēmiens (kāda mērķa sasnieg-

šanai). O No sirmiem laikiem vārds ir bijis
varens ierocis. Apgarotu meistaru rokās, radī-

šanas moku kalvē, politisko cīņu ugunīs tas

kļuvis. . par cilvēku vienotāju, gaismas un

miera nesēju, nešaubīgu cīnītāju pret tumsu

un varmācību. Lit M 55, 2, 2. Slepenība bija

partizāņu spēcīgākais ierocis, kas sargāja pret

ienaidnieku. Samsons 1, 3. Streiks arī Rīgas
strādniekiem vairs nebij nekāda spēka un

vienības demonstrācija un parāde, bet asākais

cīņas ierocis . . Upīts 9, 723.

ierosa, -as, s. 1. biol. Evolūcijas procesā iz-

veidota dzīvās šūnas reakcija uz kairekli.

.. ar daudziem kompleksiem gaismas un

skaņu kairinātājiem slimniekiem izraisīja mo-

toriskos ierosas un kavēšanas refleksus. Zin T

65, 11, 16. Pirmsskolas vecumā bērna nervu

sistēmā ierosas procesi ir pārsvarā par aiz-

tures procesiem, tātad spēja aktīvi darboties

ir pārsvarā par spēju savaldīties. PL Siev

67, 11, 18.

2. pareti. lerosme (1). lO Ne jau bībelē un

dziesmu grāmatā vien sakņojas Apsīšu Jēkaba

māksla; cits, vēl auglīgāks ierosas avots ir

tautas gara mantas, kurām viņš tuvojas ar

lielu cieņu un bijību . . Lit M 58, 49, 2. Ne ik

reizes var pasmelties padomu attiecīgajā lite-

ratūrā. Tas tiesa. Bet iespējams gan rast

ierosu, tā sakot, iegrūdienu, un sāc lauzīt

galvu par dzīves uzdoto jautājumu. Cīņa

73, 250, 4.

3. pareti. lerosinājums (1). □ . . es manu, ka

aiz lieliskā jūtu uzbudinājuma un pārliecīgās
domu ierosas sāk man pietrūkt elpas. . Plū-

donis 2 , 395.

ierosinājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts-*-i erosinā t (1); priekšlikums (ko

darīt). Pateikt savu ierosinājumu. lerosinā-

juma realizēšana. □ Un tad pēkšņi kādam

rodas ierosinājums: nodibināt pašiem savu

literāro pulciņu. Fimbers 2, 78. Aicinām dabas

un vēstures draugus atsūtīt redakcijai . . sa-

vus ierosinājumus un priekšlikumus par da-

bas aizsardzības pasākumiem . . Pad J 73, 57, 4.

. . katrs otrais [rūpnīcas] strādnieks nācis ar

kadu ierosinājumu. Šogad pirmajā ceturksnī

rūpnīcā iesniegti 228 priekšlikumi . . Rīgas B

58, 103, 2.

2. Paveikta darbība, rezultāts iero s i-

nat (3). Tiesas procesa i.

ierosināmība, -as, s.; parasti vsk.; biol. Spēja
(šūnai) uztvert pārmaiņas ārējā vidē un reaģēt
uz tām. lerosināmības pakāpe.

ierosināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izteikt priekšlikumu (ko darīt). I. rūpnīcā
ierīkot klubu. I. ekskursiju. □ Padomju Sa-

vienība ierosināja uzsākt sarunas par līguma
noslēgšanu. Cīņa 73, 81, 1. Tas, ka lēnīgais un

nosvērtais Kārlēns ierosina apspriest Alvila

Dzeguzes rīcību, direktoru pārsteidza. Purs

4, 350. Viņi apspriežas, ko šodien darīs. «lesim

kaut kur tālu, tālu,» leva ierosina. Zigmonte

2, 197. // Censties padarīt (kādu) rosīgu, aktīvu;
censties panākt, ka sākas (darbība, rīcība);
arī uzmundrināt. □ Domas pārsviedās uz

šīsdienas uzdevumu —■ iegūt saskari ar zirgu

punkta jauniešiem, . . ierosināt tos mundrākai

gara dzīvei un sabiedriskam darbam. . Sakse

7, 407. . . viņu uz studēšanu bija ierosinājušas
arī dažas tiešām jūsmīgas un dedzīgas drau-

dzenes. Strāls 2, 336. // Būt par cēloni tam, ka

rodas vēlēšanās (ko darīt). □ ..viņu [pirmo
komjauniešu] varonība ierosina un aizrauj
komjaunatni sekot to dižajam piemēram. Cīņa

57, 260, 1. Nezinu, kāpēc, bet jūra mani allaž

ierosinājusi domāt par dzīvi, par to cilvēku

likteņiem, ar kuriem kādreiz esmu bijis pa-

zīstams . . Grīva 8, 47. Kļūmes ar dzenskrūvēm

ierosināja sīkāk pakavēties pie gadījuma, par

ko pirms dažām dienām stāstīja kapteinis Ro-

zītis. Talcis 7, 77. // Būt par (kādas darbības,

darba paņēmiena v. tml.) izraisītāju, veicinā-

tāju. □ Filmas darbībā teicami iekomponēti
atmiņu skati. Šādu paņēmienu ierosinājusi . .
novele .. Lit M 72, 2, 12.

2, Būt par cēloni (kādai parādībai), būt par

(kādas parādības) izraisītāju. □ Trupēs veids

un izplatība koksnē ir atkarīga no sēņu sugas,

kas trupi ierosina. Sterns 2, 66. // Būt par cē-

loni tam, ka rodas (kāda fizioloģiska norise).
I. ēstgribu. □ No tā [sālsskābes trūkuma

kuņģī] cieš aizkuņģa dziedzera sekrēcija, ko

ierosina sālsskābe . . Skulme 3, 91. // Izraisīt

(psihisku stāvokli). □ . . nostāsts . .it kā grib
tikai ieintriģēt un ierosināt lasītāja ziņkāri . .
Upīts 14, 417. Daudzi un dažādi apstākļi . . iero-

sina sapņošanu. Ja miegā sega noslīdējusi no

kājām, ja kājām kļuvis vēsi, tūlīt sapnī rādās,

ka cilvēks brien pāri upei pa ledusaukstu

ūdeni vai iet kailām kājām pa sniegu. Pion

55, 40, 2.

3. jur. Veikt sākotnējās darbības tiesas pro-

cesā. □ Ja prokurors lietu ierosinājis vai

iestājies jau ierosinātā lietā, to nevar izbeigt,

pamatojoties uz cietušā izlīgumu ar apsūdzēto.
Krim pr 58. Par šiem pētījumiem pret viņu
[Sečenovu] ierosināja pat tiesas procesu. Sloka

1, 21.

Sk. ierosinošs.

ierosinātājs, -a, v.; ierosinātāja, -as, s. 1. Da-

rītājs-^-ierosināt.

2. Tas (tāds), kas ir (kādas, parasti fiziolo-

ģiskas, parādības) cēlonis; tas (tāds), kas iz-

raisa, veicina (kādu, parasti iizioloģisku, pa-

rādību). Sirdsdarbības i. O Zem objektīva
kustas tievas, mazliet liektas nūjiņas. Tādi iz-

skatās tuberkulozi ierosinātāji mikrobi . . Kar

51, 8, 708. Kuņģa sulas izdalīšanās saistās ar

ēšanas aktu. To ierosina vairāki nosacījuma
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refleksi, kas ir nervu sistēmas atbilde uz iero-

sinātāju kairinātāju. Nosacījuma refleksus iz-

raisa ēdienu izskats un garša . . Skulme 3, 84.

ierosinošs, -ais; s. -a, -ā; apst. ierosinoši.

Tāds, kas ierosina, dod ierosmi. CJ Priekšne-

sums, kas bija pulcinājis pilnu auditoriju inte-

resentu, bija ļoti ierosinošs. Pad J 73, 204, 2.

Viņa. . uzsmaidīja zēnam droši, ierosinoši.

Klīvers 2, 65. // Tāds, kurā izpaužas spēja iero-

sināt. CJ Mutvārdu daiļrades radoši ierosi-

nošā un idejiskā ietekme uz literatūru ir ļoti
liela. Niedre 11, 5.

ierosīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti. lero-

sināt (1). CJ It sevišķi jaunatni visgudrākā
grāmata un spožākās runas tā nespēj ierosīt

kā dzīva cilvēka piemērs . . Upīts 9, 709.

ierosīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.;

reti. Kļūt spraigākam, rosīgākam. CJ . . valo-

das īsti sāka ierosīties tikai pēc pirmās groka

glāzes. Upīts 4, 320. . . atkal ierosījās iedoma,

atplauka jaunas valdzinošas ainas un aizvili-

nāja projām svešā pasaulē. Upīts VIII, 581.

ierosme, -es, dsk. ģen. -mju, s. 1. Pamudinā-

jums, rosinājums (piemēram, radošā darbā).

CJ . . Ļeņina . . spriedumi un slēdzieni par re-

ālistiskās mākslas teorijas un kritikas problē-
mām snieguši auglīgu ierosmi un ceļa norā-

dījumu revolucionārajam proletāriskajam re-

ālismam . . Upīts 14, 357. Bet literāta darbā pat

citu kļūdas, trūkumi, tāpat kā paša kļūdas,
var kļūt par ierosmi, likt padomāt, mācīties.

Bērce 5, 74. // Tieksme, griba (ko veikt, rea-

lizēt); arī iniciatīva. □ Millers . . vadības no-

rādījumiem pakļāvās bez iebildumiem. Daž-

reiz viņš pat izrādīja diezgan lielu ierosmi, lai

atrisinātu vienu vai otru sarežģītāku jautā-

jumu. Grīva 4, 29. Sociālistiskā celtniecība

prasa daudz plašāku vērienu un drosmi. Un

vairāk pašu ierosmes. Nevar gaidīt, kamēr

visu pasniedz gatavu. Vanags 2, 16.

2. lerosinājums (1). CJ Pēc komjaunatnes
ierosmes mūsu zemē plaši izvērsusies komu-

nistiskā darba brigāžu un trieciennieku kustī-

ba . . Cīņa 62 , 90, 1. Šogad daudzās skolās, se-

kojot Cēsu rajona ierosmei, uzsāktas nodar-

bības ar piecus gadus veciem bērniem. Sk Av

72, 11, l.

ierotīt, -v, -i, -a, arī -īju, -ī, -ī, pag. -īju;
trans.; pareti. lelocīt (piemēram, auduma malu).
'CJ Annele zina, ka Līziņa būs ar viņas darbu

apmierināta. Vīlīte būs tik smalki ierotīta, ka

gandrīz sataustīt nevarēs . . Brigadere XIX, 188.

lerotīt vīli. ME 11, 60.

ierubināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. lerubināt (1). □ ..Līziņa izsaucās, ne-

zinādama, vai ierubināto pīrāgu kost tālāk
vai to tūlīt atraidīt. Brigadere XIX, 216.

ierubināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. lesākt rubināt un tūlīt apklust (pa-
rasti par rubeni). CJ Rubenis ierubinājās. ME

11, 59.

ierūcināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; sar.

1. intrans. Rūcot, ar rūkoņu ievirzīties (kur
iekša). CJ Bet mani sapņi par to lielo nezi-

nāmo pagaist. Aizbēg kā stirnas, Kārkla mo-

tocikla rūkoņas sabiedētas. Kārkls reizumis

ierūcina arī mūsmājās. Avotiņa 3, 6.

2. trans. Panākt, ka iesāk Tūkt (dzinējs,

ierīce). CJ īerūcināt. . vilciņu.. ME 11, 59.

ieruds, -ais; s. -a, -ā; apst. ierudi. Mazliet

ruds. CJ . . leruda sagšiņa . . LD 21 566, var.

ierūgt, parasti 3. pers., -rūgst, pag. -rūga;
intrans. lesākt rūgt. Siltumā mīkla ātrāk

ierūgst. O Maize ierūgusi. ME 11, 59.

ierūgtens, -ais; s. -a, -ā; apst. ierūgteni. Maz-

liet rūgtens; ierūgts. O Tai zemē zinu zeļam

rūtu. . Zieds neuzplaukst ar krāsu skaļu. Es

ierūgtenu dvašu jūtu. Brutāne 2, 13.

ierūgts, -ais; s. -a, -ā; apst. ierūgti. Mazliet

rūgts,- rūgtens. I. ābols. lerūgtas zāles. I. alus.

ierukstēties, parasti 3. pers., -rukstas, pag.

-rukstējās; refl.; reti. lerukšķēties. CJ Kad si-

vēnu lielākā daļa bija jau paēdusi, tad sivēn-

māte vairākas reizes stiprāk ierukstējās. Birz-

nieks-Upītis V, 331.

ierukšķēties, parasti 3. pers., -rukšķas, pag.

-rukšķējās, arī ierukšēties, parasti 3. pers., -ruk-

šas, pag. -rukšējās; refl. lesākt rukšķēt un tūlīt

apklust. Sivēns ierukšķas. O Govs iemāvās,
cūka ierukšķējās, un aita ieblējās . . Kalndruva

2, 83. . . kūts stāvēja vaļā līdz galam. Kad viņa

iegāja tur, kaktā ierukšķējās cūkas un iegāgi-

nājās zosis. Ezera 1, 378.

ierukšķinālies, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās, arī ierukšināties, parasti 3. pers., -inās, pag.

-mājās; refl.; reti. lerukšķēties.

ierūkt, parasti 3. pers., -rūc, pag. -rūca; intrans.;

pareti. Pirmo reizi (gadā) iesākt rūkt (par pēr-

konu). □ Un nemaz tas [zāles labums] neat-

karājas no saulaina vai slapjāka laika — Upīšu
Mārtiņš bij pārliecināts, ka galvenā kārtā no

tā, vai pavasara pērkoni
0

ierūc jaunā vai vecā

mēnesī. Upīts 4, 201.

ierūkties, -rūcos, -rūcies, -rūcas, pag. -rūcos;
refl. 1. lesākt rūkt un tūlīt apklust (par dzīv-

niekiem). Lācis ierūcas. O Viņa slēdz mazus

sētas vārtiņus, pagalmā ierūcas suns, tad sāk

līksmi smilkstēt. Zigmonte 2, 170. sal. . . [fron-

tes] dunoņā it kā ierūcas saniknots zvērs: nāk

tanki. Spāre 5, 393. // pārn.; sar. Īgni, nelaipni

ierunāties. CJ «Mums nav šauteņu,» ierūcās

viens no vecajiem zemniekiem. Grīva 1, 63.

Tomēr pēc tik daudz pārestībām gribēju vēl

Lidijai rādīties dusmīgs un tādā kā veca vīra

balsī ierūcos: «Nu, kam tādas meiteņu aušī-

bas!» Birze 1, 129. Puisis paliecās uz priekšu un

pavērās lodziņā. «Velna būšana!» viņš īgni
ierūcās. «Te jau netiks pāri.» Kalndruva 5, 25.

2. parasti 3. pers. lesākt rūkt un tūlīt pār-

stāt (par parādībām dabā, parasti par pēr-

konu). CJ Pašreiz viss siens gulēja apārdā,
kad aiz meža ierūcās pērkons. J Kalniņš 2, 73.

. . viņš, pērkonam ierūcoties, vai pamira aiz

bailēm. Kalndruva 5, 150. Vējšar šalti iedrāzās . .

vaļējā plīts mutē. . . Pelni šķīda, liesmas plaka,
bet tūlīt jau pasitās augšā, priecīgi ierūkda-

mās . . Brigadere 2, 354.

3. parasti 3. pers. lesākt rūkt (par dzinējiem,

ierīcēm v. tml.); īsu brīdi rūkt. CJ . . kaut

kur noklaudzēja spēcīgi aizcirstas automašīnas-

kabīnes durvis un ierūcās motors. Talcis 4, 33.
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Tikko viņi bija iegājuši istaba, uz ceļa dzir-

dēja ierūcamies mašīnu. Dripe 2, 60. lerūcas

ērģeles, un ērģelnieks aizsāka noradīto dzies-

mu. Birznieks-Upītis 6, 177.

ieruna, -as, s. Piezīme, papildinājums, ar ko

izsaka nepievienošanos kam, citādas domas

vai ieskatus; arī iebildums. Dibināta i. Atzīt

bez ierunām. Celt ierunas — izteikt iebildu-

mus. O Tur [frontē] katrs zina, ka uzliktais

pienākums jāizpilda, un kaut kādas ierunas

nenāk ne prātā. Sakse 7, 32. . . viņš palaida

Jāņa māti pirmo ieiet pa durvīm un . . balsī,

kas nepieļāva ierunas, paziņoja . . Purs 6, 137.

Medības vada mednieku vecākais, kura pa-

vēlēm pārējiem medniekiem jāklausa bez ieru-

nām. A Kalniņš 1, 76. ..pārāk ilgi kavēties to-

mēr nedrīkstēja, jo saimnieks varēja celt ieru-

nas. Austriņš 1, 161.

ierunāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. leska-

ņot (runātu tekstu). I. dzejoli skaņuplatē.
O Kinofilmas tekstu ierunā labākie Maska-

vas teātru aktieri. Zv 57, 12, 24. Ja zvana pa

tālruni, klausulē atskan it kā magnetofona
lentē ierunāta balss . . Cīņa 57, 250, 3. // Runā-

jot panākt, ka skaņas izplatās (kur iekša).

D . . izrādē varbūt varēja vairāk izlīdzēties

ar mikrofonā ierunāto . . diktora tekstu . . Rī-

gas B 58, 4, 5. «Un, protams, jūs arī,» repor-

tieris ierunāja mikrofonā. «Man klausītājiem

jāpaskaidro tas, ko doktors Egle noklusē . .»

Birze 5, 235. Saņēmis apelsīnu kasti, viņš ne-

laipni ierunā dēlīšu starpās: «Es tādus draņ-
ķus nesmēķēju.» Kalndruva 5, 80.

2. Runājot pārliecināt; runājot censties pa-

nākt, ka notic (teiktajam); iestāstīt. !□ . .sest-

dienas rītā tie [dēli] ierunāja tēvam, lai muļ-

ķītim nedodot pirts malku. . LTTP V, 367.

. . viņš zināja, ka tēvam vairs nevarēs ierunāt

nest gultu atpakaļ. Birznieks-Upītis I, 100.

// leteikt (kādu). □ . . viņam Rīgā dzīvo labs

tēvocis, . . kas viņu še [darbnīcā] ierunājis par
mācekli. Sēlis 4a, 10. Bostonā viens labs lietu-

vietis ierunāja mani skārnī par gaļas izcir-

tēju. Lit M 67, 43, 7. // reti. Runājot iedvest.

.. [vectēvs] noliecās pie [kucēna] Verk-

šķīša, iecēla to atkal midziņā un ņēmās tam

ierunāt prātu: «Ko tu, muļķīti, vienmēr bai-

dies.» Birznieks-Upītis IV, 247.

3. reti. Aizrunāt (3). '□ lebūvietei ir pie
saimnieces., ierunāts sivēns. ME 11, 59.

ierunāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; reil.
1. lesākt runāt; iesākt runāt un tūlīt pārtraukt.
O Uz to Krišups neko neatbildēja. lerunājās

pēc brīža, kad pret malas zilgmi jau
izcēlās zemnīcu ovālās muguras. Upīts VIII, 382.

Kad Ervīns ticis galā, vecais atkal ierunājas
gausi un klusu, it kā sev vien. Krūmiņš 1, 61.

pārn. .:
tuvējā pļavā iedziedājās vakarlēpis,

ierunājās zemes vēzītis . . Kaldupe 6, 53. // trans.

□ «Visi no manis aiziet, es vienmēr palieku
viena,» pēc laba brīža, kad Mirdza jau ēda

vakariņas, māte ierunājās. Sakse 7, 111. «Redzi,
Indra,» viņš ierunājās, ar pūlēm razdams va-

jadzīgos vārdus, — «man te nav neviena īsta

...
Ta ir iznācis . . .» Kalndruva 2, 45.

«Ko nu tu,» Valdis ierunājas un noklust. Zig-

monte 1, 244. // lesākt runāt (par ko), īsi pa-

teikt (ko). □ Viņa vieta būtu mūzikas skolā.

Vēl pirms dažām dienām ierunājos par to Vi-

lim. Avotiņa 2, 123. lerunājos par makšķerkā-
tiem. Viņi man apsolīja tos uzdāvināt. Grīva

8, 289. pārn. Par [grāmatā] «Kurzemītē» skar-

tajiem jautājumiem ierunājušies arī laikrak-

sti . . Kar 74, 4, 145. // trans. lO Jau pavasarī

ganos ejot, viņš mātei ierunājās, ka gribētu
tikt rudenī atkal skolā. Sakse 2, 135. // pārn.

lesākt šaut (par šaujamieročiem). □ Desmi-

tiem automātu un šauteņu ierunājās vienā

laikā. Sākās kauja. Lācis 6, 556. Drīz vien ieru-

nājās lielgabali visgarām apvārsnim, un visi

tie raidīja savus lādiņus uz šauro zemes strē-

meli starp ezeru un purvu. Vilks 1, 30. Kad

Caune izkāpa no ierakumiem, vairākās vietās

aizmugurē ierunājās Sarkanās Armijas artilē-

rija. Grīva 4, 93. // pārn. lesākt skanēt (piemē-
ram, par mūzikas instrumentiem). □ lerunā-

jas ērģeles. Tur Baha fūgu spēlē Gulbenes

ērģelnieks . . J Kalniņš 3, 150. Diriģents viegli
piesita ar zizli, un orķestris sāka spēlēt. leru-

nājās vijoļu smalkās balsis . . Grīva 4, 32.

2. parasti 3. pers. lesākt izraisīties, izpausties
(parasti par psihiskiem stāvokļiem). Viņā ieru-

nājās dzīvības instinkti. □ Svešzemnieki ne-

bija viņu draugi, bet viņos ierunājās strād-

nieku goda un solidaritātes jūtas. A Grigulis

13, 75. Pirmā pilsēta, ko viņš savā mūžā ierau-

dzījis, iepatikās. Bez tam te bija jūra. Varbūt

atkal ierunājās lībiešu asinis, bet varbūt tā

vienkārši bija vēlēšanās drīzāk kļūt patstāvī-

gam . .Zigmonte 2, 29. Viņā ierunājās vecais

jūrnieka un karavīra likums — neatstāt biedru

nelaimē, un viņš steidzās, lai nenokavētos.

Grīva 7, 10. // pārn. lesākt izpausties, iesākt ra-

dīt ietekmi (piemēram, par atziņām). □ Tā,

piemēram, teiciens «krāces apiet nav laika»

ar savu uzskatāmo pamatnozīmi. . ierunājas

tik daudzveidīgi, cik daudzveidīgi ir cilvēku

priekšstati gan par krācēm. . , gan arī par

visu to, kas katram dzīvē bijis kā trauksmains,

skaists veikums. Valeinis 1, 196. Bet īsais stāsts

tikai tad īsti ierunāsies uz lasītāju un sa-

sniegs savu uzdevumu, ja būs izvēlēts tāds

notikums un tā attēlots, ka lasītājs tajā jutīs

plašo dzīves elpu . . Kar 54, 5, 101. . . viņa [re-

žisora] uzmanība atkal un atkal pievērsusies

lugām, kas prasa, lai uz skatuves meistarīgi

ierunātos visi teātra mākslas daudzie ele-

menti —
līdztekus aktierim arī krāsas, gais-

mas, skaņa, ritms. J Kalniņš 1, 277.

3. reti. Runājot aizrauties; iegrimt sarunā.

Viņi tā ierunājušies, ka nepamana ienācēju.
O Tā viņi ierunājās labu laiciņu. ME pap I, 538.

4. novec. Savienojumā ar «ļauties»: ļaut sev

ko iestāstīt, ieteikt. □ Viņa jau varētu gan

vieglāk
0
. . Bet vai viņa ļaujas ierunāties?

Darba laikā katrs solis esot dārgs. Birznieks-

Upītis 6, 125.

ierūsēt, -rūsēju, -rūsē, -rūsē, arī -rūsu, -rūsi,

-rūs, pag. -rūsēju (retāk -rūsu, 1. konj.); intrans.

1. parasti 3. pers. Mazliet, arī vietumis sarūsēt.

Mitrumā naži ierūs. O ..vanna ierūsējusi,

sen vairs netiek lietota. Zv 57, 5, 6. Laiks
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ielauzties vecā Mārsnēna kabinetā, . . izčirk-

stināt ierūsējušās spalvas, izvētīt sējumus

grāmatskapjos! Kalve 1, 11. // pārn. Kļūt ne-

skanīgam (par balsi). O Kuģenieks [dzelzceļa

sargs] laida aizšķērsi augšā.. «Brauc ātri!»

nočerkstēja galīgi ierūsējušā balsī. Upīts 4, 33.

2. Aprūsējot, sarūsējot kļūt tādam, ko grūti

izkustināt, izņemt. lerūsējusi atslēga. D Rei-

zēm gadās, it īpaši, ja zāģis nav rūpīgi kopts,
ka skrūvītes ierūsē . . Indāns l, 73. Pa garo zie-

mas laiku durvis bija ierūsējušas, logi iebrie-

duši. Brigadere 3, 323. // pārn. Nepieņemt, ne-

atzīt jauno, censties saglabāt novecojušo; būt

kūtram, neaktīvam. □ «Dienas Lapa» . . ir . .
drusku svaigāka un nav tā savos uzskatos

ierūsējusi kā «Baltijas Vēstnesis» . . . A Deglavs

1, 753. Neļaut ierūsēt savam garam. ME 11, 59

ierūsgans, -ais; s. -a, -ā; apst. ierūsgani.
Mazliet rūsgans. I. audums. lerūsgani pelēks.

ierušināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

I. Ļaut, lai ierūsē (1). O lerūsināt nazi. ME

11, 59.

2. Ļaut, lai ierūsē (2). I. durvju bultu.

ierušināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Rušinot ievietot (parasti zemē), rušinot pār-
klāt (parasti ar zemi). O . . tēvi un vectēvi . .

graudus zemē kaisīja ar rokām, ierušināja ar

ecēšām. Zv 51, 2, 16. ..izbraucēji apmetnes
vietā rūpīgi salasīja zemē nomestās papīra

driskas, ierušināja tās bedrītē zem ķērpjiem . .
Niedre 13, 66. . . Jancis atrausa uguni mazliet

nost, ierušināja kartupeļus pelnos un uzrausa

atkal ogles uz uguni virsū. Valdis 1, 142.

ierušināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
Reil. -»- i c r uš i nā t. I. siena kaudzē. O Si-

vēns ierušinājies migā. ME pap I, 538.

iesācējs, -a, v.; iesācēja, -as, s. 1. Darītājs ->-

iesākt.

2. Tas (tāds), kas tikko sāk vai ir sācis

(piemēram, mācīties, strādāt) un kam vēl nav

pietiekamu zināšanu, iemaņu. I. sportā. I. pel-
dēšanā. Valodu kursi iesācējiem, □ Liepāj-
nieki ar prieku sekoja jaunās aktrises izaug-
smei no talantīgas, bet vēl nenobriedušas iesā-

cējas . . par iejūtīgu, nopietnu skatuves māk-

slinieci. . Zv 57, 11, 15. Viņš bija pieradis strā-

dāt ar iesācējiem, no kuriem dažs jūru redzēja
pirmo reizi. . Tādiem visu vajadzēja skaidrot

un rādīt, un tad vēl nevarēja būt drošs, ka

viņi sapratuši tevi. Lācis 11, 230. ..iesācēji
dramaturgi samērā bieži lugas konfliktam iz-

manto nelaimes gadījumus. J Kalniņš 1, 414.

iesacīt, -saku, -saki, -saka, pag. -sacīju;
trans. leteikt (1). I. grāmatu. I. darbinieku.

O «Ja, topinamburu. Agronoms iesaka. Skāb-

barības iznākot ļoti daudz..» Birze 1, 79. «Tad

jus man iesakāt labāk vis nepārdot?» viešņa
nedroši taujā. Zigmonte 2, 68. . . viņš . . dedzīgi
iesacīja, ka tā ātrāk varot tikt uz priekšu.
Kroma 3, 44. Nesen viņi iesacīja, kā labāk iz-

mantot ražošanas atkritumus sīko sadzīves

priekšmetu pagatavošanai. Cīņa 63, 274, l.

iesacīiies, -sākos, -sakies, -sakās, pag. -sacī-

jos; refl.; pareti. lerunāties (1), ieteikties (1).
□ Viņa iesacījās apspiestā balsī. ME 11, 61.

// trans. Es iesacījos: sak, vai nu man nav

citu domu. ME 11, 61.

iesaiņojams, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. c s a i-

ņ o t.

2. ar not. galotni. Tāds, ko izmanto (kā) iesai-

ņošanai. lesaiņojamais papīrs. lesaiņojamie
materiāli.

iesaiņojums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta

darbība, rezultāts —>- iesa iņo t. Rūpīgs i.

2. Materiāls, izstrādājums, kurā iesaiņo,- arī

tara. Dāvanas i. O Mūsu pilsētas darbaļaudis
gaida no republikas lietišķās grafikas māk-

slas meistariem, lai plaša patēriņa preču iesai-

ņojums būtu glīts un estētisks. Rīgas B 62,

79, 3. Lidmašīnas pārvadā smagas mašīnu de-

taļas un trauslus ziedus, televizoru kinesko-

pus un izmēģinājuma dzīvniekus, augļus, dār-

zeņus un izstāžu eksponātus, visu, kas jāpār-
vadā, pie tam visdažādākajā iesaiņojumā. Rī-

gas B 62, 163, 4. Aerosolu iesaiņojumā gatavo-

sim dezodorantus . . Rīgas B 68, 4, 4.

iesaiņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. levie-

tot (kādā materiālā, izstrādājumā), lai aiz-

sargātu glabājot, transportējot. I. grāmatu. I.

pārtikas produktus. I. veļu. I. mašīnas.

O Grozā, salmos labi iesaiņotu, Lejassmeltēnu

Jorģis atvedis līdzi pakaramo lampu. . Upīts

4, 245. Produktus, kas bija domāti partizāniem,

patriotes. . iesaiņoja parocīgā maisiņā. Sam-

sons 1, 124. ..aparatūra vēl iesaiņota kastēs..

Zv 68, 5, 3.

Sk. iesaiņojams.
iesaistījums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts -Piesaistīt. Citātu i. sace-

rējumā.

iesaistīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Panākt,

būt par cēloni, ka (kāds) sāk piedalīties (pie-
mēram, darbā, pasākumā, organizācijā).
I. strādniekus sociālistiskajā sacensībā. I. ho-

keja komandā jaunus dalībniekus. I. pārrunās.
I. debatēs. O . . rīt komjauniešu un jauniešu

brigādes uzsāks ražas novākšanu . . Arī pārē-

jie, vecākie gada gājumi, jāiesaista šajā darbā.

Sakse 7, 87. Lai [zinātnieku] kolektīvs būtu

darba spējīgāks, tajā vajadzētu iesaistīt da-

žādu nozaru ķīmiķus, molekulārās bioloģijas

pārstāvjus . . Purs 4, 167. . . prese veic lielu un

svarīgu darbu, iesaistīdama visplašākās darba-

ļaužu masas valsts pārvaldīšanā, komunistis-

kās celtniecības konkrēto uzdevumu risinā-

šanā. Rīgas B 62, 215, 1. // Izmantot (kādā no-

risē, procesā, piemēram, dabas bagātības, vie-

las). □ Apsverams, kādas . . dabisko pļavu

un ganību platības var. . iesaistīt pļavu —

ganību augu sekā. Apsītis 1, 345. ..bioloģiskajā

cīņā ar kaitēkļiem cenšas iesaistīt vīrusus.

Zin T 67, l, 13. // lekļaut (piemēram, vārdus

teikumā). I. dotās vārdkopas vingrinājuma
tekstā. I. citātus stāstījumā.

iesaistīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. lesākt

piedalīties (piemēram, darbā, pasākumā, orga-

nizācijā). I. ražošanā. I. sabiedriskajā darbā.

I. sociālistiskajā sacensībā. I. debatēs. I. sa-

runā. □ Ikviens, kam krūtīs dzīva, atsaucīga

sirds, . . iesaistās komunistiskās partijas vadītā

pasaules pārveidē un jauncelsmē. Sudrabkalns
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2, 277. . . cīņā pret ekspluatatoiiem iesaistās

strauji augošo rūpniecības centru. . prole-
tariāts. Samsons 1, 7. Pionieru kustība strauji
vērsās plašumā, tajā iesaistījās arvien vairāk

un vairāk bērnu visās mūsu Dzimtenes ma-

lās . .PL Skola 62, 5, 4.

iesakņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Pa-

nākt, ka (auga veģetatīvās daļas) ieaug, iz-

veido saknes. I. spraudeņus. □ . . [augļauga]

pumpurus izmanto augu pavairošanā, iesakņo-

jot augu veģetatīvās daļas. Sudrabs l, 4i.

2. Nostiprināt (uzskatus, jūtas, tradīcijas

v. tml). □ Tā jūs neizravēsiet veco naidu,

bet iesakņosiet viņu vēl dziļāk. Upīts V, 158.

Režisors . . , kas iestudējis komēdiju .. , to ne

tikai sapratis, bet iesakņojis savā iecerē. Lit M

54, 9, 3.
...padomju rakstnieku darbi, kurus

Žuburam bija izdevies izlasīt pagājušo ziemu,

viņa apziņā nostiprināja un iesakņoja to, kas

agrāk bija intuitīvi sadīdzis. Šodien Kārlis Žu-

burs bija . . revolucionārs . . Lācis VI, 416.

iesakņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. parasti 3. pers. Izveidojot saknes, no-

stiprināties (zemē). □ Ziemas rudzus sēj ru-

denī, lai jaunie augi līdz salam paspētu iesak-

ņoties. Svinka l, 31. Ja koks aug atklātā

vietā . . , tas izaug sīksts un zarains, dziļi un

pamatīgi iesakņojas zemē. Rīgas B 58, 51, 3.

Stumbra daļas un zari parasti labi iesakņojas,
tāpat arī saknes bagātīgi dzen atvases.

Sudrabs 1, 49.

2. Nostiprināties (par uzskatiem, jūtām, tra-

dīcijām v. tml.). □ Ēšanas paražas, kas iesak-

ņojušās gadiem, pat gadu simtiem, parasti no-

saka tautas un arī atsevišķas ģimenes uztura

veidu. . Skulme 3, 42. Tā nu manī iesakņojās
ieradums katru rītu atmosties pulksten pie-
cos, tas saglabājies pat tagad . .

Bels 1, 75. Ar

katru gadu plašāk un dziļāk teātra māksla

iesakņojas ļaužu dzīvē. Lit M 66, 26, 4. // levies-

ties, tikt plaši lietotam (par vārdiem, izteicie-

niem). □ . . augļkopības literatūrā iesakņo-

jušies tādi termini kā sviesta bumbieris
—

auglis lietošanas gatavības pakāpē ir pilnīgi
kūstošs kā labs sviests . . Sudrabs 1, 269. . . Odo-

jevskis apgalvoja, ka viņam bieži nācies dzir-

dēt sabiedrībā sarunas, kurās bijuši ievīti Gri-

bojedova lugas izteicieni. Vēlāk daudzi iesak-

ņojās krievu ikdienas un rakstu valodā jo
cieši. Kar 54 , 2 ,94. // Ilgāku laiku palikt kādā

(dzīves vai darba) vietā un pierast pie tās.

□ Diezgan jau dzīve viņu mētājusi no vienas

vietas uz otru, kaut kur cilvēkam taču jāie-
sakņojas, lai pavisam nepiemestos dzenājama
kustoņa daba. Upīts XII, 1071. «Tātad jūs rūp-
nīcu atstāsiet?» — «Nē, es mācīšos neklātienē

un . . strādāšu tepat.» . . Šis puisis netaisījās
begt, bet iesakņoties vēl ciešāk. Saulītis 12, 308.

iesākt, -sāku, -sāc, -sāk, pag. -sāku; trans.

1. Veikt pašu pirmo (pasākuma, darbības, no-

rises) daļu, posmu. I. sēju. I. pļaušanu. I. ce-

ļojumu. I. sarunu. I. rakstīt vēstuli. I. ēst pus-
dienas. □ Tās pāris verstis0 viņš skriešus

varēja noskriet. Un viņš iesāka skriet. Blau-

manis 6, 148. Kāpēc tu nevari strādāt savā rūp-

nīcā, kur tikko esi iesākusi mācīties par vir-

potāju? Talcis 4, 47. Atceros, pirmo māju bija
iesākusi celt cita brigāde. J Plotnieks 2, 32.

. .nepaguva vairs iesākt pat torņa labošanas

darbus. Ezeriņš 3, 45. // Sākt veidot, izstrādāt

(ko). I. gleznu. □ leskatījies stepes bezgalībā,
Kātiņš. . noliecās pār iesākto vēstuli. Kroma

3,47. Sils paskatījās uz iesākto klēti, kuras

tikko uzceltās sienas tālu mirdzēja pusdienas
saulē. Bērn 50, 8, 38. // intrans. Pateikt pašus pir-
mos vārdus, teikumus (parasti sarunā). O «Kā

tad būs?» viņš iesāka tai mierīgajā, it kā ne-

vērīgajā, bet reizē nopietnajā noskaņā, kādā

vīri dažkārt kārto svarīgas darīšanas. «Es at-

nācu parunāt...» Kalndruva 5, 105. «Runājot
īsi,» jūrnieks iesāka, «teikšu tā: esmu nolēmis

Ilgu precēt.» Vilks 5, 92. «Man ar tevi vienatnē

jārunā,» Jurģis iesāka nokaunējies. Preilis 1,56.

// Sākt izpaust (psihisku vai lizioloģisku stā-

vokli). I. skaļi smieties. Slimnieks iesāka svīst.

□ Un Andra māte iesāka stipri raudāt un

krustmāte tai līdz. . Apsīšu J 3, 25. // Sākt

izpausties, norisināties (par parādībām dabā).

O Bet šogad sniegs iesāka krist pusdienas
laikā, pavisam pelēkā, parastas nomākušās

dienas vidū. Līvs 2, 99. . . lesāk smaržot ziemas

gaiss . . Kaldupe 2, 81.

2. levadīt pašu pirmo laika posmu (kādā

darbā, periodā v. tml.). I. darba dienu. I. jauno
mācību gadu. I. gada pirmo ceturksni. □ Ta-

gad, kad cilvēce iesākusi jaunu ēru, kosmisko

ēru, Mēness un planētu fizikālo īpatnību pē-
tīšana iegūst sevišķu nozīmi. Cīņa 63, 80, l.

// levadīt (mūža, darba gaitu v. tml.) pašu

pirmo posmu. □ Andžus iesāka savu gājēja

gaitu, aiziedams par cūkganu. Birznieks-Upītis

6, 41. Tātad ar četrpadsmit [gadiem] jau esi

iesācis darba vīra mūžu. Kalndruva 5, 27.

3. Sākt lietot, izmantot. I. jaunu kāpostu
mucu. Nogriezt no iesāktā maizes kukuļa.
O Vēl bija arī iesākta papirosu kastīte . .

A Grigulis 13, 360.

4. Sākt piērast (ko darīt); pasākt. Suns iesā-

cis pa naktīm gaudot. □ Tā kā bail bija uz-

reiz lauzt iesākto dzīves kārtību. Sakse 7, 264.

5. Parasti savienojumā «ko iesākt»: darīt,

rīkoties; darīt tālāk. O Viņai tas viss izli-

kās kā grūts sapnis, un viņa nezināja, ko

iesākt, ko darīt. Brigadere 3, 15. «Vai šopava-

sar plostos arī brauksi?» viņš griezās pie

Andra. «Ko citu lai iesāk, jābrauc vien būs.»

Sakse 2, 36. Ko viņiem ar tām lāpstām un tiem

cirvjiem bij iesākt [degošajā mežā]! ..Vai lai

viņi nocirta pāri koku? Vai lai izraka kādas

asis garu grāvi? Blaumanis 11, 323. // Paveikt,

izdarīt. □ Viens cilvēks te neko nevarēja
iesākt. Te vajadzīga talka. Sakse 7, 144.

Nav ko iesākt (ar kādu), arī nevarēt

neko iesākt (ar kādu) sar. — saka, ja nevar

pierunāt (kādu) ko darīt, ja nevar vienoties

(ar kādu par ko). O Ar tik spītīgu cilvēku

nebija ko iesākt. Sakse 7, 54. Te bijušas vairā-

kas tādas [protestētājas], ar kurām neko ne-

varēja iesākt. Upīts 18, 221.

iesākties, parasti 3. pers., -sākas, pag. -sākās;

refl. 1. Tikt veiktam pašā pirmajā posmā; no-
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risēt pašā pirmajā posmā. lesākas pavasara

lauku darbi. lesākas sarunas. lesākās teātra

izrāde. □ Uz visas desmitām verstīm garās

joslas pļaušana iesākās no paša rīta. Birznieks-

Upītis 6, 162. Tieši tā iesākās arī brauciens. .
Skujiņš 5, 71. Nu cīņu viņš redzēja iesāka-

mies . .Blaumanis 11, 311.

2. Sākties, tikt ievadītam (par laika pos-

mu). lesākas ziema. lesācies jauns gads.
□ «Tas ir brīnišķīgi,» viņam iekrīt prātā, «ka

jauna diena iesākas ar himnas skaņām.» Kaln-

druva 5, 194. Man pavasaris iesākas Ar zaļa-

jiem nātru dzietiem Žogu dienvidpusēs, Ar

smaržīgo nātru zupu. . Gāliņš 2, 84. // Tikt

ievadītam pašā pirmajā posmā (par mūžu, dar-

ba gaitām v. tml.). lesākas skolas gaitas.
O Pēkšņi man likās, ka esmu nokratījis no

pleciem visas .. šaubas un svārstības,. . un

[revolūcijas] liesmu spīdumā iesākās jauna
dzīve. Sudrabkalns 5, 19.

iesākums, -a, v. 1. parasti vsk. Pati pirmā

(parasti darbības, norises, parādības) izpausme.

Darba i. Stāsta i. □ Dzīvē visam kaut kur ir

iesākums, vienmēr kaut kas ir jādara pirmo
reizi. Vilks 5, 14. Tas vēl nav gals, bet tikai

iesākums, Mēs mūža cīņu uzsākam pret jums!
Paegle 2, 196. lesākumā nes ūdeni ar sietu, pēc

ne ar spaini nevīžo atnest. LSP(N) 77. Vasarā

Kārlēns stājās līdz ar citiem vīriem spailes

galā un klāja to citiem līdzi. No iesākuma gan

Kārlēns cirta [ar izkapti] sīkāk . . Birznieks-Upī-
tis 1, 38.

2. pareti. Pirmie paveiktie, jau redzamie

priekšdarbi. □ Uz mājām braukdami, mēs

vēlreiz atcerējāmies . . jauno Daugavas tiltu,
kura iesākumi jau redzami. Cīņa 54, 63, 2.

iesalasni, -v, vsk. iesalasns, -a, v. Izdiedzētu

miežu graudu sakņu diglīši.
iesalcukurs, -a, v.; parasti vsk. Saharīds —

cietes sašķelšanās starpprodukts, kas rodas,

gatavojot alu, spirtu; maltoze.

iesaldens, -ais; s. -a, -ā; apst. iesaldeni. Maz-

liet saldens. I. dzēriens. lesaldeni smaržot.

O No [ķiršu] mizas plaisām reizēm iztek

lipīga, iesaldena viela — ķiršu sveķi. Svinka

l, 155. Tie [kartupeļi] bija tik garšīgi, ka va-

rēja ēst vienus pašus, ja daudz — piedzert
klāt vēso, akā atdzesēto pienu, tīru un maz-

liet iesaldenu. Purs 4, 290. . . palūdzām saimnie-

cei izcept karašas. Tās bija varen garšīgas,
mazliet iesaldenas . . Pad J 63, 195, 1.

iesaldēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ļaut,
arī panākt, ka (kas) iesalst. I. laivu upē.
□ pārn. . . šķiet, ka «ļaunais burvis» — auk-

stums, vēlēdamies nosargāt Antarktīdu, grib
ledū iesaldēt mūsu zinātniekus . . Zv 58, 16, 4.

// Panākt, ka sasalst. □ . . labi būtu, ja arī

aukstajā gadalaikā mums būtu viegli pieeja-
mas svaigas iesaldētas ogas, svaigi āboli. Ves

67, i, 3. Zivis mākslīgi iesaldētas uz vairāk

dienām. ME 11, 61.

2. Nelaist apgrozībā, ekspluatācijā, atstāt

neizlietotus (līdzekļus, vērtības), a Aplam
būtu uzstādīt mehānismus bez dzinējspēka, jo
tad tie stāvēs dīkā, ieguldītie līdzekļi būs

iesaldēti un tiks aizkavēta lopkopības meha-

nizācija citos kolhozos. Cīņa 53, 49, 3. Celtnieki

nepaveic darbu paredzētajos termiņos, un līdz

ar to tiek iesaldēti lieli līdzekļi. . Rīgas B

62, 214, 4. Precē ieguldītais darbs un līdzekļi . .
iesaldēti, izslēgti no saimniecības attīstības

procesa. Zin T 66, 3, 2.

iesalds, -ais; s. -a, -ā; apst. iesaldi. Mazliet

salds. lesalda tēja.

iesālījums, -a, v.; parasti vsk.; pareti. Paveikta

darbība, rezultāts -> i c sālī t. □ Stepiņš
priecājās, ka šogad varēšot dabūt. . kādu

pusmucu siļķu. Vienmēr izdevīgāk iepirkt vai-

rumā nekā pa mārciņai: tad nemainoties īstais

iesālījums . . Birznieks-Upītis 6, 164.

iesalināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Apstrādāt (miltus maizes cepšanai) ar karstu

ūdeni, lai daļu cietes pārvērstu cukurā.

O lesalināt maizi. ME 11, 61.

iesālīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Sagatavot

uzglabāšanai, apkaisot ar vārāmo sāli vai

ievietojot vārāmās sāls šķīdumā. I. siļķes. I.

gaļu. O Liellopu, cūkas vai teļa mēli iesāla

(sāls, cukurs, salpetris) 10—12 stundas. Tad

liek verdošā ūdenī . . un uz lēnas uguns
vāra

mīkstu. Mājtur 230. Stāstīja, ka daži mazturīgi

un pat krietni iztikuši ļaudis iesālot veseliem

spaiņiem sēnes ziemai . . Austriņš 1, 111. // pārn.;

vienk. Paturēt sev (ko kāda nepieņemtu, at-

raidītu). □ Ja kāds piesola nederīgu lietu,

tad viņam atbild: «iesāli citam gadam.» ME

11, 62. Tu savu gudrību vari iesālīt. . LSP(N) 75.

«Noskaiti man skaidru naudu priekšā, tad es

tavu meitu ņemu. Ja ne, — vari iesālīt!»

A Deglavs 1, 877.

iesālītīes, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.

Piesātināties ar vārāmo sāli, kļūt sāļam. O Sē-

nes pēc iesālīšanas ievieto vēsā telpā, kur tās

iesālās 25—30 dienās. Mājtur 390.

iesalkans, -ais; s. -a, -ā; apst. iesalkani; pareti.

Mazliet salkans. lesalkana maize. I. ēdiens.

Garšot iesalkani.

iesainīca, -as, s. lekārta iesala kaltēšanai.

O lesainīca ierīkota uz rijas vai pirts aug-

šas. ME pap I, 539.

iesālot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; lauks.

Apstrādāt (barību) ar karstu ūdeni, lai daļu

cietes pārvērstu cukurā. I. barību. I. graudus.
iesals, -a, v. Diedzētu graudu produkts, ko

parasti izmanto par izejvielu, piemēram, alus,

spirta gatavošanai. Miežu i. Kviešu i. Kaltēts i.

Gaišais i. Tumšais i. Diedzēt iesalu. lesala

ekstrakts. lesala dzēriens. lesala konfektes.

lesala cukurs — saharīds —
cietes sašķelša-

nās starpprodukts, kas rodas, gatavojot alu,

spirtu,- iesalcukurs, maltoze. O Mājās sara-

dās zirņi, cūkas šņukurs, putraimu desas,
kviešu milti karašu cepšanai, iesals un apiņi

alus darīšanai. Sakse 6, 88. lesals jau pagāju-

šajā
0 rudenī rijā ar beidzamo kūrumu sakal-

tēts . . Upīts 4, 215. Kā zināms, kafijas dzērienu

bieži aizstāj dažādi surogāti, no kuriem vēr-

tīgākais ir iesala kafija; to iegūst no diedzē-

tiem miežu un rudzu graudiem. Galenieks 2, 366.

iesalt, parasti 3. pers., -salst, pag. -sala; intrans.

Sala ietekmē kļūt tādam, ko stingri apņem,

ietver ledus, sasalusi zeme. Laiva iesalst ledū.
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□ Patlaban ledlauzis attālinās austrumu vir-

zienā, kur iesaluši vairāki tvaikoņi. Cīrulis

1, 232. Traktors un pašbraucējs ar kūlēju gu-

lēja sašķiebušies, iestiguši pāri asīm un iesa-

luši purvā. Klīvers i, 21. Un vēl ļaunāk, ja bie-

tes iesalst zemē. Cik tad nevajag darba, lai

tās izceltu un atbrīvotu no sasalušām zemes

pikām! Cīna 57, 250, 3. pārn. Dieva laime vēl,

ka mēle mutē nekad neiesala, — kad to pama-

tīgi izlocīja, tomēr palika tā kā vieglāk. Upīts

XV, 223. pārn. Nē, viņai jāiet atpakaļ tūlīt,

kamēr konflikts nav iesalis, kamēr to var no-

kārtot ar pāris atklātiem vārdiem. . Sakse

7, 140. // Sasalt (par to, kas atrodas kur iekšā).

CJ . . dzesētājs [mašīnā] ir nevis ūdens, bet

gaiss. Nav vairs jābaidās, ka ūdens radiatoros

iesals. . Cīņa 64, 216, 2. . . kūdra un arī sāls

un izolācijas māli. . ziemā bieži vien iesalst

vagonos. Rīgas B 70, 133, 2.

iesāļš, -ais; s. -a, -ā; apst. iesāli. Mazliet

sāļš. I. gurķis. lesāla putra. lesāļi garšot.
O Piena garša drusku iesāļa. ME 11, 62.

iesanēties, parasti 3. pers., -sanas, pag. -sanē-

jās; refl. lesākt sanēt,- īsu brīdi sanēt. Bites

iesanējās ābelē. O Šur tur iešanas pa mušai.

ME 11, 61. Uzpūš liegs vējiņš, un salnas nokos-

tais kukurūzas lauks iešanas kā ezermalas

niedrājs. Cīņa 63, 234, 1.

iesāņus, arī iesānis, retāk iesāņu, iesāņis,
iesāniski, apst. Mazliet sānis, ne tieši pretī

(atrasties, būt); mazliet uz vienu pusi. CJ Labu

gabaliņu iesānis peldēja muca. Grīva 7, 12.

Gājām taisni — lielceļš palika iesāņis —

pa

kājceliņu . . Austriņš 2, 57. // Mazliet no sā-

niem, ne taisni uz priekšu (piemēram, skatī-

ties). CJ Tad, iesāņus veceni vērodams, uz

pirkstu galiem aizgāja pie durvīm un brītiņu

klausījās ārā. Upīts 11, 169. «Kur jūs strādā-

jat?» Ziemelis prasīja un iesāņis skatījās mei-

tenē. Preilis 1, 98. // Mazliet uz sāniem, uz

vienu pusi (nolikt, pagriezt, nosvērties v. tml).

Pagriezt galvu iesāņus. □ Trīne sakārto

adāmo. Puiku piesien lakatā tā iesāņus, lai

to varētu vienmēr redzēt . . Birznieks-Upītis

1,_35. Pie fermas vajadzēja apiet kviešu lauka

stūri. Tas bija koši zaļš, ar skaisti sarindo-

tiem, mazliet iesāņus nolīkušiem, rasainiem

asniem. Kalndruva 2, 115. ..viņš pagriezās
drusku iesāņus uz kreiso pusi . . Berģis 1, 13.

// Mazliet tālāk, mazliet savrup. CJ . . ķēve
baidījās, ka kāds no zirgiem, kaut netīšām,
tomēr varētu nodarīt pāri Pātiņam [kumeļam];
viņi abi stāvēja iesāņus no citiem [zirgiem] . .
Birznieks-Upītis IV, 135. Brālis pamāca, lai es

pavirzoties mazliet iesāņāk no poda, citādi

nokvepšot melns kā rijnieks. Austriņš 1, 221.

iesāpēties, parasti 3. pers., -sāpas, pag. -sāpē-
jas; refl. lesākt sāpēt; īsu brīdi sāpēt. lesāpas
galva. lesāpējās zobs. Q Pakrūtē kaut kas

iesāpējās un vairs nepārstāja — smeldza ar

skaudru, nemitīgu smeldzi. Lācis VII, 597. Savu
mūžu viņam nebija iesāpējies ne mazais pirk-
stiņš . . Brigadere 3, 388. . . suņuks . . mēģināja
uzslieties kājās. Sabrauktais loceklis laikam

iesāpējās, jo suns iekaucās. . Birze 4, 135.

// parn. Parasti savienojumā ar «sirds»: īsu

brīdi sāpīgi pārdzīvot; kļūt žēl. CJ «Zēl, ka

Ēriks nevar būt te,» Mirdzai iesāpējās sirds.

Sakse 7, 167. .. pieskrēja sīka meitenīte rūtotā

kleitiņā. . . Gundegai iesāpējās sirds, viņu re-

dzot. Šis bērns noteikti te vārga vientuļš un

nelaimīgs. Jauno v 59, 63. Vīrs sēdēja, atspiedis

galvu rokās. Kristīnei Dziesmai kaut kas iesā-

pējās — īsi, dzeļoši. Zēlums par dēla dzīvi,
kura pavisam citāda gribēta un iecerēta..
Zigmonte 2, 61.

iesarkans, -ais; s. -a, -ā; apst. iesarkani. Maz-

liet sarkans. lesarkanas kļavu lapas. lesarkana

krāsa. lesarkani spīdēt. □ . . neviens cilvēks

mani . . nav tā ietekmējis kā šī ārkārtīgi dzīvā

meitene ar iesarkaniem matiem un zaļganām

acīm. Zālīte 5, 15. Egles zarā sēž iesarkana vā-

vere un grauž čiekuru, abām ķepām to pie-
turēdama. Rihters 1, 507. ..lesarkana saule

lēca . . LD 18 975, 4.

iesarkt, parasti 3. pers., -sarkst, pag. -sarka;

intrans. Kļūt mazliet sārtam (parasti par acīm,

seju, tās daļām). Vaigi iesarkst. lesarkusi seja.
'CJ Annai acis bij mazliet iesarkušas, vēsas,

varbūt pat īgnas. Upīts VIII, 655. Sijāta plak-
stiņi vējā ātri iesarka, un tāpēc skatiens likās

bēdīgs. Birze 4, 154. Māte pārnāca ātrāk nekā

citās dienās. Dzeltenīgi bālajos sejas vaibstos

ēnojās rūpesti, un iesarkušais deguns šķita vēl

vairāk nolīcis uz leju nekā agrāk. Kar 59, 9, 33.

iesārtens, -ais; s. -a, -ā; apst. iesārteni. Maz-

liet sārtens; iesārts. !□ Koki patlaban ziedos.

Un ābeļu iesārtenajām kupenām pastarpām
izmirdz smalko ķiršziedu pārslainie sniegbal-
tumi. Upīts 18, 97. Uz galda segas madarotas

Trīs iesārtenas rozes tvan. Zv 57, 24, 5. Ogas

jau iesārtenas; drīz tās varēs ēst. ME 11, 62.

iesārtis, -ušais; s. -usi, -usī. Tāds, kas ir kļu-

vis iesārts. lesārtušas ogas. lesārtušas kļavu
lapas. □ Uz sliekšņa stāvēja jauna. . sie-

viete salā iesārtušu seju un sprigani dzirkstī-

gām acīm . . Lubējs 1, 29.

iesārtot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Padarīt

iesārtu. O Pienācis vakars ar košu saulrietu,

kas maigi iesārto vēsās, pelēcīgi zilās debe-

sis .. Bērn 59, 2, 12.

iesārtoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt sārtoties; kļūt iesārtam. Debesis

iesārtojas. O (Dūmi) tikuši debesu virsotnē,

viegli iesārtojas. ME pap I, 539.

iesārts, -ais; s. -a, -ā; apst. iesārti. Mazliet

sārts. lesārtas rozes. lesārtas svītras audumā.

lesārta rēta. Q . . dārzā . . ābeles bez vēja
kaisa liegi iesārtas ziedlapiņas. Zigmonte 2, 217.

. . pie viena [ķirša] zara karājās kāda vēl pa-

maza, tikko iesārta odziņa. Birze 4, 147. . . vasa-

ras nakts nedziestošā blāzmā no bāli zaļganas

jau vērtās iesārta. Kalndruva 2, 109.

iesārtums, -a, v,; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -*- iesā rt s, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. Lapu i. O Vienas [ābolu] šķirnes

iesārtums šķita kā vāra rīta ausma virs «Udrī-

ŠU» birzs. Birze 4, 168.

iesaucams, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. -*■

iesaukt.

2. hetv. nozīmē, iesaucamais, -ā, v.; iesau-

camā, -ās, s.; mii. Pilsonis, ko iesauc karadie-
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nestā. !0 lesaucamajiem izsniedza mobilizā-

cijas pavēstes. Sakse 7, 141.

iesauciens, -a, v.; pareti. Īss, aprauts sauciens.

Skaļi iesaucieni. O Ātrāk, nekā Lukins ap-

tvēris notiekošo, [ievainotā] Rudīte ar īsu

iesaucienu noslīd sniegā. . Kar 51, 7, 598.

iesauka, -as, s. Vārds, vārdu savienojums,

kurā sauc (cilvēku, parasti, izceļot vai arī pie-

dēvējot kādu īpašību, pazīmi). O Pazīstu

viņu, lai gan vēl pat šodien nezinu, vai Plos-

tiņš ir tikai iesauka vai īstais uzvārds. Purs

5, 87. Valdis ieciena vārdu «biete», lieto to,

gan lai izteiktu cildinājumu, sajūsmu, apbrīnu,

nicinājumu — visu. Un drīz nožēlo: viņam

pielīp iesauka_ Biete. Liesma 59, 9, 29. Arī vecā-

kajai māsai Ārijai bija sava iesauka, bet aiz

tās slēpās operetiska vieglprātība. Kāds reiz

par viņu bija pasacījis: «Jautrā atraitne» —

un tā tas palika. Kalndruva 2, 10. // Šāds vārds,

vārdu savienojums, kurā sauc (dzīvnieku).

O Pats, brūnais, ķepainis, saimnieks — lācim

Burjatijā ir daudz iesauku. Zv 62, 14, 7. // Šāds

vārds, vārdu savienojums, kurā sauc (priekš-
metu, parādību v. tml.). □ Savu savādo

iesauku šī meža pļava dabūjusi jau sen. ME

11, 61. Birzgaļu dzīvoklis, pēc konspiratīvās
iesaukas «ligzda», ir revolucionāru satikšanās

vieta. Zv 68, 7, 16.

iesaukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. lesākt

saukt, saukāt kādā vārdā vai vārdu savieno-

jumā; dot iesauku. ļO Par Dīdekli iesaukāja
to jauno rentnieku. ME 11, 61.

iesaukt, -saucu, -sauc, -sauc, pag. -saucu;

trans. 1. Saucot, ar saucienu ieaicināt (kur

iekšā). I. bērnu istabā. I. liecinieku. □ Direk-

tors iesauca mani pie sevis .. Paegle 3, 327. Pir-

mo birojā iesauca Zentu. Mirdzai likās, ka tā

ļoti ilgi paliek aiz durvīm . . Sakse 7, 225.

2. mii. Uzņemt aktīvajā karadienestā pilso-
ņus, kas sasnieguši noteiktu vecumu,- ari mo-

bilizēt. I. karadienestā. I. karā. !□ «Ja jūs
šodien iesauktu armijā, mobilizētu,. . ko jūs
teiktu?» Līvs 2, 98. Tad uznāca karš. Pašā dar-

ba laikā iesauca saimnieku, iesauca puisi.

Birznieks-Upītis I, 309.

3. lesākt saukt, saukāt (cilvēku) kādā vārdā

vai vārdu savienojumā (piemēram, pēc kādas

raksturīgas pazīmes, īpašības); dot iesauku.

!□ Puskāļu mājas apdzīvotājus īstenībā sauca

par Sēršņiem, bet, tā kā lauku iedzīvotāji bieži

iesauc cilvēkus pēc to māju vārdiem, kurās

viņi dzīvo, tad arī veco Sērsni un viņa ģime-
nes locekļus visā apkārtnē citādi nesauca kā

par Puskāļiem. A Grigulis 9, 291. Saulei lecot,

viņi sasniedza Stabulnieku mājas, kur dzīvoja
vecais Stabulnieks, iesaukts par Labo tēvu . .
Sakse 2, 52. Tā kā viņš vienmēr gāja glūnē-
dams, . . to iesauca par Glūniķi . . Niedre 10, 8.

// lesākt saukt, saukāt (dzīvnieku) kādā vārdā,
vārdu savienojumā; dot vārdu. □ Krauklē-

niem vajadzēja vārdus, un tā. mēs lielāko

iesaucām par Ansīti, mazāko par Grietiņu.
Sakse 8, 14. Kovārnis Baltkaklītis bija bērnību

pavadījis mežā vecas apses dobumā kopā ar

citiem brāļiem. Par Baltkaklīti to iesauca tā-

dēļ, ka viņam bija ap kaklu tāds kā baltu

spalvu gredzens. X Grigulis 3, 30. // lesākt

saukt, saukāt (priekšmetu, parādību v. tml.)
kādā vārdā, vārdu savienojumā; dot nosau-

kumu. □ Leimaņa dzīvojamā istaba atradās

pa pusei pagrabā, tālab tika iesaukta vien-

kārši par pagrabiņu. Austriņš V, 19. Te, [cie-
tuma] pagrabā, ir tāds . . caurums, kuru ares-

tanti paši iesaukuši par lauvu bedri. Upīts

18, 221.

Sk. iesaucams.

iesaukties, -saucos, -saucies, -saucas, pag.

-saucos; refl. lesākt saukt un tūlīt apklust;
iekliegties. □ Tagad viņi jau piesita nevilci-

nādamies, augstu paceltām glāzēm, tik sparīgi,
ka Līzbete aiz stellēm iesaucās, bažās par tiem

dārgajiem traukiem. Upīts 4, 156. . . dabūju tādu

grūdienu mugurā, ka neviļus iesaucos no sā-

pēm. Sudrabu E 3, 551. // lekliegties (par dzīv-

niekiem). □ Vistas no bailēm saskrējušas uz

teciņas visas kopā . . kladzina. Gailis iestājas

viņu vidū un tikai reizēm vēl iesaucas. Birz-

nieks-Upītis IV, 161. Kad goba tev diendusā

atelpu dos, Kā vālodze tuvumā iesaukšos.

Kaldupe 2, 71. // trans. Emocionāli, ari skaļi

ierunāties, īsi, emocionāli pateikt. O «Lai-

mīgu ceļu!» pirmā iesaucās Zelmiņa.. A Gri-

gulis 9, 321. Rieksts [komandieris] . . pilnā balsī

iesaucās: «Uz priekšu, biedri!» Grants 5, 168.

«Kādi zili koki!» Ilga reiz bija iesaukusies,
kad viņi novakarē pastaigājās pa Mežaparku.
Vilks 5, 95. «Tad jūs nāksiet mums palīgā?»
Mirdza priecīgi iesaucās. — «lesim abi ar

dēlu,» Pakalns vienkārši atbildēja. Sakse 7, 112.

«Ja jūs zinātu, kā esmu nogurusi!» viņa klusi

iesaucās . . Grīva 8, 78.

iesaukums, -a, v.; mii. Paveikta darbība, re-

zultāts -*• i c s a v k t (2),- noteikta vecuma pil-
soņi, kas vienā laikā iesaukti, mobilizēti kara-

dienestā. Kārtējais i. □ . . organizācijas veic

lielu darbu, lai pirmsiesaukuma un iesaukuma

vecuma jauniešus sagatavotu dienestam armijā.
Pad J 63, 252, 2. . . pienāk ārkārtējs vilciens ar

jaunmobilizētiem no Rīgas [pirmajā pasaules
karā]. Jaunāko gadu iesaukums. Neviena no-

brieduša jaunekļa. Upīts VIII, 47. // pārn. Orga-
nizēts, plašs (kadru) papildinājums. !□ Meha-

nizatoru armijā — jaunu iesaukumu! Pad J

62, 195, l. Komjaunatnes aktīvist, Tev jārāda
priekšzīme, jābūt gatavam kuru katru mirkli

aizstāt savu biedru un sēsties uz traktora vai

automašīnā! . . Tātad — pie grāmatām un stū-

res, draugi, lai triecienfronte saņem jaunu
iesaukumu! Pad J 62,_ 195, 1.

iesēciens, -a, v. īslaicīgs vienreizējs trok-

snis ->- i c s ē k t i c s. Kluss i.

iesēdēt, -sēžu, -sēdi, -sēž, arī -sēdu, -sēdi,

-sēd, pag. -sēdēju; trans. 1. Sēžot (uz kā), pa-

darīt (to) ērtu sēdēšanai. □ Egle nosēdās uz

grozāmā ķeblīša aparāta priekšā. Tas bija kā

jātnieka segli — pierasti un iesēdēti gadu

gadiem. Birze 5, 37. // parasti divd. formā: iesē-

dēts. Ilgāku laiku izmantot sēdēšanai; ilgāku
laiku sēdēt (kādā vietā ko darot). O Proku-

rora pieminēšana izkustināja labības pieņē-
mēju no iesēdētās vietas. Kaut gan negribīgi
— viņš gāja Ozolam līdzi. Sakse 7, 390.
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pārn. ..Valda cirvis meklēja turošās saknes,

ātri izceldams sakārni no viņa iesēdētās lig-
zdas. Fimbers 1, 370.

2. Sēžot (uz kā), radīt (tajā padziļinājumu,
bedri). O .. velns bijis dobi iesēdējis. LTTP

VII, 478.

iesēdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -inaju; trans.

I. Uzaicināt vai likt iesēsties; palīdzēt iesēs-

ties vai novietoties (kur iekšā). I. vecomāti

krēslā. I. bērnu ratiņos. . . vīrs iejūdzis

zirgu, iesēdinājis sievu ratu priekšā.. LTTP

V, 203. Mani iesēdināja stellēs starp riestuvi

un nītīm, un tad vis tu, puisīt, tik drīz laukā

netiec. Austriņš 1, 44. // Palīdzēt novietoties,

likt iekāpt (transportlīdzeklī); pavadīt (līdz
transportlīdzeklim). O Mūs aizveda uz Oļo-
ronas staciju un iesēdināja elektriskajā vil-

cienā. Grīva 8, 128. // pārn.; niev. lecelt, iekārtot

(kādu amatā). UD Līdzko pagastmājā iesēdinā-

tais vācietis gatavojās doties reidā pa saim-

niecībām, darbvedis pamanījās palaist ziņu.

Kalndruva 2, 83.

2. sar. levietot (cietumā, apcietinājumā).
UD . . cilvēkus vispirms vajag mācīt, audzināt

un tikai tad sodīt — cietumā iesēdināt, ja va-

jadzēs, vienmēr paspēs. Rīgas B 57, 48, 2.

•0* lesēdināt (arī ietupināt) aiz restēm — ievie-

tot cietumā. UD Lai jau labāk viņu pašu iesē-

dina aiz restēm, ja tas bija nepieciešams Mā-

ras glābšanai. Imermanis 2, 25.

iesēdus, apst.; reti. Pussēdus. UD Instinktīvi

ceļos iesēdus un mēģinu atbalstīties. .

Birznieks-Upītis 6, 292.

iesegt, -sedzu, -sedz, -sedz, pag. -sedzu;
trans. leklāt (1). UD lesegt palagu grozā. ME

11, 62. // levietot (kur iekšā kādu materiālu),
lai veidotu segumu. □ Lai grīdas nebriestu

un nemestos, tās jāiesedz pēc pagrīdes pildī-
juma izžūšanas. Sterns 2, 209.

iesegums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

i c s c g t; ieklājums (1). UD Visla-

bāk izgatavot speciālu puķu solu
—

silīti ar

10—15 centimetru augstām malām un skārda

iesegumu, kas pasargā soliņu un grīdu no

mitrumā. PL Siev 64,2, pielikumā 3. Augstas mar-

kas betoni lietoti arī pārējo [pieminekļu] ele-

mentu — ieseguma plātņu, piemiņas zīmju . . —

izgatavošanai. Zin T 70, 11, 22. Arī mūsu ceļi

gan ar savu iesegumu, gan jaunajiemtiltiem ..
piešķir jaunus vaibstus . . ainavai. D kal 66, 180.

iesējums' [iesējums], -a, v.; pareti. Paveikta

darbība, rezultāts -piesēt.

iesējums 2 [iesējums], -a, v. 1. Paveikta dar-

bība, rezultāts -viesiet (1). Rūpīgs i.

2. Vāki, kuros ietverta grāmata, albums

v. tml. Ciets i. Mīksts i. Albums greznā iesē-

juma. ■□ Gandrīz nepieskaroties iesējumiem,
Lielkalns pārlaida ar roku pār grāmatām..
Niedre 6, 186. . . Ingrīda pārnāca no skolas ar

gatavības apliecību un atmiņai pasniegto
Jaunsudrabiņa«Aiju» skaistā iesējumā. . Sakse

IV, 343.

3. Dažādos virzienos novietotu būvkoku sa-

vienojums, kuri saistīti attiecīgi izveidotos ro-

bos. UD Divu šķautņu krustenisku savieno-

šanu, kas veido taisnu vai slīpu leņķi, sauc

par krustenisko iesējumu. Sterns 2, 100. Viena

šķautņu gala iesiešanu otrā šķautni, izveidojot
vienu vai divas tapas, sauc par gala iesējumu
ar tapu. Sterns 2, 104.

iesēkties, -sēcos, -sēcies, -sēcas, pag. -sēcos;

refl. lesākt sēkt un tūlīt apklust. UD Un Vār-

nas māte arī uzmanīgi klausījās, unviņas seja

bija ļoti nopietna. Tikai brīžam viņa iesēcās,
kā kad viņai kāds būtu uzlējis virsū saltu

ūdeni. . Saulietis V, 70. Laikam arī kādreiz

iesēcos, kaut gan sāpju tikpat kā nebija. .
Austriņš 2, 420. Zaldāti, lūkodami iesilt, .. skrai-

dīja uz priekšu un atpakaļ, reizēm skaļi iesāk-

damies. Strāls 2, 363. // lerunāties sēcošā balsī.

UD «Man nav sausa ne vīlīte,» Lērums aiz-

smacis iesēcās. . Grants 7, 76. Virtuvē iznāca

salīkusi vecene. Pamanījusi partizānus, viņa

iesēcās: «Nav, mums pašiem nekā nav!» Kar

58, 9, 82. . . Jakobsona kundze, iespiedusi rokas

brangajos sānos, iesēcās: «Vai, puisīt, cik tev

sarkani mati...» Zv 58, 2, 12.

iesērēt, parasti 3. pers., -sērē, pag. -sērēja;
intrans. 1. Nogulsnēties (kur iekšā) —- par smil-

tīm, dūņām, dubļiem v. tml. Smiltis iesērē

upes grīvā. O pārn. .. iespaidi, kādi bij iesē-

rējuši viņa smadzenēs. ME 11, 63.

2. levirzīties, iestrēgt, iegrimt (smilts, dūņu,

dubļu v. tml. sanesumos). UD Bet tad pavisam
pēkšņi ceļā atgadās sēklis, tik tikko virs

līmeņa muguru pacēlis akmens vai smiltīs

iesērējis baļķis. Sports 70, 99, 2. Turkas krastos

var atrast daudzus vairāk vai mazāk izirušus

plostus, kas tur balojas jau kuro gadu un pa-

mazām iesērē smiltīs. Zv 62, 14, 6. pārn. Bet

vasarā Dona gurdi tecēja cauri tuksnesīgajai
stepei, iesērēdama sēkļos. Zv 52, 11, 16.

3. Mazliet, arī vietumis aizsērēt (2). Caurule

iekšpusē iesērējusi.

iesērt, -seru, -ser, -ser, pag. -sēru, arī ieserot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; novec. levietot

(parasti labību, linus) kaltēšanai (rijā). UD (La-
bību) ieser rijā uz ārdiem. ME pap I, 540. Rijās

bija lini iesērti . . LTTP VII, 73.

iesēst, -sēstu, -sēsti, -sēst, pag. -sēdu; intrans.;

reti. 1. lesēsties (1). UD Netīšām es iesēdu Pie

tautieša kamanās
..

LD 17 889, 5. .. vedekla

dabū iesēst. . ratos .. ME 11, 63.

2. lesēsties (2).

iesēsties, -sēžos, -sēdies, -sēžas, arī -sēstos,

-sēsties, -sēstas, pag. -sēdos; refl. 1. Novieto-

ties sēdus (kur iekšā, piemēram, krēslā).

I. klēpī. I. zālē. Kaķis iesēdies grozā. O . . es

priecīgs iesēdos ratu mīkstajā sēdeklī, lepni

sakrustoju kājas., un uzsaucu: «Braucam!»

Grīva 9, 55. . . viņa iegāja saimes istabā un

iesēdās savā gultā. Blaumanis 2, 74. Egle, ērti

krēslā iesēdies,.. aplūkoja rentgenogrammas.
Birze 5, 136. pārn. Uz krustcelēm egļu skup-
snis [puduris] jau likās tik tumšs, it kā tur būtu

iesēdusies pati nakts. Austriņš 1, 23. // lekāpt

un ieņemt vietu (transportlīdzeklī). I. vilcienā.

I. autobusā. I. trolejbusā. I. laivā. □ Galvu

mēteļa apkaklē ievilcis, Buiva iesēdās tram-

vajā. . Laicens l, 62. Patlaban iznāk Oliņu
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māte, iesēžas orē uz pakaļējā maisa. Juris uz-

kāpj uz dīseles, saņem grožus un nosēžas

priekšā. Birznieks-Upītis 6, 53. // lemesties, no-

mesties (parasti par putniem, kukaiņiem).

O Bet tas [putns] laižas zēnam pakaļ, iesēstas

tuvējās priedes zarā . . Vanags 9, 31. // Novie-

tojoties, arī nokrītot sēdus, notraipīties. Zēns

iesēdies taukos. I. dubļos. O No rīta Ilzītei

uzvilka baltu kleitiņu, visi priecīgi gāja uz

mežu pastaigāt, bet Ilzīte iesēdās mellenēs.

Skaidrs, ka kleitiņa kļuva raiba. . Ziedonis

8, 45. // pārn.; niev. lekārtoties (darbā, amatā).

O Holma tūka fabrikā tā jaunā, skaistā po-

liete tikām taisījās meistaram klāt, kamēr iz-

ēda veco, krietno krāsu nodaļas vadītāju un

pati iesēdās tās vietā. Upīts XII, 194. Kā tas

atkal gadījās, kā ne, bet par tās [palīgsaim-

niecības] vadītāju iesēdies neviens cits kā
—

Kalinka Jānis. Sakse 7, 354.

2. Atrodoties ilgāku laiku kādā vietā, kļūt

grūti izkustināmam; mazliet iegrimt. Zemē

iesēdies bluķis. lesēdies parka sols. □ pārn.

Ozols soļoja gar sila malu uz māju un do-

māja, cik grūti izkustināt tādu zemnieku.

lesēdies savā zemes stūrītī kā apsūnojis
akmens. Sakse 7, 236. // sar. lestrēgt, ari iegrimt

(par transportlīdzekli, arī par braucējiem tajā).
□ . . līkumā mašīna iesēdās no jauna un šo-

reiz, pēc šofera domām, uz neizkustināšanu.

Saulītis 12, 347. Kuģis jau diezgan dziļi iesēdies

ūdenī un nosvēries uz sāniem. Komanda mūs

lūdz sniegt palīdzību. Grīva 8, 112. Mašīna pilnā
gaitā uzbrauca paugurā līdz pusei un . . . ap-

stājās, ieurbušies ar pakaļējiem riteņiem smil-

tīs. . . «Tā, iesēdāmies!» [Saka šoferis.] Bērn

50, 12, 24. // pārn.; sar. Nostiprināties (piemē-

ram, atmiņā, apziņā). O Brigadiera skatiens

kļuva vērīgāks; puisis augu dienu svilpo, tā-

tad —■ kaut kas iesēdies prātā. J Plotnieks 2, 60.

Saruna iznāca pavisam puiciska. «Tu domā, ka

mēs cietīsim, ka tu visus komandē?» — «Iz-

nāk, ka tevī iesēdusies skaudība...» Reima-

nis nicīgi nosmīnēja. Bērce 2, 171. . . nepatika,
kas Elzai pirms brīža iesēdās nervu šūnās,

kļuva smaga un smeldzoša. Sakse 7, 123.

"C* lesēsties kaulos (arī kaulā, līdz kauliem,
līdz kaulam) — rasties un spēcīgi ietekmēt

(piemēram, par psihisku stāvokli). □ Var jau

gadīties, ka kādam verga daba tik dziļi iesēdu-

sies kaulos, ka tam patīk būt par kalpu. .
Pad J 59, 235, 3. let agrajā rīta stundā cauri pil-
sētai uz Bezdelīgu ielu? Negribējās. Arī pē-

dējo dienu nogurums iesēdies kaulos. A Gri-

gulis 13, 576.

O-O* lesēsties peļķē sar. — piedzīvot, ciest

neveiksmi; nonākt strupceļā. □ . . [imperiā-
listu] propaganda kārtējo reizi vēlamo iztē-

lojusi par esošo un līdz ar to pamatīgi iesē-

dusies peļķē. Cīņa 63, 260, 3.

iesēt, -sēju, -sēj, -sēj, pag. -sēju; trans. Sēt

un pabeigt sēt. I. rudzus. I. cukurbietes. I. dār-

zeņus. lesētais āboliņš jau sazaļojis. O Bei-

dzamos iesējam piekalnē zirņus . . Birznieks-Upī-
tis 6,43. Dienās viņš staigāja rēķinādams un

gudrodams, kur varētu ieplēst jaunu līdumu

un iesēt linus . . Sakse 2, 20. Sēklas, ko agrā pa-

vasarī iesēj mēslotā zemē
.. , jau pēc gada

dod [koku] dēstus. Rīgas B 69, 77, 3.

iesēties, parasti 3. pers., -sējas, pag. -sējās.
Refl. -*-iesēt. O Egle iesējas un vairākus

gadu desmitus ilgi spēj augt zem vecās audzes

vainagu klāja. Meža t 31. . . rudzi, kas pērn-

vasar paši iesējušies no veldrē sakritušās la-

bības, jau aplipuši ar ziedu skarām. Cīņa 63,

139, 1. Daudz pērkones sēklu izbirst un iesējas
tīrumā jau pirms labības pļaušanas. Svinka 1, 11.

// Neviļus, negribēti tikt iesētam. ifZZI Šogad
man vairāk rudzu iesējās. ME pap I, 540.

iesiekalot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Sa-

jaukt ar siekalām (barību mutē). □ Uztura

sagremošana sākas jau mutē, kur tas tiek sa-

košļāts un iesiekalots. Skulme 3, 86. Skrotētas

auzas zirgs vairāk košļā un iesiekalo. ME 11,64.

2. reti. Saslapināt ar siekalām. I. auklu.

I. dziju. □ lesiekalot pirkstus (vērpjot). ME

11, 64.

iesiet, -sienu, -sien, -sien, pag. -sēju; trans.

i. Sienot ievietot (piemēram, lakatā, segā,
drānā v. tml.). n Pa durvīm iznāk meita ar

palaunadža nēšiem uz pleca. Balti noberzts

spainītis uz viena, dzeltenā lakatiņā iesieta

bļoda, maizes klaips un karotes uz otrā kāša.

Upīts IV, 721. Vecais sadabū rūtainā lakatā

iesietu sainīti un, to atraisījis, ar kabatas nazi

nogriež no aizsākta klaipa šķēli . . Vilks 3, 14.

Ja biezpiens stipri skābs, tad skābumu var

atmazgāt, iesienot biezpienu marles drāniņā
un pakarot zem tekoša ūdens .. Mājtur 151.

2. Apsienot, aptinot (ar auklu, stiepli
v. tml), iestiprināt (kur iekšā). □ Vecā izmē-

ģinātā izkapts iesieta ar skaisti nomizotu ievas

klūdziņu. Upīts 4, 202. // Sienot piestiprināt (ko

pie auklas, diega v. tml.). Kārts galā Tibils

piekāra vairākus virvju galos iesietus akme-

ņus . . Birznieks-Upītis 6, 214. ..klejojošs tirgo-
nis dancina smalkā diegā iesietu velniņu. Zv

73, 14, 15. Viņš sēdēja uz virvēs iesieta dēļa

kuģa priekšgalā un krāsoja sarkano laukumu

līdzās enkuram. Lācis 15, 371. // Sienot novietot

un nostiprināt (starp ko). O Tukšs šūpotņu
tīkls ar aizmirstu grāmatu līgojās, starp priedi
un ābeli iesiets. Upīts VII, 595. // Sienot iestip-

rināt (piemēram, lenti). O «..vai jūs drīz

brauksiet atpakaļ?» meitene nenoteikti izmeta,
darbodamās ap zilo lenti, kas bija iesieta vi-

ņas resnajā tumšbrūnajā bizē. Kar 58, 2, 13.

3. Sienot ieveidot (cilpu, mezglu, piemēram,

auklā). Auklas galā iesieta cilpa. Lauciņu

iemērīšanai vajadzīga nerūsoša metāla mēr-

loksne. Praktiska rakstura izmēģinājumos var

apmierināties ar auklu, kurā iedalījumus ap-

zīmē ar iesietiem mezgliem. Apsitis 1, 400.

4. lestiprināt (grāmatu, burtnīcu v. tml.)

vākos. I. grāmatu ādas vākos. □ Zemzars at-

rāva galda atvilktni, izņēma tumšos ādas vā-

kos iesietu kabatas grāmatiņu. . Rīgas B 58,

27, 2. Cietos, tumši zilos vākos iesiets jaunais
albums ar biezām papes lapām stāv uz Reiņa

galda. Bērn 59, 11, 38. .. uz galda nogulst maza,

pelēkos vākos iesieta klade. J Plotnieks 2, 48.

5. Savienot (parasti būvkokus), iestiprinot

robā. O Šķautņus savienojuma vietā iezāģē
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līdz puskokam, izkaļ taisnu robu un nolīdzina.

Pēc tam šķautņus iesien. Sterns 2, 102.

iesieties, -sienos, -sienies, -sienas, pag. -sējos;

refl.; pareti. 1. parasti 3. pers. Refl. -> i c s i c t

(2); tikt iesietam. Izkapts iesējusies nepareizi.
2. parasti 3. pers. Refl. -> i c s i c t (3); tikt

iesietam. O Mezgls iesējies nevietā. ME pap

I, 541.

3. Sienot iestiprināt sevi (virvēs). O Trijās
virvēs iesējusies, savas alpīnistu nometnē

iegūtās iemaņas demonstrē Mirdza. Zv 65, 17, 19.

Kuģa kapteinis [vētrā] . . pavēlēja klāja
komandai iesieties virvēs un uzraudzīt kravu.

Rīgas B 68 , 275, 1. // lepīties (1). <C 3 Te, par

laimi, viņš ierauga sprostu, kurā zaķis iesējies.
LPT X, 397.

iesijāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Sijājot

ievirzīt (kur iekšā). I. miltus bļodā. □ . . šajā
šķidrumā iesijā miltus. Mājtur 269.

iesīkstējums, -a, v.; pareti. 1. parasti vsk. Re-

zultāts (1). O Tiks lauzti vēl

kādi ierastības, iesīkstējuma un tradicionali-

tātes žogi. Lit M 66, 8, 1.

2. Rezultāts -> iesīkstēt (2).

iesīkstēt, -sīkstu, -sīksti, -sīkst, pag. -sīkstēju;
intrans.; parasti divd. formā: iesīkstējis. 1. Ne-

piekāpīgi palikt pie saviem (parasti novecoju-

šiem) uzskatiem, paradumiem v. tml. !□ Acīm

redzami, Kalvics saņēma ļaunā, ka runā ar

viņu kā ar kādu iesīkstējušu tiepšu.. Upīts 4,

702. Lai praksē ieviestu šo metodi, puisim . .
krietni vien vajadzējis pacīnīties ar vienu otru

iesīkstējušu brigadieri. Lit M 61, 13, 2. // Zaudēt

spējas attīstīties, pārveidoties, arī pielāgoties

(par uzskatiem, paradumiem v. tml).
□ . . Andreja Upīša komēdija «Atraitnes

vīrs» . . graiza buržuāziskās Latvijas sīkpil-
soņu liekulīgos tikumus, iesīkstējušos un iepe-
lējušos paradumus. Lit M 56, 40, 2. Dzīves īste-

nība līdzīgi brāzmainiem palu ūdeņiem sen

salauzusi vecās, iesīkstējušās sadzīves normas.

Lit M 64, 25, 5.

2. parasti 3. pers.; reti. Kļūt sīkstam. lesīkstē-

jis koks.

iesīksts, -ais; s. -a, -ā; reti. Mazliet sīksts.

lesīksta gaļa. □ lesīksts koks. ME 11, 64.

iesīkties, parasti 3. pers., -sīcas, pag. -sīcās;
refl. lesākt sīkt un tūlīt apklust. □ lesīcās

pirmie odi. Sirdīgi un neatlaidīgi. Birze 5, 116.

. . pie atkritumu tvertnes šad tad iesīcās muša.

Lagzdiņš 2, 75. // lesākt sīkt (par priekšmetiem,
ierīcēm),- īsu brīdi sīkt. lesīcās kinoaparāts.
Patvāris iesīcās. a Tieši astoņos iekaucās si-

rēna. Patiesība nevis iekaucās, bet iesīcās.

Šķita, ka sak skanēt instruments, kam uz-

likta surdīne. Saulītis 12, 96. Uz plīts miegaini
iesīcās trumulis. Jauno v 59, 151. // Par lodēm.

□ Kāda lode iesīcās ļoti tuvu. A Grigulis 9, 114.

lesīcās lodes un norāva bērziņu lapas. Paegle
3, 387.

tesildīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Sildot pa-
nākt, ka (kas, piemēram, telpa, vieta) kļūst
silts. I. istabu. I. gultu, a Mārtiņš pats tikai
ar piespiešanos iztrausies no sienā iesildītās

dobes, viņš vis tā nevarēja šļaucīties līdz

brokastlaikam. Upīts 4, 82. <> lesildīta vieta

sar. — dzīves vai darba vieta, kur pavadīts
ilgāks laika posms. // Panākt, ka (ierīce)
iesilst. !□ Rītos viņi visi. . dodas uz garāžu,
reize iesilda motorus un izbrauc uz darbu.

Cīņa 63, 4, 39. // Izraisīt siltuma sajūtu (par
ēdienu, dzērienu), a Viņas piecēlās [no
galda] reizē. Tagad, kad karstais virums bija
iesildījis, āra vēsums vairs nelika sevi tik ne-

patīkami just. Sakse 6, 101. // sar. Izraisīt ierei-

bumu. □ Karstā laikā jau šī pirmā [groka
glāze] bij labi iesildījusi, viņš atgrūda cepuri
pakausī. . Upīts 4, 154. O lesildīt galvu sar. —

apreibināt (par alkoholiskiem dzērieniem); arī

apreibināties. □ Alus iesildīja galvu, atraisī-

dams mēli un mudinādams uz līgošanu. Aus-

triņš 1, 210.

2. letekmēt labvēlīgi, uzmundrinoši.

O . . Ceplis ar spārnotu glaimu iesildīja sa-

vus klausītājus. Rozītis 1, 35. Viņas tēlojums
nav auksts, sauss, garlaicīgs. Tas ir sirsnīgs,
vaļsirdīgs, emocionāls, tāpēc iesilda lasītāju
un izraisa simpātijas. Kar 60, 2, 139. Dziesma

iesilda visus .. Brodele 17, 21.

3. Likt iesildīties (2); panākt, ka iesildās (2).

□ Edīte redzēja kādu vecu sievu, kas pīpoja
pīpi, lietpratēja skatienu vērtējot katru zirgu,
ko treneri iesildīja sacīkstei. Lācis VI, 321.

iesildīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ēdot vai dzerot (ko siltu), izraisīt sevī sil-

tuma sajūtu. I. ar karstu tēju. // sar. lereibt.

□ . . Nodievs gāja uz Lielnora krogu, lai

stiprinātosun lai iegūtu drosmi.. Krietni iesil-

dījies un sadūšojies, Nodievs paņēma vēl

vienu pudeli . . Rozītis 2, 213.

2. Vingrojot, skrienot v. tml. panākt, ka

muskulatūra, ķermeņa daļas kļūst elastīgākas,
vingrākas (piemēram, pirms sacensībām).

□ Zaļajā laukumā iesildījās abu vienību fut-

bolisti, vairākas bumbas lidoja no kājas uz

kāju, no galvas uz galvu, vārtos un garām
tiem. Saulītis 12, 65. lesildoties centies izpildīt
visu to, ko nāksies darīt spēles laikā. Sports

66, 88, 2.

iesilt, -silstu, -silsti, -silst, pag. -silu; intrans.

1. Kļūt siltam vai siltākam. Istaba iesilst.

Krāsns iesilusi. O Slapjas augsnes .. pavasarī

lēnāk iesilst nekā sausas augsnes. . Tērauds

l, 161. ..jūra sāk atdzist, tā arī lāgā nepaspē-

jusi iesilt. Zigmonte 6, 7. lesvilst kauja. lesilst

stobri. Lukss 1, 310. // Par laiku, laika posmu.

O Jāiet, jānoliek mētelis, laiks jau iesilis.

Blaumanis 6, 286. Pamazām iesila saulains bez-

vēja rīts. Vanags 6, 32. // lesākt sildīt (par

sauli). O Kūtsaugšā bij visādi labi, tikai . .

pa paspārnēm vilka, kamēr saule iesila, tā

pavēsāk. . Upīts 4, 253. // Sasilt līdz darbam

nepieciešamajai temperatūrai (par ierīci). Mo-

tors iesilst. Radiouztvērējs iesilis. // Sasilt (par

cilvēkiem). O Zaldāti, lūkodami iesilt, vēci-

nāja rokas ap pleciem, locījās, dauzīja kājas
uz zemes. Strāls 2, 363.

2. sar. lereibt. □ Ap bufeti [krogā] kņada

pieauga lielāka, Andrejs pabrīnījās: «No kura

laika dīvajieši tā ar alu vien iesilst?» Upīts

4, 724. lesilusī 0 sabiedrība runāja un trieca sa-

vas valodas.. A Deglavs 1, 418. lesācis runāt
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un iesilis no vīna, viņš it kā rotaļādamies tur-

pināja stāstīt. . Vilks 5, 20.

3. lejusties, aizrauties, ļauties, sajūsmai; arī

iekaist (2), iekarst (1). □ Viņu pārtrauca tieši

tajā brīdī, kad tikko sāka iesilt, — vārdi paši

virknējās izteiksmīgos teicienos, doma kļuva

plūstoši strauja un zibsnoši skaidra, strāvo-

dama it kā no kāda paša iekšienē neapzināmi

apslēpta avota. Upīts XII, 375. ..Austra viņam

ar acīm signalizēja, ka aiz muguras kaut kas

ir, bet, iesilis sarunā, Pēteris nesaprata viņas

mājienus.. Lācis VII, 552. No sākuma galve-
nās dziedātājas bija sievietes, kautrīgi pie-

balsoja tikai viens otrs no vīriešiem. Bet pa-

mazām iesila visi, dziesma kļuva skaļāka un

drošāka. Brodele 14, 180. // Kļūt rosīgākam, dzī-

vākam (par sarunām, strīdu v. tml.). Debates

iesila. O Viņu saruna tomēr vairs neiesila.

ME 11, 63. Pēc vakariņām iesila runas par

drausmīgiem. . notikumiem. Katrs vakars pilns

runu par karu. Jokums l, 10.

O Sirds (arī sirdī) iesilst — a. Saka, ja iz-

raisās patīkamas jūtas, izjūtas. O Sirdis pir-

majā vakarā iesila mīlā. Viņi nedroši un mulsi

interesējās viens par otru. Šķiroties spieda
viens otram roku ilgāk, nekā pieņemts. Jansons

i, 71. Kā Ļeņinkalnos staro gaismas pils! Kam

sirds, to redzot, darbā neiesils. Zv 54, 1, l.

. . sirdī iesilst liela vēlme kļūt darbīgākam,

pašaizliedzīgākam.. Cīņa 63, 141, 2. b. Saka,

ja cilvēks kļūst laipnāks, sirsnīgāks, atsaucī-

gāks. □ Tādu [raudošu] viņu ieraudzīja_ Laim-

dota Romula. Brīdi pamīņājās, pamīņājās, bet

tad iesila sirds. Pienāca klāt, noglāstīja. .

Stulpāns 2, 34.

iesilts, -ais; s. -a, -ā; apst. iesilti; reti. Mazliet

silts. O lesilts ūdens. ME 11, 63.

iesirgt, -sirgstu, -sirgsti, -sirgst, pag. -sirgu;

intrans.; reti. Kļūt slimam; saslimt. O Viņš
iesirdzis un nomiris. LPT VII, 73.

iesirmot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

lesākt sirmot; kļūt mazliet sirmam. □ Vecis

ar iesirmojušu vaigu bārdu
0

. ME 11, 63. Uz-

krekls saņurcīts, bārdiņa nekopta, aizausis

iesirmot sākušas, mati īsi apcirpti.. Upīts VII,

468. . . tie abi bija jau paveci vīri, iesirmojuši,
īsteni darba rūķi. Saulietis 111, 160.

iesirms, -ais; s. -a, -ā; apst. iesirmi. Mazliet

sirms. lesirma bārda. lesirmi deniņi. lesirma

galva. □ Viņa sārtajā, gludi noskūtajā sejā

cauri ādai spiedās zilganas dzīsliņas, iesirmie

mati deniņos vizēja. Talcis 5, 116. . . acis no

iesirmo, kuplo uzacu apakšas raudzījās salti

un asi. Kalndruva 2, 121. . . skolotājs Emanuēls

Vībots, kalsnējs, iesirms, taču jauneklīgi
mundrs pusmūža vīrs. Kalndruva 5, 8. pārn.

. . Solveiga brien pa āboliņa lauku pretī

iesirmi zaļganiem rudzu vārpu viļņiem. Kaln-

druva 5, 10.

iesist, -situ, -sit, -sit, pag. -situ. 1. trans. Ar

sitienu ievirzīt un iestiprināt (kur iekšā).

I. naglu dēlī. O . . sameklējis resnāku stiepli,
iesita zemnīcas griestos stingru skavu . . Breicis

1, 13. Lai zirgs nevarētu aizbēgt, Rečs iesita

gubas priekšā mietu, piesēja zirgu. . Sakse

2, 52. Milzis muļķīti iesit līdz ceļiem zemē.

LTTP IV, 63. // Ar sitienu ieraidīt (piemēram,
bumbu vārtos). I. ripu laukuma vidū. I. volej-
bola bumbu tīklā. lesist vārtus sar. — ierai-

dot (bumbu, ripu v. tml.) vārtos, iegūt punktu

(piemēram, lutbola, hokeja spēlē). □ . . gan-

drīz no laukuma centra . . viņš iesita bumbu

vārtsargam rokās. Sports 63, 120, 3. Pagājušā

gada pirmajās divās izbraukuma spēlēs mū-

sējie spēja iesist tikai divus vārtus. Sports

74, 80, 4. // Ar šalti, grūdienu, pūsmu v. tml.

ievirzīt. Vējš iesit krusu sejā. lO ..vaja-

dzēja airēt un smelt no laivas ūdeni, kurn

viļņi iesita arvien no jauna. Paegle 3, 331. Vējš
sagriež smiltis īstā virpulī un iesit sejās, kad

pļavā nolaižas helikopters . . Bērn 59, 31. Lo-

des ieurbās blakus eglē, iesizdamas Ādamam

sejā mizas gabalus un mitras sūnas. Grīva

11, 165. // pārn.; sar. legūt (peļņu), nopelnīt
(naudu). □ Ja varēja sev iesist peļņu — neko

nežēloja . . Zirnis braucējs kaut kurā laikā —

tikai vienu: «Cik maksās?» Eferts-Klusais 1, 141.

Un reizēm uzmaldās «lielā rubļa» tīkotāji, tos

interesē tikai viens . . — iesist naudu. Lit M 64,

40, 6. «. . pārdod olas, lai iesistu vēl kādu

kapeiku.» Upīts 4, 772.

2. intrans. Sitot skart, dot triecienu. I. su-

nim. I. ar āmuru pa pirkstiem. O . . viņš man

iesita ar knipi pa degunu. Rihters 1, 24. Ar

saliektu kreiso roku zibenīgi iesitu uzbrucē-

jam pakrūtē . . Lukjanskis 1, 127. Tēvs pakampj
lauzni, iesit akmenim pāra reizes pierē . . Bri-

gadere 2, 333. sal. Vējš uzreiz aprāvās, it kā

kāds tam būtu iesitis pa muti. Brigadere 2, 22.

// trans. □.. māte . . iesita pļauku Aijas pa-

ziņam. Rīgas B 58, 25, 6. Muzikanti jau sāka

pūst lēnāk, bundzinieks iesita pēdējo sitienu

pa savu instrumentu. . Kar 54, 7, 7. // lesis-

ties (1) — parasti par priekšmetiem. □ Kas

tuvu stāv, kur akmeņus skalda, lai daudz ne-

žēlojas, ja drumsla iesit sejā. Upīts IV, 669.

3. trans. Ar sitienu radīt, ieveidot (kādā

virsmā, piemēram, iedobumu, robu). I. krūzē

robu. I. metālā iedobumu. □ . . trieciena vietā

šī laka neplaisā, bet sava elastīguma dēļ ielo-

kās un iesistā vieta pēc iztaisnošanas nav jā-

pārkrāso . .Zv 58, 14, 2.

4. parasti 3. pers.; intrans. Spēcīgi, pēkšņi

iedarboties (piemēram, par spilgtu gaismu, asu

smaržu); iesisties (3). □ Klusām atvēru dur-

vis. Gaisma man iesita pierē. Jaunsudrabiņš

7, 53. Kūla metās prom ēdamistabā. Sirds maz-

liet atskrējās, kad, durvis verot, cigāra dūms

mājīgi iesita degunā. Upīts XII, 924. // Par sa-

jūtām. □ Sūrstoša, degoša sāpe viņai iesit pa

pirkstiem.. Lielā apdeguma tulzna pārgājusi

pušu. Brigadere 2, 27.

o\> lesist (it) kā ar āmuru pa pieri (kā-

dam) —■ pēkšņi likt atjēgties, saprast, aptvert
ko. a It kā kāds ar āmuru Griezēm iesita pa

pieri. Šī balss bija pazīstama. Tas taču bija Nā-

tiņš! Fimbers 1, 389. Tādu saņemšanu viņi nebija
gaidījuši, pārsteigums iesita kā ar āmuru pa

pieri. Saulītis 12, 259. O lesist(ies) galvā sar. —

pēkšņi apreibināt (par alkoholiskiem dzērie-

niem); izraisīties (par reibumu). □ Roberts

dzēra — jau ceturto reizi.. Galvā drusku
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iesita. Visi locekļi kļuva . . vieglāki un lunka-

nāki. Uznāca vaļīga un tīksmīga sajūta. Upīts

VII, 135. Māte tajās retajās reizēs, kad ieradās

kāds viesis ar pudeli, tikai izskata pēc pielika

glāzīti pie lūpām un pēc tam . . apgalvoja, ka

viņai jau esot par daudz «iesitis galvā». Dripe

2, 20. <> lesist (arī iecirst, iegriezt, ieraut v. tml.)
robu sar. — radīt izdevumus; radīt zaudēju-

mus. UD Pretuzbrukums ienaidnieka rindās lai-

kam bija iesitis diezgan lielus robus, ko vaja-

dzēja aizpildīt. Grīva 4, 368.

iesisties, -sitos, -sities, -sitas, pag. -sitos; refl.

1. Strauji virzoties, atsisties (pret šķērsli).

Muša iesitas logā. O Loga stiklā iesitās ru-

dens vēja atrauta iesarkana kļavas lapa.
Jauno v 58, 106. Atbraucējiem sejā iesitās lietus

lāses. Saulītis 9, 13. pārn. Un vēl bezbēdīgāk
un līksmāk skan dziesma, iesitas griestos, tad

sagriežas skritulī un izveļas priekšnamā.

Eferts-Klusais 1, 164. // Strauji, pēkšņi pieskar-
ties (par šķērsli). UD Janelis . . skrēja pa meža

ceļu, un, kad sejā reizēm iesitās zemāks bērza

zars, viņam tas likās tīri patīkami. Birze 5, 240.

// Strauji, pēkšņi skart (piemēram, par gaisa
strāvām). UD Vējš traucās caur Ventspils
ielām, iesitās rūtī. . . Zigmonte 2, 304. Beidzot

sejā iesitās dzedra vēja pūsma. Zv 65, 17, 18.

Janko atvēra durvis. Sejā iesitās ziemas no-

vakares drēgnums. Saulītis 12, 325.

2. Strauji ievirzīties (kur iekšā) — piemē-

ram, par lodi, šķembu. UD Gaisu pāršķēla spē-

cīga ložmetēju kārta, un lodes nikni iesitās

krasta smiltīs. Lukjanskis 1, 39. . .Vilis juta mu-

gurā iesitamies kaut ko ārkārtīgi cietu un sā-

pīgu, dzirdēja nosprakstam automāta kārtu . .
Sakse 7, 302. Akmens iesitas kādas trīs asis

zemē. ME 11,64.// Strauji ieplūst (kur iekšā) —

piemēram, par gaisa strāvām. UD Pa atvērto

logu iesitās spirgts vēja vilnis, paceldams no

rakstāmgalda kādu papīra lapu un nosviez-

dams uz grīdas. Grīva 4, 74. Mednieki piesien
zirgus un sanāk istabā. Tiem līdzi iesitas auk-

stais āra gaiss un tabakas smarža. Dripe 1, 16.

// pareti. Ejot, skrienot strauji ievirzīties (kur
iekšā). UD Abi vīrieši iesitās mazā šķērsie-
liņā . . Birznieks-Upītis 6, 178.

3. parasti 3. pers. Spēcīgi, pēkšņi iedarboties

(piemēram, par spilgtu gaismu, asu smaržu).
UD Durvīs balta gaisma no. . griestu
lampas iesitās Sveilim acīs un apžilbināja.
Upīts vil, 33. Te troksnis neparasts tam

ausīs iesitās.. Plūdonis 1, 66. ..vārdi «nolīgt
maksu» Grīntālam iesitās ausīs. Blaumanis 6, 30.

Degunā iesitās spēcīga gruzduma smaka . . Kar

58, 9, 78. Mute un žoklis truli smeldza, un

rīkle iesitās sāļa asiņu garša. Dripe 2, 164.

//Pēkšņi parādīties, pēkšņi tikt sajustam (pie-
mēram, sejā, galvā) — par pietvīkumu,
karstumu v. tml. a Tad [māte] saudzīgi
uzlika levai roku uz pleca: «Tu vēl dus-

mojies uz mani?» levai nodrebēja skropstas,
vaigu galos iesitās karstums. Zigmonte 2, 304.

Andris jut, ka vaigos iesitas sārtums. Dripe

1, 56. Zēns juta svelmi sakāpjam vaigos, kar-

stuma šalti iesitamies ausu galos. Branks l, 6.

Laimes reibonis iesitas man galvā . . Brodele

17, 165. // Pēkšņi sākt strauji pulsēt, strauji

pieplūst (parasti galvā, sejā) —

par asinīm.

UD No tādas domas Jaņukam asinis iesitās

galvā un ausīs sāka džinkstēt . . Sakse 9, 83.

Andris pameta ātru skatienu, un asinis iesitās

deniņos. No fotoattēla viņā lūkojās Māra.

Imermanis 2, 42. . . aukstums lika asinīm strau-

jāk ieviļņoties dzīslās, spirgtāk iesisties se-

jās. Strāls 2, 328. // Pēkšņi izraisīties (piemē-

ram, par, parasti negatīvu, fizioloģisku vai

psihisku stāvokli). UD Grīslis krita ar galvu
lejup un sāpēs nelabi iekliedzās. . . Šausmīgas
sāpes iesitās gurnā. Sakse 2, 51.

4. parasti 3. pers.
lesākt pūst (kādā vir-

zienā) — par vēju,- iegriezties1. UD Ļaudis

ticēja un priecājās, ka pavasaris
0

klāt°. .Te

uzreiz vējš iesitās ziemelī un visu kā grieztin

nogrieza. Plūdonis 2, 369. Lāgu lāgiem iesities

dienvidus vējš. ME 11, 64.

5. parasti 3. pers.
Reil.i c s i s t (3). Krūzei

iesities robs.

O-C* lesisties starpā (arī vidū) sar. — negai-

dīti, pēkšņi pārtraukt (ar savu runu, darbību

v. tml). UD Ja . . Vilums nebūtu iesities star-

pā . .ME pap I, 540. lesist(ies) galvā sar. —•
pēkšņi apreibināt (par alkoholiskiem dzērie-

niem); izraisīties (par reibumu). UD Alus.,

iesities galvā. ME pap I, 540.

ieskābens, -ais; s. -a, -ā; apst. ieskābeni.

Mazliet skābens. I. ābols. leskābeni smaržot.

□ Tas bija sakaltis kviešu maizes gabaliņš,
ieskābens, gandrīz bez garšas. Upīts 18, 201.

ieskābēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Saga-
tavot un ievietot (parasti traukā, tvertnē) skā-

bēšanai. I. kāpostus. I. gurķus. □ Lai iegūtu

vērtīgu skābbarību, zāli vislabāk pļaut ziedē-

šanas sākumā un tūlīt pēc nopļaušanas ieskā-

bēt. Tērauds 1, 311.

ieskābs, -ais; s. -a, -ā; apst. ieskābi. Mazliet

skābs. I. piens. leskābas plūmes. leskābi gar-

šot. □ Šis vīns ir ieskābs, ar bagātu buķeti,

un tā garša ilgi paliek mutē. Zin T 65, 11, 35.

ieskābt, parasti 3. pers., -skābst, pag. -skāba;

intrans. Kļūt (mazliet) skābam. Piens ieskābis.

□ Alus likās . . silts un tā kā drusku ieskā-

bis. Upīts 8, 7. Šāda kukurūza labi ieskābst,

neatdala lieku sulu. Cīņa 63, 226, 2.

ieskaidrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

Skaidrojot panākt, ka (kāds) saprot; skaidrojot

pārliecināt. UD Daudzas lietas, kas Pēterim

bija skaidras, Gerlem bija galīgi sarežģītas un

tīstījās tumsā, tā ka Pēterim vajadzēja daudz

pūļu, kamēr viņam ko ieskaidroja. A Deglavs

1, 116. Nācās ilgi un stipri dauzīt logu, līdz

izdevās veceni uzcelt no pirmā miega. Tikai

ar pūlēm Riekstiņš varēja ieskaidrot, ka abi

ar draugu atbraukuši uz Sloku darīšanās. .
A Grigulis 13, 409. Apmeklējumu laiks bija bei-

dzies . . , bet viņa sameklēja dežurējošo ārstu

un kaut kā ieskaidroja, ka iebraukusi no lau-

kiem un viņai katrā ziņā jāsastop ievainotais

Ēriks Līdums. Sakse 7, 272.

ieskaisties, -skaišos, -skaisties, -skaišas, pag.

-skaitos; refl. Kļūt dusmīgam. UD Diezin kālab

ar tie vecie tā nu gluži iecirtušies, cilvēki

vien tak tāpat visi ir, bet Ceplītis jau, kad
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ieskaitās, tad laba gala vairs nav. Austriņš

1, 96. «Tūkstošus tu esi sakrājis no tām viņu

kapeikām!» Veidenbaums uzkliedza, no tiesas

jau ieskaities. Upīts XII, 123. Pavirzāmies sā-

ņus. Viņa ir ieskaitusies, tāpēc metiens var

padoties vēl slaikāks nekā pirmīt. Lit M 67, 17,7.

ieskaite, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. Darbība, arī

rezultāts ->i c skaiti t (1). Maksājuma i.

leskaites kvīts.

2. Pārbaudījums, kurā noskaidro, vai ir

veikts, izpildīts, apgūts (piemēram, mācību

viela, uzdevums). Sekmīgi nokārtot ieskaites.

Dabūt ieskaiti — nokārtot ieskaiti. O Viņš

sekoja ne tikai tam, kā puisis iegūst profesiju,
bet ari interesējās, kā sokas mācības tehni-

kumā. Viņš mēdza bieži ieskatīties ieskaišu

grāmatiņā. . Zv 63, 3, 2. // fizk. Pārbaude, kurā

noskaidro, vai sportistu rezultāti atbilst no-

teiktām normām. O Ar teicamiem rezultātiem

beidzās . . vieglatlētu tradicionālās draudzības

sacensības. . . komandu ieskaitē uzvaru izcī-

nīja maskavieši. . Ciņa 63, 118, 3.

ieskaitījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -pieskaitīt (1). Maksājuma i. ienā-

kumos.

ieskaitīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Skaitot,

rēķinot iekļaut (kādā kopumā, daudzumā). I.

desmit rubļus parāda nomaksā. !0 Tu neaiz-

mirsti Gauženam un tiem citiem ieskaitīt šķū-
tīs vienu dienu, kad viņi mums palīdzēja pār-

vest zirgus. Sakse 7, 262. Kravas, ko pārvadās . .
ieskaitīs nākamā gada rēķinā. Cīņa 62, 271, 1.

Laiks, ko aizdomās turētais vai apsūdzētais

pavada ārstniecības iestādē, ieskaitāms apcie-
tinājuma laikā. Krim pr 101. // Ar skaitu ieda-

līt, iedot (kādam), arī ievietot (kur iekšā). I.

katrā maisiņā desmit ābolu. □ Tad saimnieks

tūliņ vedis puisi mājās un ieskaitījis tam lo-

pus. LTTP VI, 439. // lekļaut (kolektīvā, orga-

nizācijā v. tml.). O .. aizgāju uz kara komi-

sariātu un pieteicos brīvprātīgajos. Savu [ak-
tiera] profesiju neuzdevu, lai neieskaitītu

mani kādā frontes aktieru brigādē. Sakse IV,

131. ..Ansis atjēdzās tikai tad, kad jau auto-

mātiski tika ieskaitīts Sarkanās Armijas sa-

stāvā. A Grigulis 13, 23. // lekļaut (kategorijā,
grupā). I. karavīru rezervē. O . . [dzejnieka]
Ukrainas dzejoļi ieskaitāmi viņa vislabākajā
devumā. Kar 54, 1, 7.

2. Atzīt par veiktu, izpildītu, apgūtu (pie-
mēram, mācību vielu, uzdevumu). I. praktis-
kos darbus. I. kontroldarbu. // fizk. Reģistrēt
(sportista sasniegto rezultātu). '□ Sportists
katrā sacensību veidā saņem tiesības veikt

divus vai trīs starta mēģinājumus. leskaita la-

bāko rezultātu. Zin T 66, 4, 43. Sportisti pie-
dalīsies trīs braucienos, no kuriem ieskaitīs

divus labākos. Sports 62, 106, 1. Interesantā cīņa
beidzās ar [sportista] . . uzvaru, taču viņa re-

zultātu neieskaitīja, jo startējot nebija iekļā-
vies kontroles laikā. Sports 62, 59, 4. pārn. Un

dzīvē, kā futbola spēlē, Mums ieskaitīs vie-

nīgi Tīro laiku. Vācietis 3, 118.

Sk. ieskaitot.

ieskaitot. 1. Divd. -p i c sk a i tīt.

2. lekļaujot (kādā kopumā, daudzumā).

□ «Un Zenta, cik tev ir komjauniešu?»
Bauska pratināja. «Astoņi,» tā atbildēja.
«leskaitot. . Pēteri Vanagu,» papildināja Pē-

teris . . Sakse 7, 293. Tā kā visa ģimene, mazos

ieskaitot, zināja, kāda svarīga ziņa viņam jā-
atnes, meistars nevilcinājās. Kalndruva 5, 140.

ieskaldīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti.

Skaldot, cērtot ar cirvi, radīt, ieveidot (kādā

virsmā, piemēram, robu, zīmi). □ Durvīs

krustu ieskaldīja. ME 11, 64.

ieskalot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Skalo-

jot, ar ūdens strūklu, plūsmu, ievirzīt (kur

iekšā). O Ļoti derīgi censties virsmēslošanas

līdzekļus izsēt pirms paredzamā lietus, lai no-

krišņu ūdens tos šķīdinātu un ieskalotu aug-

snē arī dziļāko saknīšu rīcībā. Apsitis 1, 389.

. . lietus ūdeņi zemes virspusē . . uzkrātos at-

kritumus var ieskalot akās, upēs, ezeros, pa-

darīt to ūdeni netīru. Ves 62, 7, 5.

ieskaloties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.
Reil. -pieskalot; tikt ieskalotam. O . . mel-

nā papuvē ražotie nitrāti pa daļai ieskalojas

dziļākās augsnes kārtās . .Apsitis 1, 286.

ieskandināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lesākt skandināt. O Lai cilvēks šo zvanu

ieskandinātu. ME 11, 64. pārn. «. .Tu aizgrābts

klausījies Justīnes dziedāto dziesmu bez vār-

diem, jo tā tavā dvēselē rada atbalsi, tā

ieskandināja kādas stīgas, kas tur gan jau
glabājās, bet vēl nekad nebija skanējušas ..»
Vilks 6, 348. // Ar mūziku ievadīt (piemēram,
svētkus). □ Ar dziesmām un fanfarām pio-

nieri ieskandina savas organizācijas 41. gada-
dienu. Pad J 63, 97, 4.

ieskanēt, parasti 3. pers., -skan, pag. -skanēja;
intrans. Izplatīties (kur iekšā) —

par skaņu.
□ Caur logu ieskanēja skaļruņa balss. Dik-

tors ziņoja par jaunieņemtām pilsētām un cie-

miem. Grīva 4, 436. Varenā zvana skaņas sa-

klausa apspiestie darbaļaudis zemēs, kur valda

nežēlīgais, tumsonīgais kapitāls. Tās ieskan

cietumos, kur naudas un mašīnu ķēniņi met

tos, kas dodas cīņā par savām tiesībām. Sud-

rabkalns 2, 5. pārn. Man vienmēr šķiet — rīt

uzrakstīšu dzeju, Kas varbūt daudzās sirdīs

ieskanēs.. Brīdaka 1, 53. // pārn. Parasti savie-

nojumā ar «ausīs»: kļūt dzirdamam (iztēlē, arī

atmiņās). IO Un man ausīs ieskan Ritas nežē-

līgie vārdi vakar . . Brodele 17, 194.

ieskanēties, parasti 3. pers., -skanas, pag. -ska-

nējās; refl. lesākt skanēt; iesākt skanēt un tū-

līt pārstāt. leskanas telefons. leskanas klavie-

res. leskanas dziesma. Zālē ieskanas smiekli.

O Un tieši šajā brīdī ieskanējās durvju
zvans —

viens īss, divi garāki un atkal viens

īss signāls. Lācis 11, 107. «Es klausos,» tālrunī

ieskanējās Ērika paskarbā, mazliet piesmakuši
balss. Saulītis 9, 77. . . šad un tad ieskanējās
kāda putna sauciens. Blaumanis 11, 319. Šiliņā
ieskanējās ratu rīboņa, un Ozols paātrināja

soļus. Sakse 7, 25. // pārn. lesākt izpausties
(balsī) — parasti par psihisku stāvokli.

O «Bet tad taču jūsu jaunie nemaz nezina,

kur tu paliki?» Olgas balsī ieskanējās pārme-
tums un bažas. Sakse 7, 19. «Es atnācu pie te-

vis aprunāties,» Kaspara balsī ieskanējās tāda
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kā vilšanās. Līvs 2, 14. «Vai tu maz zini, kur

mums jāiet?» Jorena balsī ieskanas aizdomas.

Zigmonte 2, 185. // pārn. Parasti savienojumā ar

«ausīs»: kļūt dzirdamam (iztēlē, arī atmiņās).

O Nakti braucot brīžam licies gan, ka it kā

kaķis kaut kur ņaudētu, bet viņš nodomājis,
ka tā viņam tikai ausīs ieskanējies. J Kalniņš

2, 115. . . vai to kāds tagad teica jeb vai viņam

ieskanējās atmiņā viņreizējie Klāva vārdi...

Birznieks-Upītis 6, 107. // pārn. Izpausties (māk-
slas darbā). O Sabiedriskās taisnības izcīņas

motīvs jo skaudri ieskanas . . romānā . . Kar

58, 8, 156.

ieskaņa, -as, s. 1. levads, sākuma posms (pa-

rasti skaņdarbā, arī daiļdarbā). Svītas i. O Sā-

kuma klusā ieskaņa iezīmē visas dziesmas no-

pietno un dziļo raksturu. Lit M 58, 52, 3. leska-

ņa [mūzikā] viņu allaž uztrauc. Tā, maigi dūk-

dama un lēni meklēdamās, noglaužas pār vi-

siem jūtu atvariem. Klusie ūdeņi noslēpu-
maini zuz. Un nevar zināt, kurā attekā vis-

pirms sacelsies viļņi un tad pamazām iešūpos
tālākos. Upīts 18, 101. // mūz. Akorda skaņa,

kas iezīmīgi parādās kādā balsī pirms šī

akorda.

2. levads, ievadījums, arī sākums (kādai no-

risei, notikumam). \UJ Republikas gadadienai

bija veltīts tautu draudzības un darba svētku

ieskaņu koncerts . . Lit M 64, 27, 7. Laukos rīts

ir tikai ieskaņa darba dienai . . Kar 56, 8, 41.

Jau pēc pirmās dienas sacensībām maskavieši

tikai par vienu punktu atpalika no PSRS re-

korda . . Brieda jauna rekorda ieskaņas. Sports

62, 59, 1.

3, Noskaņa,- arī pieskaņa. IfZl Kāda senat-

nīga ieskaņa dziesmas locījumā vai dejas pie-

sitienā . . lāgiem pieskaras sirdij . . Kar 45, 9/10,
800. Nedomāju, ka stāsts rakstīts, lai patīksmi-
nātu lasītājus ar liriskām mīlestības ieska-

ņām. . Lit M 58, 47, 2. «Pagasta saimnieks pār-
nācis mājās,» beidzot Salenieks lauza klusumu,
un Ozols viņa balsī saklausīja apmierinājuma
ieskaņu . .Sakse 7, 26.

ieskaņojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts I. skaņuplatē. Kinofil-

mas i. O Piemērotas mūzikas sagatavošana,
nepieciešamie ieskaņojumi magnetofona len-

tā.. ■— tas viss gulstas uz viņa [skaņu reži-

sora] pleciem. Liesma 58, 9, 17.

ieskaņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Fiksēt

(piemēram, magnetofona lentē, skaņuplatē). I.

dziesmu. leskaņot kinofilmu — ieskaņot runu,

mūziku, trokšņus kinofilmā (pēc tās uzņem-

šanas). O Katra tauta uzskata par pienā-
kumu ieskaņot platēs savas klasikas pamat-
darbus, mūzikas antoloģijas skaņu platēs kļūst
par populāru mūzikas izglītības formu. Māksla

61, 2, 18. pārn. Strādnieku solidaritāte... cik

dziļi sapulču runātāji to bij ieskaņojuši do-

mas unsirdi! Upīts XII, 319.

ieskāņš, -ais; s. -a, -ā; apst. ieskāņi; apv.
leskābs. Zupa taču pilnīgi saskābusi! . .
Viņš jau pec garaiņiem. . bija jutis iesitamies

nāsīs kaut ko ieskaņu. Grants 6, 87. leskāņš
piens. ME li, 65.

ieskarbs, -ais; s. -a, -ā; apst. ieskarbi. Maz-

liet skarbs,- paskarbs. I. raksturs. leskarba

balss. leskarbi runāt.

ieskāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Šķirstīt
(matus), parasti, meklējot (tajos) utis. □ Māte

noglaudīja puisēnam vaigu un tad sāka ar

vecu naželi ieskāt pinkaino galvu. Viņa pa-

šķīra matus, pakašāja un šķīra atkal. Jaunsud-

rabiņš 111, 194.

ieskāiies, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;
refi. Ar knābi šķirstot, bužinot spalvas, mek-

lēt ko tajās, a Vistas ieskājas. ME 11, 65.

ieskatīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Atzīt;

uzskatīt. IO Katra kalpa sieva par pirmo ģi-
menes pienākumu ieskatīja — iemācīt bēr-

niem grāmatu lasīt. Upīts XII, 374. Viņš būtu

varējis iejaukties, aprunāties ar matrozi, bet

ieskatīja, ka vecākajam palīgam pašam jātiek
galā ar saviem tieši padotajiem komandas lo-

cekļiem . . Talcis 7, 228.

2. Sākt izjust patiku, iemīlēt. '□ Reiz

trīs puiši bij ieskatījuši vienu meitu. . LTTP

VI, 343. . . es ieskatīju valodīgo Kronīšu Vero-

niku un viņa mani arī. . . es viņu mīlēju, kā

vien zēns var mīlēt darbīgu, strādīgu un

skaistu meiteni. Niedre 6, 224. . . Pakalnu Rečs,

spītēdams savai ieskatītai Cīruļu Marei, bija
ņēmis Zani dancot vienu otru reizi. . Bet ne

jau tūlīt Rečs atmestu domas par Mari un bil-

dinātu Zani. Sakse 2, 24.

ieskatīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Skatīties (kur iekšā), parasti īsu brīdi. I. is-

tabā. I. somā. I. atvilktnē. I. pulkstenī. I. grā-
matā, a . . mājelei . . logi līdz galam vaļā.

Ozols piegāja pie loga un ieskatījās iekšā.

Istabas stūrī gulēja tukša, apgāzta dzelzs gul-
ta . . Sakse 7, 4. Krustmāte Amanda saņem

mani aiz zoda un īsi ieskatās acīs. Brodele

17, 202. leskatoties dziļāk un dziļāk pasaules
telpā, redz arvien mazāk eliptisko, bet ar-

vien vairāk spirālisko zvaigžņu pasauļu.
Ikaunieks 1, 36.' // Skatoties ievērot, pamanīt.
□ Nupat tas vēl tik ieskatījās, ka zābaki bija

netīri. . Poruks 3, 75. leskatījies, ka zirgs

beigts, Pēteris sāka skaļi vaimanāt . . Sakse

7, 32. // pārn. Izzināt, apjaust. O Kā drama-

turgs, tā inscenētājs pratuši dziļi ieskatīties

cilvēku iekšējā pasaulē . . Pad J 62, 137, 2.

Otro., [dzejoļu] krājumu., raksturo tieksme

ieskatīties sarežģītās dzīves problēmās . . Lit M

60, 51, 2. Taču dzīve nemitīgi attīstās, un lite-

ratūrai jāiet tai līdzi, jāapgaismo mākslas tē-

los ne tikai mūsu cīņām bagātā pagātne, bet

arī šodiena, jāieskatās nākotnē. Kar 56, 7, 122.

2. Noskatoties (no kāda), pārņemt (piemē-

ram, stāju, manieres). ļO Brašo stāju Viktors

bija ieskatījies no tēva, veca karavīra, Tēvi-

jas kara dalībnieka. Talcis 4, 112.

3. Sākt izjust patiku, iemīlēties. □ Ik

vasaras vakaru viņi gāja pastaigāties uz Grī-

ziņkalnu, kur tie kādā maija vakarā bija
ieskatījušies, iemīlējušies un tās pašas vasaras

jūnija beigās . . salaulājušies. Rozītis 3, 34. Bet

Bārbala ieskatījās palaidnī Dekšņu Kazimirā.

leskatījās un pielipa šim kā dadzis. Visi bija
tādām laulībām pretī. Niedre 4, 65. . . kopā strā-
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dējot un priecājoties, izraisās arī mīlestība.

Vasilina ieskatās Aleksejā un Aleksejs viņā.
Zv 52. 8, 24.

leskatīties glāzītē (retāk glāzē) sar. —

lietot (bieži) alkoholiskus dzērienus.

ieskats, -a, v. 1. Uzskats, domas ; arī atzi-

nums. Neatteikties no saviem ieskatiem. Būt

maldīgos ieskatos. O . . dzīves īstenība arī

dažkārt piepalīdz pārveidot atziņas un ieska-

tus. Upīts 14, 651. ..tad viņš kā zaļoksnis Gat-

viņu saimnieks, strādāja pats sev, pēc saviem

ieskatiem, darbā viņš grūtuma nekāda nema-

nīja .. Birznieks-Upītis 6, 87.

2. Vispārējs priekšstats, vispārējs pārskats.
O Dikensa darbi sniedz labāku ieskatu tā

laika dzīvē nekā daudzu vēsturnieku grāma-
tas. Lit M 55, 12, 3. Sausie biogrāfiskie dati ne-

sniedz nekādu ieskatu par Eduarda Veiden-

bauma personības vēsturisko lomu sava laika

apstākļos.. Veidenbaums 1, 6 (ievadā). Koncertā

izskanēja mūsu klausītājiem maz pazīstami

skaņdarbi, taču to izvēle deva labu ieskatu

20. gadsimta franču klaviermūzikā. Lit M 74,

40, 13. // Vispārīga iepazīšanās (piemēram, ar

grāmatu, projektu). Nodot manuskriptu ieskā-

tam.

ieskaut, -skauju, -skauj, -skauj, pag. -skāvu;
trans. 1. Skaujot ietvert (rokās). □ Pirms Ag-

nese paguva aptvert joku, Valdis ieskāva viņu

savās stiprajās rokās un ilgi un cieši noskūp-

stīja. Sakse 6, 350. . . es jūtu, ka dreb arī mani

pirksti, ko ieskāvusi Harija siltā plauksta. Bro-

dele 17, 61. Sardzes matrozis Sīpols stingrāk
ieskāva stūres ratu platajās delnās. Bērn 59,

1, 28. // Apņemt, ietvert (piemēram, par ma-

tiem, apģērbu). □ . . Sala redzēja, ka viņas

mati —■ tumši un spoži . . pareizām šķipsnām

gludi ieskāva pieri. Lācis 1, 79. No meitenes

gaišo matu ieskautās sejas . . man pretī rau-

dzījās izbiedētas acis. Līvs 1, 20. Balta blūze

ieskāva meitenīgās krūtis.. J Liepiņš 1, 85.

2. parasti 3. pers. Atrasties visapkārt (kam),

ietvert (ko) no vairākām vai visām pusēm.

Meldru ieskauts ezers. Mājas ieskauj skvēru.

Stāvu krastu ieskauta upe. !□ Raugos uz. .

mājām, kuras no visām pusēm ieskauj dārzs.

Brodele 13, 219. Slaidā puslokā šo mazo tuk-

snesi ieskāva lielais, priedēm apaugušais kāpu
valnis. Lācis 15, 395. . . visbiežāk bērnus var sa-

stapt pie nelielas zedeņu sētas ieskautas mā-

jiņas. Bērn 59, 12, 31. // Apņemt, pārņemt (pie-
mēram, par tumsu, miglu). O Vēja nav, silta,;
mīksta tumsa ieskāvusi zemi, un tu nevari

saredzēt ne soļa attālumā. . Brodele 14, 84.

Silta rudens krēsla ieskāva granātu izrakņāto

zemi . . Grants 3, 130. Un tad vēl siltās rīta

miglas! Tās. . apsedza ne vien vienmuļīgo

purvu, bet uzgūlās arī tīrumiem, ieskāva vien-

sētu mājas. Bērn 57, 10, 9.// pārn. Par skaņu.
□ Nebija vilciens stacijā vēl apstājies, kad

jau tā garo sastāvu ieskāva apsveicēju balsu

šalkoņa. Zv 53, 18, 15.

ieskicējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- i c s ki c ē t. Jaunceltnes i. zīmējumā.
ieskicēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Dažās

vispārīgās līnijās, kontūrās, laukumos atveidot

(piemēram, zīmējumā). \C3 Dažādi ir.,

[mākslinieka] izteiksmes veidi —

gan zīmuļa,

gan spalvas zīmējumi, gan vieglām kontūr-

līnijām ieskicētas figūras.. Māksla 61, 2, 51.

Uzvedums «Pieguļā» noris skaistās ezerzemes

dabā. Tās skatus gaumīgi ieskicējis savās de-

korācijās mākslinieks . . Lit M 58, 51, 3. Viktors,

apsēdies pēdējā solā, mēģināja kabatas grā-

matiņā ieskicēt lektora vaibstus. Kalsna, asi

zīmēta seja, mazliet uzkumpis, prāvs deguns,
gludi piesukāti, spīdīgi melni mati . . Saulītis

9, 49. // Daļēji attēlot, neatklājot pilnīgi (pa-
rasti daiļdarbā). □ L. Paegles «Šarādē

Nr. 1» . . ieskicētas 4 sociāli dziļi tvertas

ainas. Kar 60, 2, 128. Te [stāstos] īsi ieskicētas

atsevišķu cilvēku dzīves ainas, bet, kopā ņem-

tas, tās rada samērā plašu un daudzkrāsainu

lauku darbaļaužu dzīves ainu 19. gadsimta

beigās un 20. gadsimta sākumā. Birznieks-Upītis

6, 4 (ievadā). Filmā darbojas desmitiem per-

sonu, un, kaut arī dažas no tām tikai ieskicē-

tas, mēs tās labi atceramies, jo cilvēkos at-

klāts pats raksturīgākais, pats nepieciešamā-
kais. Māksla 61, 1, 31. // īsi aplūkot (piemēram,

problēmu). □ . . viena avīzes raksta ietvaros

nevar pretendēt uz šī svarīgā jautājuma vis-

pusīgu aplūkojumu. Te tikai centīsimies īsu-

mā ieskicēt daiļdarba nacionālās specifikas
problemātiku . . Lit M 56, 6, 3.

ieskrabēties, parasti 3. pers., -skrabas, pag.

-skrabējās; refl. lesākt skrabēt un tūlīt pār-

stāt. Durvis ieskrabējās.
ieskrabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mā-

jos; refl. lesākt skrabināties un tūlīt pārstāt.

O Kaktā ieskrabinājās pele. Grīva 4, 160.

ieskraidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; intrans.; pareti.

Skraidot ievirzīties (kur iekšā). Meitene laiku

pa laikam ieskraida istabā.

ieskrambājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts-*- i esk r amb ā t (1). I. gleznā.
2. Paveikta darbība, rezultāts -*- i c s k r am-

b ā t (2). >€3 Viņš stīvi skatījās griestos, un pie

deguna tam bija mazs ieskrambājums, kā no

asa naga, un ap_ to drusku sažuvušu asiņu.
Saulietis IV, 150. Adas strutaino slimību parā-
dīšanās . . saistās ar sīkiem ādas ievainoju-

miem, kuri reizēm ar acīm nav saredzami,

ieskrambājumiem, noberzumiem un skabar-

gām. Ves 64, 7, 5.

ieskrambāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.

1. Mazliet, arī vietumis saskrambāt (piemēram,

priekšmetu). I. mēbeles. I. stiklu. leskram-

bāts ābols. □. .viņi ātri vien ar celtņa āķi

ieskrambās nesen krāsoto klāju... Cīrulis 1, 18.

. . ka tikai kāds neieskrambā krāsojumu. .

Cīņa 62, 216, 4. // pārn. Mazināt (piemēram,

slavu, godu). '\ZI Visvairāk., cieta Cīrulis, jo

vēlēšanu priekšvakarā viņa nevainojamā de-

putāta slava bij ieskrambāta un mandāts nā-

kotnē apdraudēts. Rozītis 111, 154. Mazā izgā-

šanās ar vecās garāžas kratīšanu nebija spē-

jusi ieskrambāt viņa labo slavu. Lācis 6, 213.

Dzejolis rakstīts pirms četrpadsmit gadiem.. ,
taču, lasot šodien, nemaz nejūtam, ka laika

bargais zobs būtu ieskrambājis tā vērtību.

Lit M 56, 3, 3.
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2. Skrambājot mazliet, ari vietumis ievainot;

skrambājot radīt (piemēram, brūci). I. ādu.

O Viņam ieskrambāta seja, sīka asins strūkla

irdz pāri vaigam. Bērce 5, 44. // intrans. I. rokā.

ieskrambāties, parasti 3. pers., -ājas, pag.

-ājās. 1. Reil. (ī); tikt

ieskrambātam (parasti neviļus, negribēti). Port-

felis ieskrambājies.
2. Reil.-*- i c sk r amb ā t (2),- tikt ieskram-

bātam (parasti neviļus, negribēti). Pirksts

ieskrambājies.

ieskrāpējums, -a, v. i. Paveikta darbība, re-

zultāts -*- i c sk rāp ē i (1). I. galdā. Viegls i.

gleznā. O.. mēbeļu virsā ir mehāniski bo-

jājumi (ieskrāpējumi, nobrāzumi). Cīna 63,

217, 2. Var iegūt jebkuru pēdu nospiedumu —

sākot ar ieplaku, ko atstājusi automobiļa rie-

pa, līdz mikroskopiskam ieskrāpējumam. Cīņa

64, 227, 4.

2. Paveikta darbība, rezultāts -*■ iesk rā-

p ē t (2). I. vaigā.
ieskrāpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Skrāpējot radīt, ieveidot (kādā virsmā, pie-

mēram, rievas, līnijas); mazliet, arī vietumis

saskrāpēt. I. galdu. O . . zēns .. ar kabatas

nazi ieskrāpēja pagalē ciparu astoņi. Bundze-

niece 1, 47. ..Viktors sāka apskatīt kameru.

. . galda virspusē bij iegriezti, ieskrāpēti,
iedrīksnāti, ieurbināti vārdi, burti, skaitļi, svīt-

ras un kvadrāti. Lēmanis 1, 48. Caurumiņā, kas

atbilst [zāģa] zoba augstumam, ieliek asu tē-

rauda adatu un, velkot nolīdzinātāju uz

priekšu, viegli ieskrāpē zobu pamatņu līniju
zāģim abās pusēs. Indāns 1, 90. pārn. Vakar-

diena tiem ieskrāpējusi savu datumu sirdīs

un smadzenēs, un no tā tie nevar un negrib
atbrīvoties. A Grigulis 13, 453.

2. Skrāpējot mazliet, arī vietumis ievainot;

skrāpējot radīt (piemēram, brūci). I. vaigu.
I. rokā švīkas. // intrans. D Kaķis ieskrāpējis
bērnam rokā. ME 11, 66.

ieskrāpēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās.
1. Reil.-*- ieskr āp ē t (1); tikt ieskrāpētam

(parasti neviļus, negribēti). Grīdā ieskrāpēju-
šās svītras.

2. Reil. -*- ieskr āp ē t (2); tikt ieskrāpē-
tam (parasti neviļus, negribēti). Pirksts ieskrā-

pē jies.

ieskrapstēties, parasti 3. pers., -skrapstas, pag.

-skrapstējās; refl. lesākt skrapstēt un tūlīt pār-
stāt, n ..zābaki ieskrapstējās. ME pap I, 54i.

ieskrapstināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. lesākt skrapstināties un tūlīt pārstāt.
Kaktā ieskrapstinās pele.

ieskrapšķēiies, parasti 3. pers., -skrapšķas, pag.

-skrapšķējās, arī ieskrapšēties, parasti 3. pers.,

-skrapšējās; refl. lesākt skrap-
šķēt un tūlīt pārstāt. Kaktā kaut kas ieskrap-
šķas. Spalva ieskrapšķas uz papīra.

ieskrapšķināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os, arī ieskrapšināiies, -inos, -inies, -inās, pag.

-inajos; refl. lesākt skrapšķināties un tūlīt pār-
stāt.

ieskrējiens,
-a, v. 1. Vienreizēja paveikta

darbība -pieskriet.
2. Kustība no kāda stāvokļa līdz vajadzīgā

ātruma sasniegšanai. Automobiļa i. O . . lid-

mašīna, veikusi garu ieskrējienu.., smagnēji

pacēlās no lidlauka . . Zv 53, 2, 20. Tikai mīk-

stais ieskrējiena sektors neļāva sporta meista-

ram . . sasniegt meistarklases augstumu. Sports

62, 120, 2.

ieskribināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lesākt skribināt, bet nepabeigt. Pele ieskribi-

nājusi maizes garozu.

ieskribināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mā-

jos; refl. lesākt skribināties un tūlīt pārstāt.
□ . . kaktā ieskribinājās pele. Zālīte 5, 299.

ieskriet, -skrienu, -skrien, -skrien, arī -skrēju,
-skrej, -skrej, pag. -skrēju; intrans. 1. Skrienot

ievirzīties (kur iekšā). I. istabā. I. laukuma

vidū. Zaķis ieskrien mežā. O Kluba zālē Di-

dzis ieskrēja izpēris, bez cepures . . Ezera 2, 110.

Aņa ar sparu izrāvās no brāļa rokām un

ieskrēja pa durvīm iekšā. Birznieks-Upītis 6, 193.

Ganu zēniem ieturēja algu, ja lops bija ieskrē-

jis labībā. Sakse 7, 29. pārn. Caur ābeles la-

potni pa atvērto logu istabā ieskrēja bars

saules zaķīšu un ņirbēdami lēkāja pa . . grīdu.
Grīva 11, 285. // sar. Uz īsu brīdi iegriezties, pa-

būt (pie kā). □ «Es esmu pateicīga Upmalim,
ka viņam neapnīk katru dienu ieskriet pie ma-

nis. Arī Rendenieks ir pāris reizes iegriezies.»
Sakse 7, 305. . . meitene uzklāj segu tavam Lau-

cim [zirgam], lai viņš to īso brītiņu
0

pasildās,
kamēr jūs abi pie manis ieskrējāt . . Kaldupe

4, 10. // pārn. Braucot, jājot ātri ievirzīties (kur
iekšā); ātri ievirzīties (kur iekšā) ■— par trans-

portlīdzekļiem. □ Pavisam agri ieskrēja pa

olnīcu vēl diezgan spirgts vecis ar lielu, mel-

nu zirgu, zvanu pie ilkss. Es domāju, ka tas

ir atbraucis Karlīnei pakaļ . . Jaunsudrabiņš 4,

18. . . mašīna joņo garām partizāņu slēpnim.
Vents sašauj motoru, un mašīna ieskrien

grāvī. Samsons 1, 95. // pārn. Strauji ielidot (kur

iekšā) — parasti par putniem, kukaiņiem. Lap-
sene ieskrien istabā. // pārn. Strauji ievirzīties

(kur iekšā) —

par priekšmetiem. Hokeja ripa

ieskrien vārtos. O Lode ieskrēja stikla skapī
un pudelēs, kas atradās aiz stikla. Paegle 3, 329.

// pārn. Par vēju, puteni v. tml. □ . . pa atvēr-

tajiem milzīgajiem logiem ieskrēja vējš. Zv 50,

3, 9. . . pagalmā pēkšņi ieskrēja brāzmains vējš,

sapurinādams tikko pumpurot sākušos kokus . .
Saulītis 6, 105. // pārn. Strauji ieplūst (kur

iekšā) —

par šķidrumu. □ Atrados zem

ūdens . . Mutē ieskrēja sāļš ūdens. Paegle 3, 331.

Purinās [ūpis] pamatīgi, ilgi krata galvu, it kā

ūdens būtu ieskrējis ausī . . Birznieks-Upītis Va,

480. Mārītes acīs ieskrēja asariņa . . A Grigulis

7, 34. // pārn. Nejauši nonākt kādā (parasti

nevēlamā) situācijā. leskriet nelaimē sar. —

piedzīvot ko nepatīkamu, a . . mums [darba

studentiem] savās biedrībās un pulciņos jā-

studē cita zinātne — marksisma teorija. Bez

tās mēs būsim akli un nemanot ieskriesim

reakcijas un ideālisma purvā. Sakse 6, 154. Šo

paņēmienu slepenā policija pielietoja bieži.

Apcietināto komunistu dzīvokļos atstāja aģen-
tus — un organizācijas biedri, kas, neko ne-

nojaušot, devās turp, ieskrēja lamatās. Imer-

manis 2, 23. «Tādu paņēmusi
0

par vīru, tu
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ieskrietu tādā pašā nelaimē, kādā es savā

laikā.» Blaumanis la, 60.

2. Ātri pārvietojoties, atsisties (pret šķērsli).

I. stabā. I. gājējam mugurā. □ Sāņus durvīs

Kapeika gandrīz ieskrēja rotas komandierim

krūtīs. Grants 5, 210. Automobilis ieskrējis
bērzā un apgāzies. Dripe 2, 168. . . vējš nesa

parašutu [izpletni] ar lidotāju. «Ka tikai ne-

ieskrien kokā!» klusumu pārtrauca bažīga
balstiņa. «Neieskries,» pārliecināti apgalvoja

Jaņuks. Sakse 9, 51.

OO leskriet (arī iekrist, iešauties) galvā (arī

prātā) — pēkšņi tikt iedomātam, atminētam.

O Es neticu savām ausīm. Vispirms man

ieskrien galvā doma ■— leva ar mani joko.
Brodele 17, 145. Prātā ieskrien tēva vārdi:

«Malu mednieks ir pats viltīgākais, uzmanīgā-
kais meža ienaidnieks.» Dripe 1, 56.

ieskrieties, -skrienos, -skrienies, -skrienas, arī

-skrejos, -skrejies, -skrejas, pag. -skrējos; refl.

1. Pārvietojoties pakāpeniski palielināt ātru-

mu līdz vajadzīgajam (par cilvēkiem vai dzīv-

niekiem). O Labi ieskrējies, viņš pārlēca pār

grāvi. ME 11, 66. ..Uģis sadomāja izpeldēties.
Nometis kreklu, ieskrējās un laidās viļņos.
Vāczemnieks 1, 36. Uz klāja šie savādie putni . .

gaisā vairs nespēja pacelties. . Ūdenī pavisam
citādi — pirms pacelšanās gaisā tie gabaliņu
ieskrienas, ar pleznām viegli atsperdamies
viļņos. Grīva 111, 269. // Par transportlīdzek-

ļiem. O Lidmašīna ieskrienas un paceļas

gaisā. Auziņš l, 224. Nākamajā piestātnē, tikko

tramvajs labi ieskrējās, Ezeriņš izlēca pa pa-

kaļējo platformu. . Grīva 4, 387. /,/ pārn. Par

vēju. □. .saulē ledus mirdzēja vien un vējš

plašumos dabūja krietni ieskrieties. Ezera 8, 61.

Šovasar vējam jāieskrienas daudz vairāk nekā

citos gados, lai viļņu vērpetes saceltu virs

briestošajām rudzu un kviešu druvām. Pad J

62, 145, 1. . . pusaudzis norāva cepuri . . , asais

vējš, ap nojumes stūri ieskrējies, matus vi-

ņam sagrieza pakulu dzeltenā ērkulī. Upīts

XII, 886.

2. Ilgāku laiku skrienot, iekarst, aizrauties.

O Zirgi bij ieskrējušies; viņus vairs nemaz

nevarēja valdīt. ME 11, 66.

ieskrubināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lesākt skrubināt, bet nepabeigt. I. kaulu.

O Žurkas ieskrubinājušas grīdu. ME 11, 66.

ieskrubināfies, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. lesākt skrubināties un tūlīt pārstāt.
ieskrūvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Skrūvējot ievirzīt (kur iekšā skrūvi, vītņotu
detaļu). I. skrūvi sola dēlī. I. spuldzi galda
lampā. □ Lai ķīlis (no cirvja kārta) neiz-

kristu, tam krusteniski pāri pārdzen dzelzs

ķīli vai arī tā malā ieskrūvē koka skrūvi.

Indāns l, 168. leskrūvējis atpakaļ izdedzināta-

jos cilindros notīrītās sveces, tēvocis sāka rī-

koties ap karburatoru. Dripe 2, 36.

ieskrūvēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās.
Reil. -pieskrūvēt; tikt ieskrūvētam.

n leliekot zāģa plātnes galu spraugā un grie-
žot koka spalu pulksteņa rādītāja virzienā,
bulta ieskrūvējas spalā dziļāk un nekustīgi
nostiprina zāģa plātnes galu. Indāns 1, 74.

ieskubināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Skubinot panākt, ka (kāds) ievirzās (kur

iekšā). I. bērnu istabā.

ieskurbt, -skurbstu, -skurbsti, -skurbst, pag.

-skurbu; intrans.; parasti divd. formā: ieskurbis.

lereibt. □ leskurbuši no izdzertiem dzērie-

niem, viņi sasaucās, stāstīja anekdotes un no-

tikumus. Kāds uzsāka dziesmu.. Fimbers 1, 93.

Roberts dzēra vairāk nekā citi, nekad viņš
nebija redzēts tik ieskurbis. Dzērums to da-

rīja jautru, viņš gāja kā pats nelabais . . Lācis

4, 98. No vīna mēs mazliet ieskurbsim ..

Čaklais 1, 86.

ieskurbums, -a, v.; parasti vsk. lereibums. I.

ātri pārgāja. O Jelgaviņā viņš bij paņēmis
pusstopu baltā. . Bez tam viņš bij ceļā sa-

stapies ar kādu gājēju, kuram savā ieskur-

bumā bija izstāstījis lielu daļu no savas agrā-
kās dzīves. Jaunsudrabiņš 111, 150.

ieskurināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Skurinot, skurinotles ievirzīt (kur iekšā).

□ Miets . . nogrieza apdomīgi lielu paparksti
[papardi] un ieskurināja lietus pilienus, kas

pie tās karājās, Augustam ģīmī [sejā]. Blau-

manis I, 13.

ieskūt, -skuju, -skuj, -skuj, pag. -skuvu;
trans. lesākt skūt, bet nepabeigt. □ leskāta

bārda. ME 11, 66.

ieslacināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. leslacīt (1). I. odekolonu matos. O leslaci-

nāt ūdeni acīs. ME 11, 66.

2. leslacīt (2). O leslacināt veļu, drēbes.

ME 11, 66.

ieslacīt, -slaku, -slaki, -slaka, pag. -slacīju;
trans. 1. Slakot ievirzīt (kur iekšā šķidrumu).
I. smaržas apģērbā. lO leslacīt kam ūdeni

acīs. ME pap I, 542.

2. Slakot padarīt mazliet mitru. I. veļu glu-
dināšanai.

ieslacīties, parasti 3. pers., -slakās, pag. -sla-

cījās. Reil. -p ies 1 acī t (1); tikt ieslacītam

(parasti neviļus, negribēti). Ūdens ieslacījās
acīs.

ieslaids, -ais; s. -a, -ā; apst. ieslaidi; reti.

Samērā slaids,- paslaids. O leslaids augums.

ME 11, 66.

ieslaistīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.;

niev. Dīkdienīgi ieiet, ienākt, ieklīst (kur iek-

šā). I. pie kaimiņiem.
ieslampāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans.;

sar.; niev. Nevīžīgi, kājas velkot, šļūcot ieiet,

ienākt (kur iekšā). □ leslampāt istabā. ME

pap I, 542.

ieslamstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

sar.; niev. Slamstoties ieklīst (kur iekšā).

I. dārzā.

ieslānīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar. Blīvi

kraujot, ievietot (kur iekšā). O leslānīt linus

mārkā. ME 11, 67.

ieslāņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. levie-

tot kārtām, slāņiem (kur iekšā). leslāņot

zivis mucā. ME 11, 67.

ieslapēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti.

leslapināt. \\Zl leslapēt rokas. ME 11, 66.

ieslapināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.



ieslapstīiies

Slapinot panākt, ka kļūst mazliet mitrs. I. mā-

tus. I. gludināmo veļu.

ieslapstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Slapstoties ieiet, ienākt (kur iekšā). □ Bet

tikko jaunieši ieslapstījušies pagalmā, tā uz

sliekšņa iznāk Pauļa tēvs. Indrāne 2, 492. leslap-
stīties'istabā. ME 11, 67.

ieslapt, -slāpstu, -slāpsti, -slāpst, retāk -slopu,
-slopi, -slop, pag. -slāpu; intrans.; reti. Kļūt

mazliet slapjam. O Kājas bija jau ieslapušas.
ME pap I, 542.

ieslāt, -slāju, -slāj, -slāj, pag. -slāju; intrans.;

niev. Lempīgi, kājas velkot, ieiet, ienākt (kur

iekšā). O leslāt istabā. ME 11, 67.

ieslaucīt, -slauķu, -slauki, -slauka, pag. -slau-

Cīju; trans. 1. Slaukot ievirzīt (kur iekšā). I.

skaidas malkas šķūnī. I. lapas pagalma stūrī.

□ pārn. Atvēra rakstāmgalda atvilktni un,

ieslaucījis brošūras atvilktnē, aizslēdza to.

A Grigulis 13, 90.

2. Slaukot panākt, ka iesūcas (kur iekšā,

piemēram, ūdens drānā). O. . ieslauki. . asi-

nis priekšautā . . LTTP IV, 72.

ieslaukt, -slaucu, -slauc, -slauc, pag. -slaucu;
trans. 1. Slaucot ietecināt (kur iekšā pienu).

O leslaukt pienu slaucenē. ME 11, 67. Lai pā-
rāk neaizkavētos, Kaspars bija izdomājis pa-

lūgt Ferdinandu ieslaukt pudelēs pienu . . Līvs

2, 48.

2. lesākt slaukt,- iesākt slaukt, bet nepa-

beigt. O Ar Apšu liellopu novietnes iemīt-

niecēm Valda jau bija pazīstama. . . Zināja,
kura jāieslauc ar rokām, lai varētu lietot ag-

regātu. Pad J 67, 210, 2. // Slaucot pieradināt
(dzīvnieku) pie slaukšanas. O ..[govi] iz-

audzēja un ieslauca slaucēja Klaudija .. Lauku

Dzīve 74, 8, 16.

ieslavēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Sla-

vējot izdaudzināt, izcelt; atzinīgi novērtēt. I.

atpūtas vietu. leslavēta vīna šķirne. □ Kviešu

zeme te bij ieslavēta, un Melnzemis . . arī sā-

cis ienesīgāk izmantot druvu ražīgumu. . Bri-

gadere 2, 24i. No maza provinces traktiernieka

viņš bija kļuvis par ieslavētas kafejnīcas
īpašnieku Rīgā. Lācis VI, 318. Līzei likās pre-

tīga par burvi ieslavētā vecene. Sakse 2, 32.

2. Slavējot iestāstīt, iegalvot. O Šajā ap-
vidū Frīdis bij savās mājās. Uzņēmās siena

vezumniekiem apgādāt pircējus un prata kaut

kādu purva grīsli ieslavēt par mēslotas pļavas
zāli. Upīts IX, 222. Ko es negribu, to man ne-

viens neieslavēs. ME 11, 67.

ieslēdzējs, -a, v.; pareti. Slēdzis, m Leons

uztrūkās no domām, piecēlās, piegāja pie
ieslēdzēja . . . Jautrs knikšķis, un elektriskās

gaismas šaustītā tumsa izbēga pa logu.. Eg-
lons 2, 158. Kada roka nospiež elektrības ieslē-

dzeju pie durvīm, istaba pieplūst pilna ar

gaismu. Bendrupe l, 268. Sēstoties viņa., pa-
grieza arī radio ieslēdzēju . . Kar 54, 8, 77.

ieslēdzis, -dža, v.; reti. Slēdzis. O Sataustī-

jusi uz galdiņa kabatas laterniņu, viņa no-

spieda ieslēdzi. Uzplaiksnīja gaismas trīsstū-

ris . . Niedre 5, 33.

ieslēgt, -slēdzu, -slēdz, -slēdz, pag. -slēdzu;
trans. 1. Aizslēdzot (priekšmetu, telpu, aizžo-

gojumu), padarīt (tajā ievietoto) nepieejamu
citiem. I. dokumentus atvilktnē. I. darba rī-

kus šķūnī. I. automobili garāžā. □ Edvarts . .
pieiet pie skapja un ieslēdz naudu skapī. Blau-

manis 6, 382. . . Bagātais Ansis . . kādā svēt-

dienā ieslēdza savus vērdiņus dzelzs pagrabā
un izgāja aiz pilsētas pastaigāties. X Skalbe

1, 69. // Aizslēdzot (telpu, aizžogojumu, priekš-
metu), panākt, ka (tajā ievietotais) nevar iz-

kļūt ārā. □. . Vanags ar savu priekšstrād-
nieku to apdzirdīja un ar varas darbiem ieslē-

dza pasta cietumā . . Upīts 4, 339. leslēdzis cie-

tumniekus klētī, sargs metās pie telefona.

Birze 3, 21. Ziedonis sagrāvis ledus pili! Kur

niknais laupītājs ziemelis Bij saules meitu

ieslēdzis. Aspazija 3, 124. pārn. Vienmēr viņš

bijis viens pats — ieslēdzis sevi kā klosteri,

racies pa grāmatām . .Laicens I, 19.

2. Atrodoties vai novietojoties (kur), ietvert,

apņemt no vairākām vai visām pusēm.
□ Jaunietes ciešā lokā ieslēdz savu briga-
dieri

.. , kas aprēķina un atzīmē uz plāksnes
darba dienas rezultātus. Cīņa 62, 230, 1. Kroga
priekšā viņi iebrauc uztrauktā, čalojošā pūlī.
Viņus ieslēdz no visām pusēm. Upīts 10, 34. Pie

blakus galdiņa apsēdās trīs puiši, vidū ieslēg-
dami slaiku melnīgsnēju sievieti. Saulītis 9, 193.

pārn. . . [rakstnieka] protests ieslēgts indivi-

duāla cīnītāja šaurajā lokā.. Kar 59, 11, 138.

// lelenkt. □ Daļa latviešu strēlnieku, kas bij
atsviesti jūrmalas kāpās, pazaudēja sakarus ar

kaimiņiem un drīz vien izrādījās ieslēgti no

visām pusēm, Kadiķis-Groznijs 1, 283. Devītais:

Esam ieslēgti šais ielās, Pretinieks0 cieši savelk

loku. Paegle 2, 346. Nepagāja ne desmit minū-

tes, kad norādīto kvadrātu ieslēdza ciešs kara-

vīru loks. A Grigulis 13, 430. // Atrasties visap-
kārt (kam), ietvert (ko) no vairākām vai visām

pusēm (piemēram, par kokiem, mežu, mā-

jām). Upi ieslēdz meži. O Līču loču mirdzēja

Tērvete. To ieslēdza augstās kupli noaugušās
krastu nogāzes. Brigadere 2, 61. . . dārzu no trim

pusēm ieslēdza slaidu apšu rindas, bet no ce-

turtās — Gaujas piekraste . . Birze 3, 65. Staci-

jas ēkas aizmugurē bija apaļiem akmeņiem

bruģēts laukums, no visām pusēm ieslēgts ar

vecām mūra ēkām. Zv 58, 14, 9.// letvert,

iekļaut (kur iekšā, parasti iežos, minerālos).

O Daugavas krastos . . augu atliekas novēro-

jamas kā piķim līdzīga viendabīga masa, kas

ieslēgta dolomītos. Saudz dabu 93. Dzintara ga-

baliņos atrasti ieslēgti dažādi kukaiņi, zirnekļi,

kā arī visdažādākās augu atliekas
..

D kal

64, 109. // leskaut (rokās). □ Princis:
..

es

tevi paņemu . . par sievu un ieslēdzu tevi sa-

vās rokās . . Rainis VII, 532. . . Zemes dēls jau

debess meitu Savās rokās ieslēdza . . Aspazija

11, 152. ..viņš enerģiski ieslēdza ķirurga roku

savās mīkstajās plaukstās un kratīja . . Lubējs

l, 68. // letvert (skatienā). O Gribētos pirms

aizbraukšanas vēl vienā skatienā ieslēgt visu

Maskavu . . . Atvadīties . . . Lubējs 1, 101.

3. Pievienojot elektriskās enerģijas tīklam,

avotam, iedarbināt (ierīci, tās daļas). I. elek-

trodzinēju. I. spuldzi. leslēgt strāvu (arī elek-

trību) — iedarbināt elektrisko iekārtu, apa-
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rātu. O Viņa ieslēdz radio, pavisam klusi.

Mazā, stūrainā kaste iesildama klusi rūc, cita

pēc citas iegaismojās lampas, un tad beidzot

pusbalsī sāk dziedāt kāds tenors. Zigmonte L7B.

Izrādījās, ka., televizors ieslēgts: uz ekrāna

sāka plaiksnīt stari, un pēc dažām minūtēm

parādījās gaišs, krāsains attēls. Breicis 1, 24.

Sumbris ieslēdza elektrisko kafijas kannu. .
Kamēr kannā uzvārījās ūdens, mācītājs aiz-

vilka . . aizkarus. . Niedre 6, 196. Pie galdiem
vīri ieslēdz strāvu, Un virpas klusi ritēt sak . .
Krūklis 1, 7. /'/ Pievienojot elektriskās enerģi-

jas tīklam apgaismošanas ierīci, panākt, ka

sāk spīdēt (gaisma). 'O Ciemiņš piecēlās, lai

ieslēgtu gaismu. . Vilks 5, 22. leslēdzām borta

ugunis. Talcis 7, 279. Rūpnīca izgatavo arī slē-

džus ar pneimatisko izslēdzēju kāpņu telpām.
Ja ar šo slēdzi ieslēdz apgaismojumu, tad pēc

3—5 minūtēm tas automātiski izslēdz spuldzes.
Zin T 62, 4, 30.

O leslēgt važās (ari dzelžos) —
uzlikt roku,

kāju važas. K> leslēgt sirdī — iemīlēt; arī

neaizmirst. O Jorens sāka rakstīt . . siltāk,

pats to nenojauzdams, arvien dziļāk ieslēdza

sirdī un prātā Lidu. Zigmonte 2, 31. Mēs mīlam

sirmo Rīgu, ieslēgsim viņu savā sirdī vēl cie-

šāk . .Sudrabkalns 2, 94.

ieslēgties, -slēdzos, -slēdzies, -slēdzas, pag.

-slēdzos; refl. 1. Atrodoties kādā telpā, aiz-

slēgt durvis no iekšpuses. I. dzīvoklī. I. istabā,

n Aizbildinājies ar gatavošanos rītdienas

lekcijai, viņš ieslēdzās uz visu nakti savā ka-

binetā . . Niedre 6, 193. Mēs visi esam augšā un

ieslēdzamies virtuvē. Grīva 9, 135. Sieva ieslē-

gusies klētī. ME 11, 67. pārn. Latviešu demo-

krātiskā un revolucionārā dzeja vienmēr aiz-

stāvējusi progresīvo uzskatu, ka dzejnieks ne-

drīkst lūkoties tikai sevī, ieslēgties ziloņkaula
tornī.. Kar 60, l, 122. K> leslēgties (arī ierau-

ties, ievilkties) (savā) čaulā — a. Norobežo-

ties no apkārtējā, neinteresēties par to. O Vai

tad vairs cilvēks var ieslēgties šaurā čaulā
—

ka tik manam mūžam pietiek, kas man daļas
par citiem. Zv 50, 10, 2. b. Kļūt noslēgtam, ne-

sabiedriskam, arī nerunīgam. // pārn. Norobe-

žoties (piemēram, nelielā cilvēku grupā, sevī).
□ . . Elza alkst darbības, alkst sabiedrības,

viņa nepieder pie tām sievietēm, kas spēj

ieslēgties ģimenes šaurajā lokā un būt laimī-

gas. Purs l, 150. Cilvēkam jāiet cauri dzīvei.,

ar atklātu dvēseli un jājūtapkārt draugi, jāuz-
ticas tiem, tikai tad ir vērts, jā, tikai tad . . .
Bet jūs ieslēdzaties sevī. . . Bērce 3, 515. . . visu

laiku es tur domājos ieslēgusies savā vientu-

lībā un paļāvusies skumjām par bijušo līga-
vaini. Upīts IX, 437.

2. lekļauties, iesaistīties (darbā, pasākumā,
kolektīvā v. tml). □ Ar savu darba morāli

senās tikuma dziesmas mudina un māca mūs

ar tādu pašu radošu gribu, kāda bija senajam
darba cilvēkam viņa šaurajā dzīvē, ieslēgties
mūsu sociālistiskās dzīves plašajā darbā.

J A Jansons 1, 80. Aicinājums ieslēgties visas

tautas sacensībā par cienīgu V. I. Ļeņina 100.

dzimšanas dienas sagaidīšanu . . guva ļoti pla-
šu atsauksmi. Cīņa 70, 10, 2. Vaņa.. arvien

vairāk un vairāk ieslēdzas kolektīvā. Kroma

3, 60.

3. parasti 3. pers. Refl. -> iesl ēg t (3).

O.. virpotājs nospiež pogu, un ieslēdzas

darbagalds. Zin T 66, 2, 2. Galvenā izpletņa
atvēršanās brīdī ieslēdzās nolaižamā aparāta

raidītājs. Zv 67, 22, I. ..kustīgā metāla daļa
saspiež plastmasas loksnes, un tajā brīdī ieslē-

dzas elektriskā strāva, kas uzkarsē sildele-

mentu .. Alksnis 1, 62.

ieslēgums, -a, v. i. Rezultāts -pieslēgt (3).
Elektriskās iekārtas i.

2. Stāvoklis, kad (kas) ii letverts, iekļauts

(kur iekšā, parasti iežos, minerālos); tas, kas

ir ietverts, iekļauts (kur iekšā, parasti iežos,

minerālos). I. dzintara gabalā. 0.. ir ieži,
kuru laukšpata pamatmasā sastopami lielāki

vai mazāki kvarca ieslēgumi. Izrakt 15. Pjezo-
kvarca plāksnītēm var izlietot. . kvarca kris-

tālus, ja tikai tie ir bez defektiem, tas ir, tajos
nedrīkst būt ne citu minerālu, gāzu un šķid-
rumu pūslīšu ieslēgumu, ne plaisu.. Upīte 1,

136. Ja pēc salīmēšanas vērojami gaiši laukumi,

tad tas nozīmē, ka līmes bijis par maz, — gai-
šie laukumi ir gaisa ieslēgumi. Alksnis 1, 70.

. . interesanti ir atklājumi par svešiem ģenē-
tiskās informācijas ieslēgumiem šūnās

..
Zv

65, 19, 15.

ieslēpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Slē-

pojot ievirzīties (kur iekšā). I. mežā.

ieslēpt, -slēpju, -slēp, -slēpj, pag. -slēpu;
trans. Paslēpt (kur iekšā). !.□ Ozoliņš pataus-

tīja padusē ieslēptās rozes.. Birze 4, 117. Dū-

miņu Irma paķēra kaktā ieslēpto piena kan-

niņu un devās līdzi. Sakse 7, 78. Pītu auklu

lentā uz muguras tam uzkārts zāģis spalā ar

koka silītē ieslēptiem zobiem. Upīts XII, 19.

pārn. Vai tad māte nevarētu kaut cik apvaldīt
savas bēdas, ieslēpt dziļāk sirdī? Sakse 7, 121.

// levirzīt (kur iekšā), paslēpt, neļaut saskatīt

(kādu ķermeņa daļu), a Mamma elso bez

vārdiem, galvu dīvāna spilvenos ieslēpusi . .
Zigmonte 1, 284. Māte kaunīgi ieslēpa seju

priekšautā. «Ko es, Minna, ar traukiem darīšu,

kad nav ko podā likt.» Salenieks 3, 146. Pa Su-

vorova ielu vējš plosījās neganti, viņi gāja,

galvas iecirtuši, mutes apkaklēs ieslēpuši, lai

nesarītos auksto klepu nesēju gaisu. Upīts

XII, 66. // pārn. lekļaut (piemēram, tekstā kādu

saturu) tā, ka neizpaužas tieši. IO 1936. gads

nebija laiks, kad rakstnieks varēja runāt brīvi

un atklāti [buržuāziskajā Latvijā]. Daudz ko

nācās ieslēpt zemtekstā, kas uztverams tikai

uzmanīgam lasītājam. Lit M 58, 2, 2. . . [stāsta]
tēlā ieslēpts zināms traģisms. Jaun Gr 69, 4, 16.

ieslēpties, -slēpjos, -slēpies, -slēpjas, pag.

-slēpos; refl. Paslēpties (kur iekšā). O . . ezera

pusē sulīgā zāle cēlās arvien augstāk. . , sa-

plūzdama beidzot ar čaukstošajām niedrēm,

kurās varēja ieslēpties zirgs ar visu jātnieku.
Birznieks-Upītis 6, 156. . . mājiņai tuvojās pieci

bruņoti cilvēki. Daži ieslēpās ceriņu krūmos,
bet divi devās uz durvīm. Sakse 7, 372.

..pa

lauku teciņu skrejot, pēdā nejauši iedzēla bite,

kas bija ieslēpušies baltā āboliņa ziedā. .
Sudrabkalns 11, 509. // pārn. Nebūt redzamam,
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būt grūti vai vājāk saskatāmam, kam citam

atrodoties vairākās vai visās pusēs, n . . ābeļ-
dārza labajā stūrī, ieslēpušies aiz kupliem se-

rinkiem, snauduļoja klēts. Purs 4, 36. . . Harijs

atgrūž jasmīnu krūmos ieslēpušos vārtiņus.

Brodele 17, 32. Stāvot pret gaišo logu, Arvīda

seja ieslēpās ēnā, un Iva īsajā tuvošanās

mirklī tajā nepamanījanekādas izmaiņas. Purs

4, 349. // pārn. Dziļi iegrimt (par acīm). □ Do-

bumos ieslēpušās, grāmatvedim pretī raudzī-

jās neskaidras acis. Dažus mirkļus namatēvs

pētīdams lūkojās atnācējam sejā. Kar 55, 8, 83.

// pārn. Šķietamā kustībā aizvirzoties (aiz kā),

kļūt nesaskatāmam (par debess spīdekļiem).
Mēness ieslēpies mākoņos. □ . . saule ieslē-

pās mākoņos, un zeme sastinga. . Birznieks-

Upītis IV, 99. // pārn. Norobežoties (piemēram,
sevī); ieslēgties. I. četrās sienās. □ Viņš nav

nemaz . . sevī ieslēpies. ME 11, 67.

ieslīcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. legremdēt. i.O leslīcināt koku ūdenī.

ME 11, 67.

ieslidens, -ais; s. -a, -ā; apst. ieslideni. Maz-

liet slidens. leslidena ietve.

ieslīdēt, -slīdu, -slīdi, -slīd, pag. -slīdēju, -slī-

dēji, -slīdēja (retāk -slīda, l. konj.); intrans.

1. Slīdot ievirzīties (kur iekšā) —

par gludiem
priekšmetiem. Sainis ieslīd somā. □.. Ferdi-

nands atvelk šautenes aizslēgu, un laivas di-

benā skanēdama nokrīt izšautā patrona. Pēc

tam aizslēgs noklakšķ no jauna. Stobrā ieslīd

jauna lode. Līvs 2, 33. Kas sauss un ciets ieslīda

Perjē kungam saujā. Upīts 18, 201. // Slīdot no-

virzīties no kāda stāvokļa un ievirzīties (kur

iekšā). Kāja ieslīd dubļos. !a . . tikai reizi pa
reizei rati smagi iedārdējās, riteņiem dziļākās
grambās ieslīdot. J Liepiņš 1, 90. ..maza ne-

piesardzība, un mašīna ar visu smago kravu

var ieslīdēt grāvī. Cīņa 57, 248, 2. // Viegli, slī-

doši ievirzīties (kur iekšā) ■— par ķermeni, tā

daļām. □ Gaigals ieslīdēja dziļā, mīkstā klub-

krēslā, tā ka tikai galva un mazliet pleci
palika virs galda. Jansons 1, 56. // pārn. Izpla-
tīties (kur iekšā) — par gaismu, gaismas sta-

riem. Saules stars ieslīd istabā.

2, Vieglā, slīdošā gaitā ievirzīties (kur
iekšā) —

par cilvēkiem un dzīvniekiem.
O Reinis ieslīdēja pa durvīm un nonāca ..
priekšnamā. Birze 3, 46. Vilnis ar Krišupu
ieslīda vecpilsētas līkumainajās spraugās.
Upīts VIII, 465. ..čūska zibenīgi sakustējās un

ieslīdēja zāļainajos rudzos . . Purs 4, 207.

3. Slīdot ievirzīties (kur iekšā) —

par slīdo-

šiem transportlīdzekļiem, arī par braucējiem
tajos. Ragavas ieslīd pagalmā. // Vieglā, s/ī-

-----doša_ gaita pārvietojoties, ievirzīties (kur
iekša) —

par laivām, kuģiem v. tml., arī par
braucējiem tajos. !□ Laiva ieslīd Vitrupes
ūdeņos Un traucas uz jūras pusi. A Grigulis

14, 95. Plakandibene ieslīdēja seklumā blakus

steķiem . . Ezera 7, 100. . . laiva arvien vairāk
krita nost no vēja. Viņi jau bija ieslīdējuši
sēkļu josla. . Grants 7, 78. // Par peldošiem
priekšmetiem. ![ZI . . ezera ledus ieslīd jūrā. .
Kar 59, 8, 20. // pārn. Par ripojošiem transport-
līdzekļiem, arī par braucējiem tajos. O Fab-

rikas vārti plaši pavērās, kad Kurta Heislera

mašīna klusi pa tiem ieslīdēja. Kar 56, 4, 56.

. . kad pajūgs ieslīdēja mežā, to nesveica ne-

viena putna balss. Lācis 15, 95.

4. parasti 3. pers. Šķietamā kustībā ievirzī-

ties (kā aizsegā) un nebūt vairs redzamam (par
debess spīdekļiem). Saule ieslīd mākoņos.
□ Pilns mēness ieslīd priežu silā Un paslēp-
jas aiz galotnēm. Balodis 7, 51.

5. parasti 3. pers. Aiziet, aizritēt (pagātnē) —

parasti par laiku, laika posmu. □. . aso lū-

zumu un straujo svārstību gadi bija ieslīdē-

juši pagātnē. Sakse 4, 94. Šīsdienas notikumi

arvien vairāk un vairāk ieslīdēs pagātnē . .
A Grigulis 13, 162.

o\> leslīdēt miegā — iemigt. □ Jānis ne-

juta, cik ātri bija ieslīdējis miegā. Sakse 9, 27.

\> leslīdēt parādos — kļūt tādam, kam ir

daudz parādu. O Ar to es jums tikai palī-
dzētu ieslīdēt dziļāk

0

parādos. ME 11, 67.

leslīd (kāda) kabatā sar. — saka, ja (kāds)

ienākumus, peļņu daļēji vai pilnīgi iegūst sev.

O . . lauvas daļa [par pārdoto] ieslīdēs viņa

paša kabatā. A Deglavs 1, 1030.

ieslidināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Slidinot ievirzīt (kur iekšā). I. ragaviņas
kupenā. □ Asnate nopūtās un ar slaidajiem
pirkstiem ieslidināja spogulīti un ķemmi at-

pakaļ kabatā. Ezera 8, 100.

2. Slidinoties padarīt gludu (parasti ledu).

□ Sniegs bija apputinājis arī zēnu ieslidinātu

ledus strēli, un Elizabete tik tikko nepakrita.
Zv 74, 9, 5.

ieslidināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Slidinot ievirzīt (kur iekšā). I. laivu upē.
□ . . matrozis ieslidināja grāmatu pusmēteļa
kabatā . . Cīņa 65, 246, 4.. . [viņš] caurulīti iesli-

dināja kabatā. ME 11, 67.

ieslidināfies, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Slidinoties ievirzīties (kur iekšā). Mei-

tene ieslidinājās upes vidū.

ieslīdot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Sli-

dojot ievirzīties (kur iekšā). I. laukuma centrā.

iesiiedēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pār-

vietojoties iemīt pēdas, izveidot taku (parasti
zālē, labībā); pārvietojoties iemīt, izveidot (pē-
das, taku, parasti zālē, labībā). I. rudzus. I.

āboliņā taciņu.
2. parasti 3. pers.; fiziol. Izveidot sakarus

(starp nervu šūnām, nervu sistēmas daļām).

iesliegties, parasti 3. pers., -sliedzas, pag. -slie-

dzās; refl.; reti. lesliekties. O pārn. . . lai ne

mūžam mūsu vārdi neiesliegtos viņos asiņai-

nos varmācības mītos. Sudrabkalns 12, 161.

iesliekties, parasti 3. pers., -sliecas, pag. -slie-

cās; refl.; pareti. lesniegties. iUJ . . varēja sa-

skatīt tikai nelīdzenu, pelēku masu, kas slaidā

lokā iesliecās jūrā. Lagzdiņš 2, 120.

iesliet, -slienu, -slien, -slien, arī -sleju, -slej,

-slej, pag. -slēju; trans. Slienot ievietot (kur

iekšā). O Blāķis ieslēja pātagu kaktā. .
Paegle 3, 184. Rūpīgi noslauka spalvu suseklītī

un ieslien rozā stikla glāzē. Upīts V, 219.

«. . man pašai, lūk, grāvī ganās savs zirgs,»

Kalupe pamāja uz velosipēdu, kas bija iesliets
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ceļa grāvī. Sakse 7, 116. // Slienot ievietot

(starp ko). lesliet durvīs (ari logā) —
iesliet

durvju (loga) ailē. O . . Mārtiņš . . nosēstas

uz akmens. Šauteni ieslien starp ceļgaliem.
Upīts IV, 310. lesliet slotas kātu durvīs. ME pap

I, 542.

ieslieties, -slienos, -slienies, -slienas, arī -sle-

jos, -slejies, -slejas, pag. -slējos. Reil. ->

ies 1 iet; tikt ieslietam. leslieties debesīs —

izslieties augstu (parasti par ko garu, smailu).

O Logā sakrautas lampas, čaulīšu kastes. .
Pašā vidū ieslējies apsūbējis, applucis tējas

plakāts. Upīts IV, 464. Kad ceļš atkal ieveda

kokos, Vītols bieži vērsa skatienu augšup.
Kādas milzenes egles še ieslējās debesīs!

Kalndruva 2, 88. // levietoties stāvus (kur

iekšā) —

par cilvēku. O Man reiz bija

furunkuloze. . Es gulēju, ieslējies istabas

kaktā stāvus kā zirgs. Birze 2, 116. leslējies
durvīs

0
un nelaiž citus garām. ME 11, 67.

ieslīgt, -slīgstu, -slīgsti, -slīgst, pag. -slīgu;
intrans. 1. Slīgstot, slīdot iegrimt (kur iekšā).

O ..tēvam kāja ieslīgst līdz ceļiem brūnajā
ūdenī . . Brigadere 2, 333. Drīz vien pludiņu at-

kal kāds paraustīja. Tas lēni ieslīga ūdenī, tad

atkal uzpeldēja . . Grīva 9, 16. Vēl bāla un

gurda ir baltajos spilvenos ieslīguši seja. .
Cīņa 60, 1, 4. // Sēžoties vai gulstoties ievie-

toties (piemēram, krēslā, gultā). O Gunārs

tāpat ar visām virsdrēbēm ieslīga krēslā. .
Skujiņš 3, 203. ..viņš ērti ieslīgst siltā guļam-

vietā.. Sirmbārdis 1, 58. // pārn. Būt apņem-

tam, ietvertam (no vairākām vai visām pu-

sēm, parasti zemākā vietā). O . . sastapos ar

vairākiem ezeriņiem, kas izaicinoši mirkšķina

nācējiem pretī, dziļi ieslīguši ieplakās starp

pakalniem. Lagzdiņš 3, 87. Apkārtne bija ba-

gāta kokiem, daudzām ataugām, vietvietām

tā ieslīga pavisam mežos. Grants 5, 167. // Pa-

mazām kļūt grūti saskatāmam vai nesaskatā-

mam (tumsā, miglā v. tml). O ..kamēr aiz-

dedzināja laternas un karbīda lampas, kuģis

ieslīga tumsā. Lācis 15, 386. Saule bija zemu,

zemu, un vakars klusēja rieta gaidās. . . Puse

pagalma ieslīguši ēnā. Vilks 6, 372.

2. Nonākt kādā psihiskā vai iizioloģiskā stā-

voklī. I. grūtsirdībā. I. pašapmierinātībā.
□ Gurdenums sāka uzmākties domām. Gribē-

jās aizmigt, gulēt, ieslīgt vienaldzībā kā mīk-

stās dūnās. Sakse IV, 134. Tikai Rita nevarēja
un nevarēja aizmigt. Brīžiem viņa gan ieslīga

vieglā snaudā, bet lokomotīvju svilpieni un

riteņu klaboņa tūlīt uzmodināja. Grīva 4, 123.

7 Pilnīgi nodoties (kam), būt pārņemtam (ar

ko). □ . . kolīdz Oskars aizgāja, Kļava atkal

ieslīga savās grūtajās domās.. Lācis 11, 188.

Bērni ieslīga pārdomās. Sakse 3, 117. . .es atkal

ieslīgstu senajā atmiņu pasaulē. Liesma 59, 1, 10.

// pārn. lestigt (piemēram, kādos nevēlamos

uzskatos). lO Tie, kas grib redzēt telpu vai

laiku ārpus materiālām lietām, ieslīgst ideā-

lismā. Karpovics 1, 7. Šāda žanra darbos bieži

var ieslīgt retorikā un plakātiskumā. Rīgas B

74, 193, 3. sal. . . romāns reizēm it kā ieslīgst
faktu aprakstīšanā, bet nedod šiem faktiem

pilnīgi viņu sociālo jēgu. J Kalniņš 1, 47.

ieslīkt, -slīkstu, -slīksti, -slīkst, pag. -slīku;

intrans.; reti. 1. leslīgt (1). !□ Sniega strēmele

gar dzelzceļu un stacijas siluets, kas vakar

pēdējie ieslīka tumsā, pirmie no tās iznira.

Grants 3, 48.

2. leslīgt (2). !□ Pats ieslīcis dzērumā un

bezbēdībā. ME 11, 67.

ieslīpens, -ais; s. -a, -ā; apst ieslīpeni; reti.

leslīps (1). O Krasti ir ieslīpeni. ME 11, 67.

ieslīps, -ais; s. -a; -ā; apst. ieslīpi. 1. Maz-

liet slīps. I. krasts. I. balsts. leslīpa kalna

nogāze. leslīpas kāpas. IO . . ar diviem ga-

riem soļiem nolēca zemē pa ieslīpām koka

kāpnēm. Talcis 4, 67. Lai ar slīmestu varētu

veiksmīgi strādāt, rokturiem jābūt mazliet

ieslīpiem. . Tāds rokturu stāvoklis labāk at-

bilst cilvēka rokām, indāns 1, 187. Piere tam

bija ieslīpa, pakausis papliks . . Laicens 11, 13.

2. Tāds, kas ir vērsts, arī pārvietojas maz-

liet slīpā virzienā. I. griezums. I. kritiens. Zā-

ģēt ieslīpi. □ Sīks ieslīps lietutiņš sijā pa

dubļaino ceļu. . Kar 54, 10, 34. Laivas priekšgals

pagriežas ieslīpi pret krastu, un viļņi tagad
aizvien biežāk šļācas pāri malai. Līvs 2, 51. Pa

laikam viņš . . noslauka aprasojušo pieri un

paveras ieslīpi augšup. Kalndruva 5, 146.

ieslīpus, arī ieslīpu; apst.; reti. 1. Mazliet

slīpi.
2. Tā, ka ir vērsts, arī pārvietojas mazliet

slīpā virzienā. O . . bija dzirdami Sapas iz-

misušie saucieni
..,

un viņa atdalījās no šū-

potnēm un nogāzās ieslīpus zemē. Birznieks-

Upītis 6, 50.

ieslīt, -sliju, -slij, -slij, pag. -sliju; intrans.;

reti. Viegli, slīdoši ievirzīties (kur iekšā).

!□ Mazais . . garajā, noslampātajā parķa
bruncī . . ieslija starp mātes ceļgaliem. Upīts

XI, 124.

ieslodzījums, -a, v.; parasti vsk. 1. Rezul-

tāts ies 1 o āzī t (1).

2. jur. levietošana valsts varas apsargāta

telpā, vietā (piemēram, cietumā, nometnē), at-

ņemot brīvību,- rezultāts —<- ieslo dz ī t (2).

Atrasties ieslodzījumā. O Septiņpadsmitgadī-

gajam jauneklim buržuāziskā tiesa piesprieda
trīs gadus ieslodzījuma. D kal 66, 134. Lēmuma

noraksts par apcietināšanu tiek nosūtīts ieslo-

dzījuma vietai. Krim pr 39. Par ieslodzījumu

Artūram bija maza saprašana. Katrā ziņā tas

bija kaut kas drausmīgs. Dripe 2, 159.

ieslodzīt, -slogu, -slogi, -sloga, pag. -slodzīju;
trans. 1. levietot (parasti dzīvnieku kada

telpā, aplokā) tā, ka netiek laukā. O Lācim

[sunim] nezin kas uznācis, sāka pa vakariem

gaudot, tā ka vajadzēja aizvest uz riju un

ieslodzīt pelavu pūnītē . . Upīts 4, 216. . . spāru

masu lidojuma laikā ieteicams mājputnus

ieslodzīt telpās. D kal 64, 75.

2. Atņemot brīvību, ievietot valsts vai mi-

litāras varas apsargātā telpā, vietā (piemēram,

cietumā, nometnē). O Jau pirmajās okupāci-
jas nedēļās vācu fašistiskie iebrucēji. . ieslo-

dzīja cietumos un koncentrācijas nometnēs ..
daudzus tūkstošus Padomju Latvijas pil-

soņu. D kal 66, 122. Viņus visus ieslodzīja spā-

niešu bēgļu nometnē, kas atradās Alžīrijā.,
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Grīva 7, 35. Visi astoņi tika aizturēti un ieslo-

dzīti centrālajā cietumā. Samsons 1, 65. // At-

ņemt brīvību, iespēju pārvietoties. O Targals:
Pils deg. Mēs esam ieslodzīti! Nāve! Aspazija

3, 415.

ieslodzītais, -ā, v.; ieslodzītā, -as, s. Cilvēks,

kas atrodas ieslodzījumā (2). leslodzīto ap-

meklēšana. O 1942. gada pavasarī. . mūs,

politiskos ieslodzītos, no Rīgas centrālcietuma

sāka pārvietot uz Salaspili . . Cīņa 60, 19, 4. Cie-

tumā ir brīži, kad ieslodzītos pēkšņi sāk tirdīt

nemiers un mokošas ilgas. Kar 57, 7, 22.

ieslodzīties, -slogos, -slogies, -slogās, pag.

-slodzījos; refl.; reti. leslēdzoties, aizbarikādē-

joties v. tml. panākt, ka neviens netiek iekšā,

klāt. O leslodzījies pagrabā un nelaiž ne-

vienu tur iekšā. ME pap I, 542.

iesmakti, -smoku, -smoc, -smok, pag. -smaku;

intrans. 1. lesākt zaudēt skanīgumu, dzidrumu

(par baisi). ļO «Es neesmu instrumentālists,»

mazliet iesmakušā balsī mierīgi atgādina Balt-

ābols. Kalndruva 5, 8. Kā caur vati dzirdu sa-

trauktu, iesmakušu komentatora balsi. . Sports

69, 164, 2. Bet klau, . . atkal tie paši apspiestie,
iesmakušie smiekli. . . Upīts 11, 457. sal. . . Upī-
šu Mārtiņam sajūsma pārskrēja, seja aptumsa,
balss aprāvās un ar reizi it kā iesmaka. Upīts

4, no. // lekaist tā, ka daļēji zūd balss skanī-

gums, dzidrums (par kaklu, rīkli.). O Man

bija iesmacis kakls un sūrstēja rīkle . . Grants

3, 25. // lesākt zaudēt balss skanīgumu, dzid-

rumu (par cilvēku). ..viens pēc otra.,

mainās iesmakuši, bet nenogurstoši runātāji.
Upīts 10, 6.

2. parasti divd. formā: iesmacis. Aizsmacis

(par skaņām, skaņu avotiem). lesmakuši sirēna.

iesmakt2
, parasti 3. pers., -smok, pag. -smaka;

intrans. Bojājoties iesākt smakot. Desa iesmok.

IO Gaļa iesmakuši. ME 11, 68.

iesmakumsi, -a, v.; parasti vsk. Rezultāts, arī

stāvoklis -*-ie smakt1
(1). Balss i. Kakla i.

iesmakums2
, -a, v.; parasti vsk. Rezultāts, arī

stāvoklis -pi c s m ak t2.

iesmaržināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lesmaržot. I. kabatas lakatiņu.
iesmaržināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. lesmaržoties (1). I. ar odekolonu.

iesmaržot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pa-

nākt, ka (kas) kļūst smaržīgs. O Spandera
kundze. . ar mazu, iesmaržotu kabatas laka-

noslaucīja acis. Vilks 5, 135. Ķīnā un Ja-

pānā tēju mēdz arī iesmaržot, ieslēdzot to uz

vienu diennakti tvertnēs kopā ar smaržīgiem
ziediem vai augļiem. Galenieks 2, 270.

iesmaržoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Reil.-p i c s mar ž o t. O Mākslinieks

bija iesmaržojies ar kaut ko neizsakāmi attu-

rīgu, protams, ne jau ar šipru . . Saulītis 12, 284.

2. parasti 3. pers. lesākt smaržot; īsu brīdi

smaržot. Virtuvē iesmaržojas kafija. lesmaržo-

jas pec ceptas gaļas. lO Kaut kur tepat saldi

iesmaržojas matiolas. Brodele 17, 36. Pienāca

vecā gada vakars. Pilsētā iesmaržojās egles.
Jauno v 58, 296. Rudens te aizvien ienāca zag-
šus, paslepen. Sūri iesmaržojās brūklenāji.
Ezera 2, 53.

iesmējiens, -a, v. īsi, aprauti smiekli. O Ti-

kai ar labās puses biedreni tās [meitenes] pār-

mainījās čukstiem, zīmēm, īsiem tīksmīgiem
iesmējieniem . . Brigadere XX, 118. Humoristis-

kos dzejoļus pavada mazs iesmējiens .. Pad J

68, 181, 4.

iesmēķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. lesākt smēķēt (papirosu, cigareti v. tml);

aizsmēķēt. O . . grib iesmēķēt papirosu, tik

vējš pūš nost uguni. Sudrabu E 3, 518. Vecais

Piķis aizsēdas aiz galda, iesmēķēja savu garo

pīpi. Birznieks-Upītis VI, 294.

2. Smēķējot padarīt piemērotu smēķēšanai

(piemēram, pīpi, iemuti). I. jauno pīpi.
O ..Eidis paprasīja Garkalnam smēķi, jo

bija nozaudējis pierasto, gadiem iesmēķēto

pīpi. Grants 7, 141.

iesmelgt, parasti 3. pers., -smeldz, pag. -smel-

dza; intrans. lesmelgties. O Uldis juta, ka vi-

ņam pēkšņi kaut kas asi un sāpīgi iesmeldz

kreisajā plecā. Bērn 50, 2, 8. .. iesmeldz krūtīs

veca kaite. ME 11, 68. pārn. ..abām sievietēm

atkal iesmeldza dzimtenes atmiņas. Upīts

IX, 549. pārn. . . Lejam krūtīs iesmeldza: kad

tas bija, kad sākās karš? Tas bija pirms mū-

žības, varbūt vēl ilgāk. Vilks 5, 68.

iesmelgties, parasti 3. pers., -smeldzas, pag.

-smeldzās; refl. lesākt smelgt; īsu brīdi smelgt.
lesmeldzās zobs. O Krūtīs . . iesmeldzās rēta,
kaut kur tuvu sirdij sāka dedzināt kā maza

liesma. Vilks 2, 188.
. .muskuļiem sāpīgi iesmel-

dzoties, viņš aiznesa smago nešļavu. . Līvs

2, 100. // Par sāpēm. O Viņš uzrausās kājās.
Uz brīdi sāpes iesmeldzās ar tādu skaudrumu,

ka priekš acīm sametās tumšs un piere no-

svīda. Lācis 15, 257. . . nosalušo pirkstu sāpes
iesmeldzās pašā sirdī. Grants 6, 288. // pārn.

Izraisīties, tikt sāpīgi izjustam (piemēram, par

žēlumu, aizvainojumu). IO Reizē sirdī iesmel-

dzās žēlums un līdzjūtība pret Jāni, kas sava

mūža lielo pusi izbaudījis tikai darba sūrumu

svešu saimnieku tīrumos . . Sakse 7, 75. Rudens

naktis ir tumšas un garas. Tad ir auksti, gar-

laicīgi, reizēm pat iesmeldzās skumjas kā ne-

aizdzijis ievainojums. Jokums 1, 147.

iesmelt, -smeļu, -smel, -smeļ, pag. -smēlu;

trans. Smeļot ievirzīt (kur iekšā, parasti trau-

kā). I. krūzītē pienu. O Emma atraisīja pie

ratiem piesieto spaini un gāja uz aku, lai

iesmeltu ūdeni. Sakse 7, 54. Ūdeni sietā neie-

smelsi. LSP(N) 175. pārn. Jebkurā gadalaikā

jūra savas bagātības atdod cilvēkiem. Zvej-
nieki savukārt cenšas iesmelt pēc iespējas vai-

rāk šo bagātību. Cīņa 64, 54, 2. // Smeļot (ar

ko), ievirzīt (kur iekšā, parasti traukā). I. ar

kausu glāzēs pienu. O Viņi novietojās pie

mazā virtuves galdiņa, un Pauls iesmēla šķīv-

jos zupu. Kalndruva 5, 265.

iesmelties, -smeļos, -smelies, -smeļas, pag.

-smēlos; refl. 1. parasti 3. pers. Reil. -*-

iesmelt; tikt iesmeltam. 'UJ Cik viegli bija
iet, kad zem kājām ciets pamats, kad nebija

jāzīlē, kur likt nākamo soli, lai apavos ne-

iesmeltos dubļi un pati nepakristu! Kalndruva

2, 61. Viņas brida pa ieliņas smilti un neskai-

tās, ja tā brīžam teju, teju iesmēlās kurpē . .
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Zigmonte 2, 107. // Tikt iesmeltam kopā ar kādu

šķidrumu (parasti neviļus, negribēti). Kausā

iesmeļas daudz biezumu.

2. trans.; sar. lesmelt sev (ko). I. šķīvī putru.

iesmērēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

1. leziest. fO Rati tik bagātīgi iesmērēti, ka

darva no visiem četriem assgaliem pilēja
zemē. Upīts XI, 273. lesmērēt matus ar mateļļu.

ME 11, 68. \> lesmērēt (arī ierīvēt, iebāzt) de-

gunā vienk. — nekautrīgi parādīt, likt saprast,

arī pierādīt (piemēram, kāda kļūdu).

O «.. katrs ganu puika man var iesmērēt

degunā, ka es skrienu pēc lielā rubļa.» Sau-

lītis 12, 329. /'/ pārn. ledot dzeramnaudu, kukuli.

□ . . vajadzīga nauda, ko iesmērēt tiem kun-

giem, kuri var notikumus paātrināt. Fimbers

1, 425.

2. ledot, pārdot, parasti ar viltu (ko maz-

vērtīgu, nederīgu). Mātei bija līgumā kāds

kilograms vilnas. Bet vai tad vilnu Siksnēns

atdeva? lesmērēja saslaukas, ne vilnu. Lēma-

nis 17, 53. «Jums esot vakar bijis nepatīkams

gadījums . . Nelāgs sviests iesmērēts.» — «Vai

es varu katrā gabalā ielīst?» sekoja atbilde.

Sakse 7, 401. «Pilsētā tik uzmanies: tur tev āzi

iesmērēs par slaucamu govi,» viņš noķiķināja.
Salenieks 3, 110.

3. lesist (2). O lesmērēt kam pa ausi. ME

pap I, 542.

iesmērēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. sar. leziesties. O . . īsais [ekskursants]
sadabū eļļas pudeli, un abi iesmērējas, ka spīd
vien. Zv 58, 16. 19.

2. vienk. Tikt (kādā vietā, amatā) ar viltu,

izlikšanos, pieglaimošanos v. tml. iO «Visai

ģimenei jau sen zagļu slava. Bet tagad pirmie

iesmērējušies . . darbā.» Sakse 7, 260.

iesmīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (kāds) sāk smieties. □ Lielskungs
apsolīja daudz naudas tam, kas viņa meitu

iesmīdinātu. LTTP V, 369. Kā zelta puteklīši
viņas smieklu trizuļi virpuļoja pa istabu. Li-

kās, tie spēja iespiesties pat viscietākajā sirdī

un iesmīdināt pašu drūmāko cilvēku. Upīts 11,

453. Uz viņa [ēzeļa] platās muguras viegli kū-

leņus mest! lai iesmīdinātu jūs. Sudrabkalns

10, 9.

iesmidzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju.
1. parasti 3. pers.; intrans. Smidzinot ievirzīties

(kur iekšā) —

par lietu. □ Lietus iesmidzināja
pa logu istabā. ME 11, 68.

2. trans. Smidzinot ievirzīt (kur iekšā šķid-
rumu). I. odekolonu drānās.

iesmidzināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. lesākt smidzināt; īsu brīdi smidzināt.

□ Debess bija tumša, apmākusies, un brīžiem

iesmidzinājās sīks lietutiņš, ko mēģināja iz-

dzenāt dienvidrietumu vējš. Purs 1, 174. Lietus

drusku iesmidzinājās. ME 11, 68.

iesmieties, -smejos, -smejies, -smejas, pag.

-smējos; refl. lesākt smieties un tūlīt pārstāt.
Jautri i. Sirsnīgi i. īsi i. Klusi i. □ Un Bau-

manis ar māti labsirdīgi iesmējās. Arī es sa-

pratu smieklu iemeslu, tādēļ jo .skaļi smējos
līdzi. Birznieks-Upītis 6, 357. Viņa paskatījās,
redzēja puiša acīs drūmu nopietnību un pēk-

šņi iesmējās. Skaļi, viegli un pārgalvīgi. Sau-

lītis 12, 225. Meitas turpat čivinājās, lāgu lā-

giem iesmiedamās. Upīts 4, 213. pārn. Sadur

galvas kopā, sačukstas . . Laikam pazīst, . .
Jānim sirds iesmejas lepnā tīksmē. Upīts IV,

745. // trans. O ..Tenis., iesmējās drūmus

karātavnieka smieklus. Skujiņš 5, 30. Kāds

iesmējās sīkus smiekliņus. PL Siev 58, 1, 12.

// Smejoties ierunāties. IO «Muļķītis tāds!»

sieviete ne visai dabiski iesmejas. «No kā

tad tu baidies?» Kalndruva 5, 156. «Kur tad

priekšniecība pazudusi?» iesmējos un aiz citu

pleciem mēģināju saskatīt Daiņa. . smaidu.

J Plotnieks 2, 116.

iesmilkstēties, parasti 3. pers., -smilkstas, pag.

-smilkstējās; refl. lesākt smilkstēt un tūlīt ap-

klust. O.. Džeks pazina Justīni un tikko

dzirdami iesmilkstējās. Viņa paņēma suņa

mīksto purnu saujā un noglāstīja to. Džeks

iesmilkstējās vēl skaļāk —
laikam jau arī suņa

sirdij tomēr labāk patika glāsti. Vilks 6, 337.

Banderu suns pienāca klāt, apostīja Oskara

roku un draudzīgi iesmilkstējās — viņi bija
veci paziņas. Lācis 4, 180. pārn. Tēsto baļķu

pakšos gaudo vējš — brīžam tas iekaucas kā

ievainots stepes vilks, brīžam. . iesmilkstas

kā izbiedēts suns. Grīva 6, 5. pārn. . . [straume]
valdonīgi satver laivu un rauj uz leju. lesmilk-

stas duļļi. Kar 59, 11, 13. pārn. Zāģis atkal

žēli iesmilkstējās, grauzdamies baļķī. Ezera

2, 89.

iesmīnēties, -smīnos, -smīnies, -smīnas, pag.

-smīnējos; refl. lesākt smīnēt un tūlīt pārstāt.
O Viņš tikko redzami iesmīnējās. ME 11, 68.

iesmirdēties, parasti 3. pers., -smirdas, pag.

-smirdējās; refl. lesākt smirdēt; īsu brīdi smir-

dēt. Istabā kas iesmirdējās. ME 11, 68.

iesms, -a, v. Nūja, stienis, kuram viens vai

abi gali ir nosmailināti un kuru parasti iz-

manto, lai ko uzdurtu cepšanai uz uguns. Drāzt

iesmu. □ . . gaļas gabaliņus uzdur uz metāla

iesma cieši citu pie cita, liek uz kvēlošām

oglēm vai uz pannas sakarsētos taukos un gro-

zot cep . . Mājtur 223. Nometnē paliek tikai

dežurante un ugunskūrējs, kas čurkstina uz

iesma desiņas. Vanags 3, 34. Virpulis vispirms

nošķaudījās dūmos
..

Un ar sausu egles za-

riņa iesmu pabikstīja katlā — sak, vai nedu-

ras jau un nevar ēst. Upīts XV, 286. Nedrāz

iesmu, kamēr putns vēl kokā. LSP(K) 92.

<> (le)dur kā ar iesmu, arī (sāpes) kā iesms

(ie)duras — a. Saka, ja sajūt asam dūrienam

līdzīgas sāpes. O «Man te kreisā pusē lejpus
ribām tā sūrkst, tā sūrkst. Reizēm arī iedur

kā ar iesmu.» Blaumanis 111, 22. Sāpe kā iesms

iedūrās Celmam krūtīs un plētās arvien pla-
šumā, kļūdama skaudrāka un mokošāka. Cīņa

60, 14, 3, b. Saka, ja kas izraisa sāpīgu pārdzī-
vojumu. O . . Dur bēdas kā ar iesmu . . Brička

1, 29. K> Kā uz iesma (uzdurts), arī kā iesmā

uzdurts sar. — a. Saka, ja kāds ļoti skaļi

kliedz. D Lullīte kliedza uz Tincīti. Tincīte

kliedza un bēga°. Abas mazās bļāva savu bļā-

vienu, gan bez asarām, bet toties kā uz iesma.

Brigadere 2, 238. b. Saka, ja kāds ir nonācis ļoti

nepatīkamā situācijā. O Capstiņš jūtas kā
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iesmā uzdurts. Drausmīgi! Viņš pats sevi iz-

griezis uz āru kā vecu cimdu, visi ielāpi re-

dzami. . Bels 1, 63. \> Garā iesma drāzējs

sar. —
saka par cilvēku, kas nevar ātri izlemt,

kā rīkoties, kas visu noildzina.

iesnains, -ais; s. -a, -ā; apst. iesnaini. Tāds,

kam ir iesnas. I. bērns. O Ne velti par tei-

camu tiek uzskatīts nevis tāds bļitkotājs, kas

prot no āliņģa izvilināt daudz zivju un mājās

atgriezties slapjš un iesnains, bet gan tāds,

kurš ver durvis sauss, smaidošs. . un, pro-

tams, ar pamatīgiem kuprainiem mugursomā.

Sports 63, 142, 3. // Ar iesnu pazīmēm. O Ko

tad viņš kā pagasta ārsts bija sasniedzis savā

mūžā? . . dakterēdams ar sarūsējušām naglām
pārdurtas kājas, gripu un iesnainus degu-

nus,
— viņš vilka savu nožēlojamo, garlaicīgo

dzīvi . . Kar 61, 10, 20.

iesnas, -v, s.; tikai dsk. Deguna dobuma gļot-
ādas (parasti inlekciozs) iekaisums, kas izraisa

izdalījumus no gļotādas un parasti apgrūtinātu

elpošanu. Stipras i. Akūtas i. Dabūt iesnas.

Pielipināt iesnas. O Svarīgi ir izsargāties no

hroniskām iesnām, kuras savukārt var radīt

deguna blakusdobumu iekaisumu. Ves 64, 1, 9.

. . viņš bija iedzīvojies drausmīgās iesnās, pa
mežsaimniecībām braukādams. Ik brīdi vaja-

dzēja vilkt ārā lielo kabatlakatu. . Brīdaka

2, 142. Ogrēns par izsmieklu citiem kāvās ar

iesnām. Deguns viņam pilēja kā lāsteka. Grants

7, 64.

iesnaudināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;

trans.; reti. Panākt, būt par cēloni, ka (kāds)

sāk snaust. D Klausītājus iesnaudina. ME pap

I, 543.

iesnaust, -snaužu, -snaud, -snauž, pag. -snau-

du; intrans.; reti. lesnausties. [□ Es iesnaudīšu

saldi. ME 11, 68. . . [vectēvs] atspiedās pret
ķirsi, kā iesnaust gribēdams. . . viņš žāvājas
un aizmigt grib ar varu. Sudrabu E 3, 46.

iesnausties, -snaužos, -snaudies, -snaužas, pag.

-snaudos; refl. lesākt snaust; īsu brīdi snaust.

□ Māte bij .. , tāpat krēslā sēdot, iesnaudu-

sies ar laimīgu smaidu sejā. Upīts 11, 129. Kaut

gan ceļā [Ozols] pāris reizes bija iesnaudies,

nogurums tomēr bija palicis. Sakse 7, 398. Rita

bija tik nelaimīga, ka visu nakti nosēdēja
krēslā, brīžiem pārgurumā iesnaudās, bet tad

atkal uztrūkās. Meldere 1, 53. pārn. ..puisī
pamostas iesnaudusies pienākuma apzina. Lit

M 56, 16, 2.

iesniegt, -sniedzu, -sniedz, -sniedz, pag. -snie-

dzu; trans. Oiiciāli nodot (dokumentu, pietei-
kumu, iesniegumu v. tml). I. prasības pie-

teikumu_ tiesā.
_

I. projektu konkursam.

O Es tūlīt skolā iesniegšu dokumentus. Luk-

janskis i, 97. «Atlūgumu iesniegšu pēc dažām

dienam.» Birze 5, 27. Visi pašaizliedzīgi un no-

pietni cīnījās par pašizmaksas pazemināšanu,
iesniedza racionalizācijas priekšlikumus ..
Dripe 2, 72. // Paveikt juridisku, diplomātisku,
politisku v. tml. aktu, parasti, nododot attie-

cīgu iesniegumu, dokumentu. I. prezidentam
valdības demisiju. I. pilsoņu petīciju parla-
menta. Vēstnieks iesniedzis akreditēšanās

rakstu, a Prokurors, kas iesniedzis kasācijas
protestu, . . ir tiesīgs atsaukt protestu . . Civilpr
k 148.

iesniegties, parasti 3. pers., -sniedzas, pag.

-sniedzās; refl. Aizņemot platību, telpu, ievir-

zīties, sniegties (kur iekšā). Ezers iesniedzas

pļavās. Tālu jūrā iesniedzas moli. □ Tīrelis

ar savām salām un līčiem iesniedzas piecu
pagastu robežās. Upīts IV, 699. . . apņemdams
visu rietumu pusi, kvēloja sarkans, pelnainas
dūmakas tīts noriets, iesniegdamies pusdebesīs.
Grants 5, 21. Gārša izpeldēja cauri dzelmītei,
brīdi pagulēja uz ūdens, raudzīdamās zilajās
debesīs, kurās iesniedzās vītola šmaugie zari.

Birze 5, 165. // Sasniegt (kādu daudzumu, skai-

tu). □ Ar visu to nešanu un likšanu viņš ir

kā sadauzīts
..

Ko domā, tas nav joks: soli

ir smagi, sevišķi, ja to skaits iesniedzas desmi-

tos . . Zigmonte 1, 133. // Pastāvēt (no kāda

laika, līdz kādam laikam); turpināt pastāvēt

(kādā laika posmā). O Sitija ir vecpilsēta, uz

salas Sēnas vidū, tās apbūves pirmsākumi
iesniedzas ķeltu aizvēsturē. Zv 62, 15, 15. Viņa
[pirts] bija kā kāds vēsturisks monuments, kas,

no miglainiem teiksmu laikiem celdamies, pār-
laidis garām vecos un vidējos laikus, iesnieg-

damies visjaunākajos . . Apsīšu J 2. 63. // pārn.

Izvērst, paplašināt (piemēram, darbību, ietek-

mi), skarot arī kādu citu, jaunu jomu, nozari

v. tml. O Kongresā kļuva redzams, cik tālu

un dziļi pasaulē iesniedzies sociālistiskais reā-

lisms. Lit M 55, 2, 2. Jautājums pēc jautājuma
kā zirnekļa taustekļi iesniedzās visās dzīves

jomās . . A Grigulis 13, 62.

iesniegums, -a, v. Oiiciāls (parasti īpašā lor-

mā uzrakstīts) raksts, ko iesniedz iestādei vai

amatpersonai, lai ko pieteiktu, paziņotu, sū-

dzētu v. tml. I. par uzņemšanu mācību iestādē.

□ Viņš nolēma, ka vakarā uzrakstīs speciālu

iesniegumu direktoram, kurā visā pilnībā iz-

teiks savu viedokli un kategoriski paziņos, ka

pieņemtais lēmums ir principiāli nepareizs.
Bērce 2, 85. Iznācis uz ielas, Egle atcerējās, ka

nav atstājis ministram iesniegumu par slimī-

bas atvaļinājumu. Birze 5, 57. Pirmās instances

tiesa civillietas izskata ne vēlāk par vienu

mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas. Ci-

vilpr k 57.

iesnigt, parasti 3. pers., -snieg, pag. -sniga;
intrans. 1. Pārklāties ar sniegu. □ Dumbrāji

sniegā iesniguši. ME 11, 69. pārn. Ceļš lapās
iesnidzis . . Saulītis 15, 46.

2. pareti. lesākt snigt (par pirmo sniegu).
□ Ja sniegs iesnieg naktī, tad lopi sprāgst.

ME 11, 69.

iesnoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.;

sar. Slimot ar iesnām. Ilgi i.

iesnots, -ais; s. -a, -ā; apst. iesnoti; reti.

lesnains. □. . sarkanzilais, nepārejoši iesno-

tais deguns spēcīgi iešņauca auksto gaisu.

Upīts XII, 198.

iesoļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. So-

ļojot ievirzīties (kur iekšā). Karavīru kolonna

iesoļo laukuma vidū. Sportisti iesoļo zālē.

// leiet, ienākt (kur iekšā), parasti raitā, stalta

gaitā. O Kad Selderiņš iesoļo kolhoza kan-
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torī, tas ir tukšs . . Kalndruva 5, 152. Saule paš-
reiz taisās nogrimt aiz meža, kad Andris iesoļo
starp pirmajām mežmalas priedēm. Dripe 1, 4.

. . Sveiļu sētā svarīgi iesoļoja Jaņuks. Sakse

9, 45. pārn. . . [rakstnieka] pirmā luga lieci-

nāja, ka mūsu dramaturģijā droši iesoļojis
jauns, daudzsološs autors. Liesma 59, 10, 4.

pārn. Zem viņa šaurajām acīm jau manīja ne-

lielus maisiņus, pirmo pazīmi, ka. . no jau-
nekļa gadiem iesoļo vīra gados. Birze 4, 189.

pārn. Šogad paiet 50 gadi, kopš modernā piec-
cīņa iesoļojusi pasaules sporta arēnā. Sports

62, 59, 4.

2. leiet (2) — par karaspēku.

iespaidība, -as, s.; parasti vsk.; reti. 1. lespai-

dīgums (1).
2. lespaidīgums (2). □ Meistari pazaudē-

juši agrāko pašapziņu un nosvērtās varas

iespaidību, kas nepieļāva strādniekiem pat
iedomāt un pakaļmeklēties, taisnīgi vai netais-

nīgi darīts. Upīts 9 ,594.

iespaidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iespaidīgi.
1. Tāds, kas pievērš uzmanību, pārsteidz ar

savām īpašībām (piemēram, ar lielumu, skais-

tumu). lespaidīga celtne. lespaidīga kolekcija.
I. sprādziens. lespaidīgi panākumi. □ Viņš
iznāca pārējo priekšā. Platie pleci, atlēta

augums padarīja to tik iespaidīgu, ka diez vai

kāds riskētu mēroties spēkiem. Jansons 2, 30.

Rāznas plašumi ir patiešām iespaidīgi. Lag-

zdiņš 3, 111. Skaitļi parasti liekas sausi un ne-

izteiksmīgi, bet jauno celtņu skaitļi ir tik

iespaidīgi, ka tie uzbur acu priekšā pārstei-
dzoši lieliskas ainas: jaunas dzelzceļu [maģis-
trāles] un automaģistrāles, jaunus varenus

ūdensceļus . . Zv 50, 10, 7. Spožie gaismas stari

tuvojās, un pieņēmās kaut kāds varens un

iespaidīgs dārds. «Kas tas?» Leinasars satrū-

cies gandrīz neapzināti izsaucās. «Jaunus trak-

torus ved.» A Grigulis 13, 603. // Tāds, kas iz-

raisa spēcīgu pārdzīvojumu, sagādā estētisku

baudu (par mākslas darbu). lespaidīga glezna.
lespaidīga izrāde. lespaidīga simfonija.
□ Daudz dziļu, iespaidīgu zemtekstu atrodam

R. Blaumaņa lugās un novelēs. Valeinis 1, 183.

.. viņa [rakstnieka] stils . . visiem pieejams,

tāpēc visaugstākā mērā iedarbīgs un iespai-
dīgs. Upīts 14, 254.

2. letekmīgs (2). □ lespaidīgai, autoritatī-

vai sociālistiskai kritikai vēl trīsdesmitajos ga-
dos nebūt neradās pietiekošs darbinieku

skaits . . Upīts 14, 430. Laikraksts ir ļoti iespai-
dīgs ierocis . . Cīņa 64, 143, 1.

3. letekmīgs (1). □ ..cietumā Dzilupietim
nebij ilgi jased, jo iespaidīgas personas un

vairākas bankas to izgalvoja. Rozītis 111, 329.

Viņa [miertiesas sekretāre] mani saņēma diez-

gan nelaipni. Drīz vien dabūju zināt, ka viņa
mani turot aizdomās, it kā es būtu iespaidīgā
prokurora simpātija.. Zālīte 5, 119. // Tāds,
kurā izpaužas šāda īpašība. □ Sākumā viņa

runāja satraukti, valodu raustīdama un iespai-
dīgus vārdus meklēdama . . Kar 52, 2, 106. Tas

tika pateikts tik iespaidīgi, ka neviens ne-

iebilda. Kalndruva 5, 270.

iespaidīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispāri-

nāta īpašība (1), šīs īpašības
konkrēta izpausme. □ Daiļdarba idejiski māk-

slinieciskā izteiksmība, iespaidīgums atkarīgs
ne tikai no tēliem, bet arī no kompozīcijas.
Valeinis 1, 109.

2. Vispārināta īpašība (2),
šīs īpašības konkrēta izpausme.

3. Vispārināta īpašība-*-iespai dl g s (3),
šīs īpašības konkrēta izpausme. Vārdu i.

iespaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Spai-
dot iedabūt (kur iekšā). I. visu sviestu cibā.

2. Mazliet, arī vietumis saspaidīt; spaidot

ieveidot, radīt (kādā virsmā, piemēram, iedo-

bumus). I. baltmaizes klaipu. lespaidīt spilvenā
bedrīti.

iespaidot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

I. letekmēt (1). □ «Pat tik daudz tu nevarēji
kā iespaidot brāli, lai dzirnavas neaiztiek,»

viņš pārmeta Artūram. Lācis 15, 245. . . mātes

uztraukums Fridolīnu maz iespaidoja. . Kar 58,

11, 28.

2. parasti 3. pers. letekmēt (2). □ Dzejai aiz-

vien ir bijusi ļoti svarīga loma visā poļu kul-

tūras dzīvē. Tā stiprā mērā iespaidojusi mo-

rālo . . uzskatu veidošanos arī pēckara gados. .
Kar 63, 4, 144. Ja katrs pants veidots pēc gre-

dzena kompozīcijas, tad tas lielā mērā var

iespaidot arī visa dzejoļa kompozīciju. . Va-

leinis 1, 148. . . mākslas darbs mani droši vien

būtu dziļi iespaidojis — ja par to nebūtu tik

daudz un skaļos vārdos klāstīts iepriekš. Lag-

zdiņš 3, 148.

3. letekmēt (3). □ Piepolārā zonā savstar-

pēji iedarbojas siltās un aukstās okeāna strau-

mes, iespaidojot daudzu Eiropas, Āzijas un

Amerikas zemju klimatu. Zv 59, 11, 8. ..man

iešāvās prātā, vai tikai nepārtrauktā bēdāša-

nās nav paguvusi iespaidot manu temperatūru.
Lagzdiņš 3, 136.

iespaidoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;'
refl. letekmēties. □. . jaunie proletāriskie

dzejnieki, kas grupējās ap Linarda Laicena

vadītajiem izdevumiem, dažreiz iespaidojās no

redaktora un aizmaldījās konstruktīvismā. Kar

60, 1, 121.
..

tā [silabotoniskā sistēma], lielā

mērā iespaidojoties no toniskā vārsmojuma,

sāk pieļaut lielāku brīvību.. Valeinis 1, 245.

iespaids, -a, v. 1. Arējās pasaules lietu un

parādību iedarbes rezultāts cilvēka psihē (pie-
mēram, priekšstats, tēls). Darbā gūtie iespaidi.
□ Palūkojušies uz spilgti_degošu lampu un

ātri aizvēruši acis, jūs zināmu laiku vel pec

tam redzēsiet šīs lampas attēlu. .. cilvēka acs

saglabā redzes iespaidu apmēram 0,1 sekun-

des. Zv 52, 8, 28. Andrejs nevar atraut acis no

lielās pilsētas. Gribas, lai vairāk un vairāk

iespaidu paliktu atmiņā, lai_ tos vēl tad re-

dzētu, kad būsi atgriezies mājā. Jansons 2, 142.

Pirmie iespaidi, sākot ceļojumu, šķita apstip-

rinām optimista izteicienus. Krasti [upei] tie-

šām ir augsti. Lagzdiņš 3, 11. Man likās, tu

lāgā mani nesaprati. . . Man radās iespaids,
ka tu vakar no manis aizgāji mazdrusciņ aiz-

vainots. Brodele 10, 7. // Psihisks (parasti emo-

cionāls) stāvoklis, ko izraisa ārējās pasaules
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lietas un parādības. O Lepnā iesējuma, glītā

papīra un īpaši ilustrāciju dēļ grāmata . . at-

stāj patīkamu iespaidu. LLK I, 568. ..ozolā aiz

kapiem brēca sīļi . . . Viss tas atstāja tik no-

spiedošu iespaidu. Jaunsudrabiņš 7, 184. Austras

vārdi uz Cepli atstāja tādu iespaidu, ka viņš

ilgi nevarēja attapties. .. Austra ar saviem

vārdiem bija uzplēsusi sāpīgu brūci, kas šķita

jau aizdzijusi esam. Rozītis 111, 207.

2. letekme (1). O . . ne vien zvīņeniekos,
bet arī visā apkārtnē diez vai atradīs otru

vīru, kam tāds iespaids kā. . Kļavu Oskaram.

Viņam te visi uzticas . . Lācis 4, 212. Pagastve-
cākais nedēļām ilgi nerādījās pagastnamā. Bez

tam viņš jau agrāk ar dzeršanu un visādām

nolaidībām bij zaudējis katru iespaidu uz ļau-
dīm. Upīts V, 171. // Vara. 'O Un neviens ne-

manīja, cik veikli, maigiem paņēmieniem

zivju uzpircējs ievilka savā iespaidā visu

Zvīņu ciema zveju — tāpat kā katru gadu.
Visa jūrmala atradās viņa taustekļos. Lācis

4, 31.

3. letekme (2). CJ Brāzmainais 1905. gads

atstāja dziļu iespaidu uz visu cariskās Krie-

vijas tautu dzīvi, tas guva arī plašu atbalsi

tālu aiz mūsu zemes robežām. Tēl M 60, 281.

Taču katras nozares specifika atstāj savu

iespaidu arī uz valodu. Tāpēc ne bez pamata

runā par zinātnisku, daiļliteratūras, publicis-
tisku, sadzīves valodu utt. Valeinis 1, 157. . . uz

lirisko masu dziesmu romance atstājusi lielu

iespaidu, jo daudzas. . padomju komponistu
dziesmas caurstrāvotas romanču intonācijām,
kas mūsu dienās ieguvušas jaunu skanējumu.
Vēriņa 1, 35.

4. letekme (3). □ Parasti radiācijas iespai-
dā no vielas atomiem tiek atrauti elektroni.

Zin T 67, 6, 15. «Jūs neesat pirmā, kurai pa-

vasaris . . . atstāj iespaidu uz plaušām.» Birze

5, 95.

iespērdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Spārdot
ievirzīt (kur iekšā). CJ Zirgs iespārdīja sniegu
kamanās. ME 11, 69.

iespārdīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Spārdoties ievirzīties (kur iekšā). □ Krastā

noliktā zivs iespārdījusies upē. ME pap I, 543.

iesparkšķēlies, parasti 3. pers., -sparkšķas,
pag. -sparkšķējās, arī iesparkšēfies, parasti

3. pers., -sparkšas, pag. -sparkšējās; refl. lesākt

sparkšķēt un tūlīt pārstāt. lesparkšķējās mo-

tors, n lesparkšķas motocikls un .. . apklust.
Pad J 62, 163, 1.

iespārnot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; poēt.
ledvesmot (i). O Viņš ienāk klasē. Sāk darbu,
un darbs iespārno, atraisa

—
drūmais iespaids

izzūd. Kar 74, 4, 150.

iesparoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; pareti. Sasparoties. I. darbam.

iespēcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Panākt, ka kļūst spēcīgs vai spēcīgāks.
O lespēcināt sirdi. ME 11, 69.

iespēcināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
pareti. Reil. I. ar zālēm.

I. pusdienās.

iespēja, -as, s. 1. Labvēlīgu apstākļu, nosa-

cījumu kopums (kā īstenošanai, veikšanai).

O . . bagātinās katras tautas nacionālā kul-

tūra. Tā iegūst jaunas iespējas vēl pilnīgāk
atspoguļot, izteikt tautas garīgās dzīves jauno
saturu. Māksla 74, 1, 3. Izpētot šī minerāla fizi-

kālās īpašības, atklājās negaidītas iespējas iz-

mantot to arī radiosakaru tehnikā. Upīte 1, 70.

Tad, tad — nāks tā laime, Pēc kuras mēs

tvīkstam, Kas dos mums iespēju iet vēl tālāk.

Rainis I, 278. /'/ Izdevība, arī izdevīgs gadī-

jums. CJ Latvijas čempionam tagad bija
iespēja parādīt, ka viņa zaudējumam iepriek-
šējā distancē ir tikai gadījuma raksturs. Sau-

lītis 12, 246. . . Ambainis vienkārši deva ceļa-
biedram iespēju apliecināt savu piekrišanu.
Skujiņš 5, 104. Pārāk vilināja jūra un iespēja
nopeldēties kaut vai naktī. A Grigulis 13, 425.

// Rīcības veids, arī paņēmiens, metode.

CJ Bērsonam savukārt bija kārtojams tikai

viens jautājums — jāaizgādā Egle uz operā-

ciju, jo citas iespējas palīdzēt vairs nebija.
Birze 5, 139. Vēl ne tuvu nav atrastas un ap-

gūtas visas iespējas, kā izmantot mežu bagā-
tības. Cīņa 62, 229, 4.

2. Tas, kas var īstenoties, notikt. CJ Rīt-

dienas iespējas vislabāk saskatāmas uz šodie-

nas sasniegumu fona. Zin T 66, 10, 20. Viņš ne

mirkli nepieļāva iespēju, ka ar viņu un viņa

cilvēkiem izspēlēts slikts joks. A Grigulis 13,590.

Reālistiskā tēlojumā sarunu valoda, ko lieto

tēlojamā persona, paver vislielākās raksturo-

juma iespējas. Valeinis 1, 170. // Tas, ko var

izmantot (kā īstenošanai, veikšanai). CJ Ka-

ravīrs . . nepelna lielu naudu un nevar pirkt

dārgus niekus. Karavīram ir jādomā ar galvu
un jāatrod visslēptākās iespējas, ja viņš grib

apveltīt savus tuviniekus. Saulītis 12, 41.

3. Spēja ko veikt; arī dotības. CJ Bet vai

mēs vienmēr drīkstam paļauties uz savu maņu

orgānu «izveicību»? Kādas ir to iespēju robe-

žas? Zin T 67, 6, 10. . . 18. gadsimta itāliešu

operā . . galvenais bija . . virtuoza balss meis-

tarības demonstrēšana. Virtuozs pēc savas

iegribas varēja izvēlēties sev uznākšanas

āriju — kavatīnu. . , lai izceltu savas balss

iespējās. Vēriņa 1, 48.

O Pēc iespējas — cik vien spēj, var; iespē-

jami. O Vanags . . turēja galvu pēc iespējas

augsti. Upīts 4, 312. Romāns stāv kā uz ecē-

šām. Vienīgais, ko viņš vēlas, ir tikt pēc

iespējas ātrāk projām, Kalndruva 5, 87. Līdz pē-

dējai iespējai —
cik vien spēj, var; līdz ga-

lējai pakāpei. □ Lidmašīna . . strauji cēlās

augšup. Mana [pilota] uzmanība bija koncen-

trēta līdz pēdējai iespējai. Cīņa 63, 110, 4.

iespējamība, -as, s.; parasti vsk. 1. Stāvoklis,

kad (ko) var veikt vai (kas) var īstenoties.

Pārvērst iespējamību īstenībā. Palikt iespēja-

mības robežās. □ Tagadējais Ckalovas apga-

bals ir viens no bagātākajiem apgabaliem Pa-

domju Savienībā. Jauna visu iespējamību
zeme! Urālu kalnu un piekājes stepju dzīlēs

slēpjas dažādas rūdas . . , būvmateriāli. . , deg-

vielas . .Talcis 4, 8.

2. Vispārināta īpašība-piespējams (2),

šīs īpašības konkrēta izpausme. Dzīvības i. Vi-

sumā, n. .kritērijs daiļdarba kā dzīves iz-
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ziņas materiāla vērtēšanā ir un paliek raksturu

patiesība, to iespējamība dzīvē. Lit M 58, 6, 2.

iespējams, -ais; s. -a, -ā; apst. iespējami.
1. Savienojumā ar «būt», «tapt», «kļūt» ior-

mām apzīmē tādu stāvokli, kad (ko) var veikt

vai (kas) var īstenoties. Ir i. braukt ātrāk.

Nav i. palīdzēt. □ Rindsēja slejās atbilst di-

vām svarīgām prasībām: uz viena hektāra

lauka platības var novietot lielu skaitu augu

un reizē iespējama augsnes rušināšana starp

tiem. Apsītis 1, 376. Kamēr abi sagula uz bomja
vai, krūtīm atspiedušies, cēla stenēdami, ru-

nāt nebij iespējams. Upīts 4, 107. . . cilvēka at-

ziņai nav iespējams novilkt robežu. Ikaunieks

1, 79.

2. Tāds, kas pastāv, eksistē, arī atrodas

(kāda) rīcībā. O . . slimnīcā viņu bez apstā-

jas bija vajājuši visi iespējamie trokšņi. . Zig-

monte 6, 39. Kartupeļu stādījumiem šopavasar

izmantojami visi iespējamie kartupeļu sēklas

resursi. Cīņa 63, 118, 1. ..jālieto visi iespēja-
mie līdzekļi nozieguma aizkavēšanai vai no-

vēršanai. Krim pr 56. // Tāds, kura pastāvēšana,

norise ir varbūtīga, pieļaujama, iedomājama.
Slimības gaitā iespējami sarežģījumi. □ īsts

jūrnieks no vētras nebaidās, viņš jau ar to

rēķinājies, zinādams, ka dabā daudz kas iespē-

jams . . Talcis 7, 222. Bieži mūsu republikā arī

maija sākumā vēl iespējamas salnas. . Cīņa

64, 110, 1. lespējama varbūtība, ka līcītī pēc
stundas parādās trīs gulbji, kuriem drīz vien

sekos lielais zivju gārnis . . . J Plotnieks 2, 76.

Ij part. nozīmē. Lieto, lai norādītu, ka apgal-
vojums nav drošs; varbūt. □ Tēvs domās at-

zīmēja, ka arī pārdevēja, iespējams, pirms

gada vai diviem beigusi vidusskolu. . Vilks

5, 153.

3. apst. Cik vien spēj, var. lespējami skaidri

uzrakstīt. O No Oliņa Krists pieprasīja ro-

tas sarakstu ar iespējami pilnīgākām ziņām

par katru. A Grigulis 9, 118. Dziedāšanas

laikā jāizelpo vienmērīgi, līdzeni un iespējami

taupīgi, ievērojot maksimālu elpas ekonomiju.
Gailis 1, 43.

O Cik (vien) (ir) iespējams — cik vien

spēj, var. O .. to prasa zemes kopēja gods:
padarīt, cik iespējams, daudz un, cik iespē-

jams, labi. Pad J 63, 91, 1. ..jautāju, cik vien

iespējams, vientiesīgi. Lācis 15, 163. Pēc šā no-

tikuma Ģirts vairījās no Strautmaņa, cik vien

bija iespējams. Dripe 2, 114.

iespēkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; reti. legūt, arī atgūt spēku, veselību

(parasti pakāpeniski). □ Slimība viņu bija
novājinājusi, bet tagad viņš atkal iespēkojies.
ME 11, 69. // Uzlabot savus materiālos apstāk-

ļus (parasti pakāpeniski). □ Saimnieks bija

jau gandrīz izputējis, bet iespēkojās un dzīvo.

ME 11, 69.

iespeķot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lelikt,

iespiest speķa, arī sīpolu, ķiploku, burkānu

gabaliņus īpaši iegrieztās vietās (cepamā, sau-

tējamā gaļas gabalā). Kad mēle pusmīksta,
to no buljona izņem, . . iespeķo. PL Siev 70,

4, 24. Lielākas zivis — līdakas un citas ■—

pirms cepšanas ieteicams iespeķot. Zivju

iespeķošanu izdara, plānas, šauras speķa strē-

melītes ievelkot šķērsām zivs filejā. Priedītis

1, 185.

iespēlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Sporta

spēlēs — ieraidīt (bumbu, ripu v. tml. kādā

spēles laukuma vietā). O.. lai pretinieks
[hokeja spēlē] neiegūtu ripu, to iespēlē lau-

kuma stūrī tā, lai pēc atsišanas tā slīdētu

vajadzīgajā virzienā gar sānu vai gala ap-

mali. A Pētersons 1, 38. // Piespēlēt. I. hokeja
ripu centra uzbrucējam. Agrāk centra spē-
lētāja nekustīgi ieņēma pozīciju pie pretinieka
soda laukuma un gaidīja, kad tai iespēlēs
bumbu. Sports 66, 202, 3. Viņš. . parādīja izcilu

. . piespēļu meistarību, precīzi iespēlējot
bumbu saviem audzēkņiem. Sports 66, 151, 3.

2. Laimēt (parasti kāršu spēlē, loterijā).

Sagāja visi Tilaka dzīvoklī un sāka spēlēt
[kārtis]. Sākumā Sveilim gāja slikti: gandrīz
pēdējo rubli pazaudēja. Bet tad laime grozī-

jās, un viņš iespēlēja sešdesmit rubļus ar ka-

peikām. Upīts VII, 284. Nauda
..,

ko loterijā
0

var iespēlēt. ME pap I, 543.

3. leskaņot (instrumentālu skaņdarbu).
□ Vēlāk diriģenta . . vadītais orķestris iespē-
lēja virkni latviešu komponistu darbu atska-

ņošanai priekšdienām. Cīņa 57, 228, 3.

iespēlēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Spēlējot iejusties, spēlējot iegūt iemaņas,
veiklību (parasti sporta spēlē). O Mūsējie
[basketbolisti] iespēlējas aizvien jūtamāk. Sa-

viem pretiniekiem nekādu lielo rīcības brī-

vību viņi neatļauj, labi darbojas zem abiem

groziem.. Cīņa 64, 91, 4. ..ziemā pārtraucam

jebkādas nodarbības [futbolā], tā ka pavasarī

paiet mēnesis vai pat divi, līdz daudzmaz

iespēlējamies un atgūstām izturību. Zv 57, 22, 29.

iespert, -speru, -sper, -sper, pag. -spēru.
1. intrans. Sperot trāpīt (kam, pa ko, kur).

Sāpīgi i. O Neej zirgam klāt, viņš tev

iespers. ME 11, 69. Tad ar zābakoto kāju spē-

cīgi iespēra sausam priedes zaram tā, ka tas

aizlidoja straumē. Birze 5, 168. Reiz bija satvē-

ris Mašku aiz astes, bet ķēvīte pamatīgi

iespēra viņam pa roku. Un labi, ka pa roku,

nevis pa pieri vai krūtīm. Talcis 4, 123. Strād-

niekiem no visām pusēm uzbruka . . Viņš vie-

nu pasita gar zemi, otram iespēra ar kāju
vēderā. Berģis 1, 184.

2. trans. Ar spērienu ievirzīt (kur iekšā).

I. akmeni grāvī. □ Robis
..

ar kāju iespēra
tukšās pudeles pakrūmē . . Dripe 2, 148. // pārn.;

sar. Strauji iedzert. Kristaps sajūsmināts
iespēra glāzi šņabja. A Deglavs 1, 817.

3. parasti 3. pers.; intrans. Izraisīt degšanu,

radīt bojājumu (kādā priekšmetā) —

par zi-

beni. O . . ēkās iespēris zibens un tās visas

sākušas reizē degt. A Grigulis 10, 87. Gaisā pa-

juka sēra smirdoņa, un, bailēs acis ieplētis,

Uģis skatījās, kā sila malā visskaistākajai eg-

lei atšķēlās galotne un švīkstēdama nogāzās

zālē. Dūmi vien nokūpēja. «lespēra, iespēra!»
Vāczemnieks 1, 80.

4. trans. Sperot soli, ievirzīt (kur iekšā kāju).

I. kāju dangā. I. abas kājas dubļos. !□ Otrā

[asiņu peļķes] malā kāds bija iespēris kāju un
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pēc tam pie skapja to noberzējis uz grīdas ..
Sakse 7, 252. Tik es kāju neiespēru dziļa dubļu
avotā. ME 11, 69. <> lespert (savu) kāju (arī

kājas) — ieiet (kur iekša), arī ierasties (kur).
a .. neviens nevarēja atcerēties, ka viņš jel
reiz lopu kūtī iespēris kāju. Upīts 4, 657. «Redz,

Silabried, no tā laika, kur tev atprasīju savu

naudu, tu esi atsalis no manis. Savas kājas tu

manā mājā vairs neesi iespēris . . Blaumanis

6, 107.

iesperties, -speros, -speries, -speras, pag,

-spēros; refl. 1. parasti 3. pers.
Reil.

iespert (4). iO Kāja iespērās rāvā. ME

11, 69.

2. sar. Strauji ievirzīties (kur iekšā). I. istabā.

iespēt, -spēju, -spēj, -spēj, pag. -spēju; trans.

1. Spēt, varēt (ko veikt) —

par cilvēku.

O Atvadījos arī no Matveja, kas solījās, cik

iespēšot, palīdzēt Andra mātei . . Apsīšu J 3, 72.

Te bija ļaudis, kas savas septiņas stundas pa-

vadīja pie virpām, frēzēm un konstruktoru

galdiem un tikai vakaros reizi pa reizei iespē-
ja pulcēties vienkopus . . Saulītis 12, 332. Jā-

zeps: Ak, pagātni es neiespēju izdzēst, Tas

neesošais spēcīgāks par mani. Rainis IX, 167.

// Par mašīnām, ierīcēm. O . . skuteristu

starts neliecināja par labu sagatavotību sezo-

nai. No sešiem pieteiktiem skuteriem startēja
četri, un veikt abus braucienus iespēja tikai

viens. Sports 62, 65, 4. . . Ošu Andrejs ar Grābi

pašā [kroga] stūrī, ko lampa griestu vidū

iespēja tikai patumši apgaismot. Upīts 9, 155.

// pārn. Būt tādam, kas var ko izraisīt, pār-
veidot (par parādībām dabā). □ ..nodegušo

māju vietu pat vakarējais briesmīgais putenis
nav iespējis pavisam apslēpt. Upīts V, 325.

// pārn. Būt tādam, kas var izpaust kādu sa-

turu; ietekmēt (parasti par runu, mākslas

darbu). O Jānis nesūdzējās un ar Līzi nekad

nerunāja par notikumu, bet viņa klusuciešana

tai sacīja vairāk, nekā vārdi iespēja sacīt.

Blaumanis 6, 12. Padarīt bagātāku un skaistāku

mūsu jaunās paaudzes dzīvi.. iespēj vienīgi
mākslinieciskā un idejiskā ziņā pilnvērtīgi
darbi. Kar 57, 5, 110.

2. Paspēt (ko veikt). !n Lai iespētu čakla-

jam mehanizatoram sagatavot augsni sējai, ve-

cākās traktoristes. . sāka strādāt trijās mai-

ņās . . Cīņa 63, 110, 1. ..siena ārdāmā vietā

smalkā zāle vēl nebij iespējusi izaugt cauri

ķimeņu biezajam zēlumam. Upīts 4, 88.

Sk. iespējams.
iespīdēt, parasti 3. pers., -spīd, pag. -spīdēja

(retāk -spīda, 1. konj.); intrans. Spīdot izplatīt
gaismu (kur iekšā) — par gaismas avotu.

□ Lielajā zālē caur sarmas klātajām logu
rutim iespīdēja agrā februāra saule. Niedre

10, 26i. Sarkanā saule gar virsleitnanta plecu
iespīda viņam iekaisušās acīs, tā ka tās sa-

miedzās. Upīts 18, 237. Viņi guļ piedarbā. . Uz-

mostas, durvīm aizčīkstoties un lukturim

iespīdot. Tas ir Vilnis. Upīts V, 270. // Izplatī-
ties (kur iekša) —

par gaismu. Menuss pa-

skatījās tumšajā kamerā, gaisma tanī iespī-
dēja caur nelielu caurumu, pa kuru tikko va-

rēja dūri izbāzt. Arājs-Bērce 1, 80. Šķūnī pa

lūku iespīdēja vāra mēness gaisma. Birze 4, 176.

Caur augšējiem jumta logiem iespīdēja gaiša
blāzma. «Vai tik pie mums kur nedeg?» Birz-

nieks-Upītis 6, 299. No loga dārzā iespīd uguns.

Preilis 1, 22. pārn. Nākotnes cerības iespīdēja
kā sarkans saules stars pa sienas plaisu krēslā

istabā. Upīts VII, 15.

iespīdēties, parasti 3. pers., -spīdas, pag. -spī-

dējās; refl. lesākt spīdēt (par gaismas avotu,

gaismu); īsu brīdi spīdēt. □ Saule bija no-

rietējusi, un tūdaļ [upes] otrā pusē virs koku

galiem iespīdējās mēness. . Vilks 6, 373. Tad

logā bāla uguns iespīdas . . Arājs-Bērce 1, 233.

pārn. Pēc šī lietus likās, ka zāli pļavās un

ganībās kāds ar roku pastiepis uz augšu.

. . vietvietām jau iespīdējās pa spilgtam gun-

degas ziedam un pamirdzēja sarkana lauku

magone. Brodele 14, 98. // lesākt spīdēt, at-

starojot gaismu; īsu brīdi spīdēt, atstarojot
gaismu. Stikli saulē iespīdējās. // lesākt spī-

dēt (par acīm); īsu brīdi spīdēt. □ Māriņai

acis iespīdējās kā žagatai, viņa paķēra zu-

teni un iesaukdamās: «Vei, Jāni, tas tavs

maks!» iegrūda vīram to kabatā. Sakse 2, 59.

Sarmītes acis iespīdējās. Ezera 2, 13.

iespīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, būt par cēloni, ka (gaisma) iespīd

(kur iekšā). I. gaismu istabā. □ . . viņš iespī-

dināja kareivim sejā gaismu . . Grīva 4, 132.

2. pareti. Panākt, ka (kas) sāk spīdēt, izsta-

rot gaismu. O . . maza, blāva uguntiņa tikko

iespīdinata aiz četrrūšu lodziņa krusta. Upīts

9, 23.

iespied-, salikteņu pirmā da]a; savienojumā ar

lietv. 1. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā no-

saukto izmanto iespiešanas procesā vai ka tas

ir saistīts ar šo procesu. lespiedburti. lespied-
forma. lespiedveidne. lespiedelements. lespied-

klišeja. lespiedkrāsa. lespiedmašīna. lespied-

papīrs. lespiedtehnika. lespiedzīme.
2. Norāda, ka salikteņa otrajā daļa nosauk-

tais izgatavots iespiešanas procesā. lespied-
darbs. lespiedprodukcija.

iespiedburti, -v, vsk. iespiedburts, -a, v.;

poligr. 1. dsk. Burtstabiņu komplekts kāda alfa-

bēta burtu, kā arī tam piederīgo zīmju repro-

ducēšanai. O Plastmasas iespiedburti ir ļoti

noturīgi iespiedveidnē, tie labi uzņem un at-

dod krāsu. Zin T 64, 2, 13.

2. Burtstabiņi.

iespieddarbs, -a, v. Ar poligrāliskiem paņē-

mieniem izgatavots darbs (piemēram, grāmata,

žurnāls, laikraksts, albums, atklātne, karte).

Vienkrāsas i. Krāsains i. O Gūtenbergs savu

pirmo lielāko iespieddarbu izdeva 185 eksem-

plāros. ..

šī 1200 lappušu lielā darba (2 sē-

jumu) sagatavošana un iespiešana prasīja ga-

diem ilgu darbu. . Jaun Gr 60, 6, 44. . . par

grāmatu parasti saucam tikai iespieddarbus,
kas izgatavoti uz daudzām lapām un apvie-
noti vienā vienībā. Jaun Gr 60, 2, 42. . . biblio-

tēkas fondi ik gadus ar 200 000

iespieddarbiem, lielas rūpes sagādā grāmatu

izvietošana un glabāšana. Rīgas B 70, 265, 2.

iespiedējs, -a, v.; iespiedēja, -as, s. Kvalifi-

cēts strādnieks, kas ar tipogrāfiskiem paņē-
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mieniem iespiež (piemēram, grāmatu, žurnālu,

karti). O Arnim ir laba profesija. Viņš ir

iespiedējs un jau gandrīz desmit gadu strādā

tipolitogrāfijā. Rīgas B 63, 148, 3.

iespiedforma, -as, s.; poligr. Teksta, tipogrā-
fisku zīmju salikums stereotipu izliešanai

iespiešanas procesam; matrice. Izgatavot

iespiedformu. □ «Pravdu» iespiež ne tikai

Maskavā, bet arī vēl citās mūsu zemes pil-
sētās. . . pavisam uz 22 Padomju Savienības

pilsētām lidmašīnas nogādā iespiedformas —

matrices. Zv 62, 9, 9. Ķīniešu kalējam Bi Senam,
kas dzīvoja 11. gadsimtā, ienāca prātā lieliska

ideja: visa iespiedforma nav jāiegriež vienā

plāksnē, bet to var salikt no atsevišķiem bur-

tiem . .Jaun Gr 60, 5, 44.

iespiedkļūda, -as, s. Kļūda iespiestā tekstā.

Izlabot iespiedkļūdas. O Viņš neticēja, ka arī

tā ir tikai nejaušība, ja laikrakstos tik bieži

parādās iespiedkļūdas . . A Grigulis 13, 411.

iespiedkrāsa, -as, s.; poligr. Tipogrāiijas
krāsa, ko izmanto iespiešanai.

iespiedloksne, -es, dsk. ģen. -šņu, s.; poligr.

lespieddarba apjoma mērvienība. □ Darba

gaitā vārdnīca izveidojās daudz plašāka, nekā

bija domāts, darbu sākot. Paredzēto 20 iespied-
lokšņu vietā vārdnīcas apjoms palielinājās
vairāk nekā divas reizes. . Vēstis 73, 8, 106.

. . izdevniecība izlaida manu darbu plašu iz-

lasi, ap 30 iespiedlokšņu, ar nosaukumu

«Stāsti». Birznieks-Upītis 6, 29.

iespiedmašīna, -as, s.; poligr. Mašīna, ar ko

veic iespiešanas procesu. O Kad salikums

[tipogrāfijā] sagatavots, tas nonāk spiestuves

cehā. . . Divas iespiedmašīnas darbojas ar

pilnu jaudu abās maiņās, drukājot tikai afišas.

Rīgas B 59, 208, 6. Gludspieduma iespiedmašīna

jeb ofsetmašīna būtiski atšķiras no citām

iespiedmašīnām ar to, ka novilkumu uz pa-

pīra iegūst nevis tieši no iespiedformas, bet

gan no starpcilindra, kas apvilkts ar gumijas
audumu un atrodas kontaktā ar iespiedformu.
Zin T 63, 4, 6.

iespiedprodukcija, -as, s.; parasti vsk. lespied-
darbu kopums. □ PSRS Zinātņu akadēmijas
izdevniecība ik gadus laiž klajā 48 tūkstoši

autorlokšņu zinātniskās literatūras, un nav ot-

ras tādas izdevniecības pasaulē, kurā spētu
sniegt tik plašu zinātnisko iespiedprodukciju.
Cīņa 71, 185, 2.

-a, v. Paveikta darbība -*■

iespiest1 (2); rieva, svītra, iedobums v. tml,
kas radies iespiežot, saspiežot. lespiedumiplāk-
snē. O Pareizi piepumpētu šosejas divriteņa

riepu ar pirkstiem var iespiest par 5—7 mili-

metriem. Parastā divriteņa riepai šis iespie-
dums var būt 10—12 milimetru. Strods 1, 31.

Zemē varēja redzēt neapkalta zirga nagu

iespiedumus. . Talcis 4, 123. Klāstu mītnēs at-

rasta apmesta, gludā, gludinātā, nagu iespie-
dumiem un auklas nospiedumiem rotātā kera-

mika veidota ar rokām, bez podnieka ripas
palīdzības. D_ kal 66, 167. .. par cilvēkiem šajā
istaba liecināja tikai galvas iespiedumi spil-
vena. Birze 5, 215.

iespiedums 2,
- a, v. 1. Paveikta darbība-*-

---iespiest2 (1); iespiestais teksts. Skaidrs tek-

sta i. O Rītos tikko novilktās un pie ko-

rektorēm istabā ienestās slejas ir vēl gluži
slapjas. Tās izgaro valgumu un ož pēc iespie-
duma krāsas. Brutāne 4, 52.

2. Paveikta darbība-*-i espi es t 2
(2);

iespiestais ornaments, attēls v. tml. Raksta i.

audumā.

iespiegties, -spiedzos, -spiedzies, -spiedzas,
pag. -spiedzos; refl. lesākt spiegt un tūlīt ap-
klust (par cilvēku). □ Viņa iespiedzās un

iekrita gultā. ME 11, 70. «Vaī-ī!» iespiedzās

meitenes, Lagzdiņš 3, 41. // Par balsi. O Bal-

sis iespiedzas skaļas. Lukss 5, 37. // lerunāties

spiedzīgā balsī. O «Made!» viņš iespiedzās

pa durvīm ēdamistabai pāri . . Balstiņa dus-

mās divreiz tievāka nekā parasti . . Upīts XII,

698. «Nu, tas ir par traku! Šitādu cilvēka iz-

smiešanu es necietīšu!» iespiedzās Līvija gluži
sarkana. Muižnieks 1, 197. «Māri, nelamājies!»
Rita iespiedzās . . Indrāne 4, 10. // Spalgi
iekaukties, iekviekties, iepīkstēties (par dzīv-

niekiem). O Kad tas [kucēns] pārsteigumā
iespiedzās, Leda palaida viņu vaļā, tad ņēma
aiz čupra atkal un uzmanīgi aiznesa pie ci-

tiem. J Kalniņš 2, 141.

iespiestl, -spiežu, -spied, -spiež, pag. -spiedu;
trans. t. Spiežot ievirzīt (kur iekšā),- stingri,
cieši iebāzt (kur iekšā). I. akmeni smiltīs. I.

galvu spilvenā. O..man vienmēr gribējās
saplūkt daudz balto . . [ievu] ziedu . . , iespiest

seju pavisam ziedos un nekā neredzēt.. Aku-

raters 1, 11. Ja pavasarī vērojams, ka augi ir

izcilāti, tad ar smagu veltni augsne nosēdi-

nāma un izceltās saknes tajā iespiežamas . .
Apsītis l, 390. Vezumam krītot, braucējam ne-

laimīgā kārtā abas kājas bija palikušas zem

tā. Uz kājām, kas pāri ceļiem bija iespiestās

purva dūņās, gulēja . . malkas kluči . . Kaln-

druva 2, 101. Viņa noliecas, iespiež tai [mei-

tiņai] mutē knupīti . . Birznieks-Upītis 6, 39.

/,/ levirzot, iebāžot (kur iekšā), panākt, ka tiek

stingri, cieši iestiprināts; stingri saspiest (ko

iebāztu, ievirzītu kur iekšā). □ Drēbju sai-

nīti padusē iespiedusi, meitene pa naktī uz-

salušo ceļu devās uz Alūksni. Jauno v 58, 115.

Silva iespiež īkšķi starp rādāmo un vidējo

pirkstu un parāda Viktoram rožaino galiņu.
Kalndruva 5, 188. Bet vai gan mazāka ietekme

uz cilvēka garastāvokli ir neērti izveidotam

krēslam vai durvju rokturim, kas gatavs ik

mirkli sāpīgi iespiest pirkstus? Lit M 64, 25, 7.

// Stingri, cieši ielikt (rokā),- dodot panākt, ka

paņem (rokā). Kasiere iespiež rokā biļeti. I.

rokā glāzi. I. rokā sainīti. □ Ilga nekā ne-

lūdza, bet Zelma nākošajā dienā viņai iespieda

saujā prāvu naudas zīmi: «Kad varēsi, at-

dosi.» Ezera 2, 192. . . vecmāmuļa jau iespieda
viņai rokā mīkstu, baltu plāceni ar ievārī-

jumu. Bundzeniece 1, 53. «Še!» Anita iespieda
viņam rokā kādu nūju. Bels 1, 99. // Atbalstot

stingri, cieši ielikt (piemēram, galvu rokās,

rokas sānos). !.□ Viņš iespiež galvu rokās un

domā grūtu domu. Upīts 10, 38. lespiedusi roku

sānos, viņa aplūko noravēto ar piedzīvojušas
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mājsaimnieces acīm.. Kalndruva 5, 13. . : suns,

iespiedis purnu starp kājām, gulēja pievārtē. .
X Skalbe 1, 88.

2. Spiežot ieveidot, radīt (kada virsma, pie-

mēram, iedobumu, rievu). I. cepumu mīklā

rieviņas. O Senie asīrieši un babilonieši rak-

stīja uz māla ķieģelīšiem, kamēr māls bija
mīksts. Ar īpašu trīsstūrainu kociņu mālā

iespieda svītriņu. . Bērn 48, 3, 26. Spilvenā vēl

nebija izlīdzinājies iedobums, ko iespiedusi
viņa galva. Ezera 2, 113. // Spiežot ieliekt,

ielauzt (kādu priekšmetu). I. kārbas vāku. Kas-

tei iespiesti sāni. O Ja pret dienvidiem Kris-

tīne kādu logu nebija atvērusi
0

, pa kuru va-

rēja ielēkt, tad .. istabas logiem bija jāiespiež
rūts. Blaumanis 6, 226. // Ar spiedienu radīt

(tulznu, ievainojumu) —

par priekšmetu.
Virve iespiedusi pirkstos tulznu. !□ Čemo-

dāns iespieda čulgu delnā, bet viņa nepiešķīra
tam vērības. Paegle 3, 270.

3. Likt ievirzīties, ievietoties, arī panākt, ka

ievirzās, ievietojas (mazā, šaurā telpā, vietā).

□ Stacijā apcietinātos sadzina policijas
aresta telpās un, kad dziļā tumsā pienāca vil-

ciens, iespieda kādā šaurā vagona kupejā.
Niedre 6, 154. Mūs ar Arturu iespieda [tram-
vaja] priekšējā platformā, un mēs stāvējām,
cieši viens otram piekļāvušies . . Cīņa 60, 1, 3.

Skolēnu saplūda daudz, bet vairāk kā sešdes-

mit nevarēju iespiest šaurajā klasē. Birznieks-

Upītis 6, 229. Tur lācis, iespiests šaurā krātiņā,
griežas apkārt, kā gribēdams tikt laukā no

sprosta. Austriņš 2, 443. pārn. Bet tur, kur upe

pāršķēlusi Obručova kalnu grēdu, tā iespiesta
šaurā akmens gultā. Zv 67, 1, 17.

Os> lespiest atmiņā — labi iegaumēt.
O Jānis Vilmers, atbalstījis elkoni uz šķirsta
malas un zodu atspiedis rokā, raugās Emmas

sejā, it kā gribētu sev atmiņā iespiest viņas
vaibstus Sēlis 5, 362. Raugies uz šo dzimtās

zemes stūrīti un iespied to atmiņā dziļi, dziļi,
lai varētu stāstīt bērniem un bērnu bērniem.

Kar 45, 9/10, 854.

iespiest 2, -spiežu, -spied, -spiež, pag. -spiedu;
trans. 1. Ar tipogrāfiskiem paņēmieniem iz-

gatavot (piemēram, grāmatu, žurnālu). I. laik-

rakstu. I. plakātu. I. krāsainas afišas. I. notis.

O Lai iespiestu grāmatas, kam daudz ilustrā-

ciju, tiek uzstādītas . . speciālās ofsetmašīnas . .
Cīņa 63, 11, 1. // Ar tipogrāfiskiem paņēmie-
niem izgatavot {tekstu, attēlu); arī publicēt
(parasti periodikā). I. romānu. I. paziņojumu.
I. zinātnisko literatūru. I. gleznas reprodukciju.
O Ka lai viņš nepriecājas — avīzē iespiests
viņa dzejolis par stepes jauniešiem! Kroma

3, 41. Un izradās, ka tieši šodien avīzē iespiests
Harija raksts par levu un Maksi. Brodele 17, 175.

.. savus sacerējumus viņi var iespiest tikai

periodiskos izdevumos . . Upīts 13, 82.

2. Ar šablonu ieveidot (parasti audumā or-

namentu, attēlu); ar īpašiem rīkiem ieveidot

(kada virsma ornamentu, attēlu). I. audumā
rakstu. I.adas vākos ornamentu.

iespiesties, -spiežos, -spiedies, -spiežas, pag.
-spiedos; refl. 1. Spiežoties iekļūt (kur iekšā);
spiežoties ievietoties (mazā, šaurā telpā,

vietā); iespraukties. □ Reinis iespiedās ceriņu
krūmā. Viņam likās, ka jāgaida ļoti ilgi. Birze

3, 46. Atnācējs sveicināja, iespiedās šaurajā
telpā un aizrāva ciet durvis. Kalndruva 5, 28.

Pāris lēcienos puiši sasniedza piestātni un

iespiedās zilajā trolejbusā. Saulītis 12, 80.

// Cieši ievietoties (piemēram, iestāties, iesēs-

ties kur iekšā). O Bērni . . kādā kaktā iespie-
dušies, sākuši skaļi smiet. . Bērce 5, 77. lespie-
dusies istabas stūrī, sakrampējusi rokas un

līdz ausu galiem sasarkusi, viņa . . nezina, ko

iesākt. Kalndruva 2, 130. Viņš sēdēja, iespiedies
ratu stūrī. ME 11, 70. // Spiežoties iekļūt, ievie-

toties (kur, starp ko). □ Aizmugurē bija pie-
nākusi arī sieviete un, starp abiem iespiedu-
sies, sāka steidzīgi bērt [ātri runāt]. Dripe 2,

139. . . Pinku Amāle, iespiedusies pie galda
starp Emīliju un Gaigalieni.., iespurdzās..
Kar 55, 10, 10. pārn. Pilsēta. . iespiedusies
ieplakā starp kalnu grēdām. Zv 72, 22, 14.

// lespriesties (1). Maize iespiežas kaklā.

Kauls iespiedies kaklā. Kumoss (arī ēdiens)
iespiežas (arī iespriežas, iesprūst) kaklā

—

saka, ja pēkšņi nevar vairs ieēst, norīt (aiz

pārdzīvojuma). // pārn. lekļūt ar varu, viltu;

iekļūt pret kāda gribu. O «Kaut ko tu pār-

spīlē. Alvils nav zaglis, nav krāpnieks, kas

zinātnē iespiežas ar viltu, lai saņemtu lielāku

algu, viņš ir gudrs, apdāvināts ..» Purs 4, 321.

// Augot ievirzīties (parasti zemē) —

par

augiem, to daļām. O Visdziļāk iespiežas un

visdziļāk pēc barības sniedzas tauriņziežu,

biešu un burkānu saknes. Apsītis 1, 322. Kal-

nāju augu saknes zarojas un aug atkarībā no

klinšu plaisām. lespiežoties starp plaisām, tās

paātrina klinšu sairšanu. Sudrabs 1, 32. // lespī-

dēt (kur iekšā pa spraugu, šauru vietu

v. tml.) —

par gaismu, arī par gaismas avotu.

!□ Pa slēģos iegrieztām sirdīm iespiedās maz-

liet gaisma. Upīts 18, 189. Saule ar saviem sta-

riem iespiežas istabā. ME 11, 70. Es guļu klusu

kā pelīte un raugos, kā pilnais mēness uz-

bāzīgi iespiedies manā istabā . . Brodele 17, 162.

// leplūst (kur iekšā pa spraugu, šauru vietu

v. tml.). O Zivju smaka mūždien turas gaisā
un nekad neatstāj ostgala ielas, tā pat iespie-
žas mājās, kāpnēs, dzīvokļos, un to nespēj

izdzenāt visstiprākie vēji. Zigmonte 2, 8. Lai

gan iluminatori bija aizskrūvēti un visas

spraugas gar durvju stenderēm aizklātas ar

drēbi, putekļi iespiedās arī kajītēs. Lācis 10, 147.

// leskatīties (kur iekšā) —

par acīm, skatienu.

!□ Jā, tā bija sveša balss. Vecais neatbildēja,
tikai piecēlies pastiepa nedaudz uz priekšu
dzīslaino kaklu, lai skats spētu dziļāk iespies-
ties tumsā. A Grigulis 13, 370.

2. Refl. -piespiest1 (1); tikt iespiestam.

□ Ecēšana ir vidēji dziļa, ja zari iespiežas
B—l28—12 centimetrus biezā augsnes kārtā. Apsītis

1, 237. Skaldāmajam cirvim jābūt smagam, lai

tas, atsizdamies pret skaldāmo kluci, neat-

lektu, nezaudētu sparu un, iespiezdamies kok-

snē, varētu plēst tās šķiedras. Indāns 1, 153.

Viņš zaudēja samaņu un pakrita, iespiezda-
mies ar seju izmiekšķētajā mālā. A Grigulis

9, 137. // pārn. Plaši izplatīties, ieviesties (pie-
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mēram, par atziņām, sasniegumiem, arī par

kādām parādībām), fcj Mūsu laikmetā zinātne

ieguvusi līdz šim nepieredzētu nozīmi, tā

iespiežas visās cilvēku dzīves un darbības

sfērās. Cīņa 62, 216, 3. Televīzija ar katru dienu

vairāk iespiežas mūsu dzīvē, arvien plašāk to

pielieto tehnikā, tā kļuvusi par spēcīgu ieroci

zinātnieku rokās. Zv 58, 6, 23. . . lietvārdu div-

skaitļa formas mūsdienu valodā lieto vairs

ļoti reti — to vietā arvien vairāk iespiežas

daudzskaitļa formas. Gram I, 382. // pārn. Pē-

tījot iedziļināties, paveikt atklājumus.

O lespiežoties dziļāk bezgalīgā Visuma tālēs,

cilvēks nākotnē līdz galam noskaidros kā sar-

kanās novirzes, tā arī citus šodien neskaidrus

jautājumus. Ikaunieks 1, 79. ..zinātnei jāatri-
sina daudzas ļoti komplicētas problēmas, lai

iespiestos zemes iekšienē. Pad J 62, 150, 3. Visu

parādību dziļumos iespiežas dzejnieka asināts

prāts un mākslinieciskā intuīcija. Kar 58, 7, 127.

// pārn. Izraisīt spēcīgu ietekmi (psihē), labi

saglabāties (atmiņā). !.□ Viņa apziņā iespie-

žas pārrunas, kurās mājnieki krēslas stundās

apciemo dzimtos pagastus. Salenieks 3, 142. Šis

brīdis kā drūma glezna iespiedās Valerija ap-

ziņā uz visiem laikiem. Eglons 2, 33. Mirdza

izgāja no sekretāra kabineta kā apreibusi.
Katrs dzirdētais vārds bija iespiedies atmiņā,
it kā iegravēts smadzenēs uz laiku laikiem.

Sakse 7, 222.

3. parasti 3. pers. Reil. -> i c s p i c s /' (2);
tikt iespiestam. Delnās iespiedušās rievas. Kār-

bas vāks iespiedies.
4. parasti 3. pers. lesniegties. !□ . . Inga

soļoja uz zemesragu, kur krasts vistālāk iz-

virzījās uz rietumiem un kur kāpu josla vis-

dziļāk iespiedās piekrastē. Lācis 15, 395. . . re-

dzams zaļais zemesrags, kas iespiežas tālu

jūrā. Tas ir Kolkasrags . . Zv 50, 4, 6. Beidzot

mūsu ceļš iespiežas pavisam klintī, tā ka de-

besis virs mums vairs nemaz neredzam..

Birznieks-Upītis 111, 286.

iespiestuve, -es, dsk. ģen. -vju, s. Nodaļa,
cehs (tipogrāfijā), kur veic iespiešanu. Strā-

dāt iespiestuvē.
iespietot, parasti 3. pers., -O, pag. -Oja;

intrans. Spietojot ievirzīties (kur iekšā). Bites

iespietojušas liepā.
iespīguļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. lesākt spīguļot; īsu brīdi spīguļot.
□ . . oktobra saulē brīžam iespīguļojās bruņu
cepures . . Jauno a 54, 14.

. . aceņu stikli iespī-
guļojās. . Strāls 2, 446. Pēkšņi iespīguļojās sau-

les gaismas aplītis — zēns steidzās pie tā,

bet, tikko paspēra vienu soli, gaismas aplī-
tis . . pazuda . .Pad J 68, 151, 4.

iespīlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. i. lestip-
rināt (spīles, skrūvspīlēs v. tml). □ lespīlējis
katliņu galda spailēs, Smiltēns sāka gludināt
ta virsu. Kar 49, 5, 428. Skrūvspīļu žokļiem
pieskrūvē rūdītas plāksnītes ar krustenisku

cirtumu, kas palielina berzi starp žokļiem un

tajos iespīlēto apstrādājamo detaļu. Atsl 7.

Asinot zāģus, tos iespīlē rāmī . . Sterns 2, 48.

pārn. Tālāk krūmiem apaugušas, augstas krau-

jas no abām pusēm pavisam iespīlēja upīti,

un tā steidzās ātrāk izskriet cauri šiem žņau-
giem. Jansons 2, 22. // levietot (mazā, šaurā

vietā). O Tad viņš vēlreiz pārbaudīja otru

rezerves riteni, kas bija iespīlēts bagāžniekā
aiz sēdekļa . . Purs 1, 69.

2. Cieši ietērpt (šaurā apģērbā, apavos ķer-

meņa daļas, cilvēku). I. rokas cimdos. iO Dra-

gūni pievirzījušies galdam tuvāk. . . Mīņājas
šaurās biksēs iespīlētām kājām ..

Upīts V, 168.

Kungs iespīlēts šaurās biksēs. ME 11, 70.

sal. .. svārki likās krietni par šauriem. Pleci

un krūtis šķita kā iespīlēti, dziļāk elpu ievel-

kot, bija jābaidās, vai izturēs vīles. Saulītis

12, 56. sal. ..meitenei tuvojās tukla medicī-

niskā māsa, kas izskatījās kā iespīlēta savā

uzsvārcī. Lubējs 1, 64. // pārn. lerobežot (pa-

kļaujot kādiem varmācīgiem likumiem, nosacī-

jumiem v. tml.). □ Vācu baroni centās lat-

viešus pārvācot, bet cara gubernatori — pār-

krievot, iespīlēdami viņus savos varmācīgajos
likumos un nomākdami latviešu valodu un

garu. Sudrabkalns 7, 58.

iespīlēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.;

sar. Cieši ietērpties (šaurā apģērbā, apavos).
!□ Juris pēkšņi atkal sajuta nepatiku pret šo

sievieti, šo Ellu. Protams, vai tad tāda modes

biksēs iespīlējusies, sacirtota lellīte maz spē-

jīga uz kādām dziļākām jūtām. Ezera 2, 257.

iespindzēties, parasti 3. pers., -spindzas, pag.

-spindzējās (retāk -spindzās, 1. konj.); refl.

lesākt spindzēt un tūlit pārstāt, fcj Muša

iespindzas. ME 11, 69. Viena lode ķer Alber-

tam vaigu.. lespindzas otra un nosit 2oržam

no galvas cepuri. Rihters 1, 473. Kā tērauda

drāts iespindzās vedeklas balss. ME pap I, 544.

pārn. Saspringst debesu loks, lespindzas sau-

les bultas. E Plaudis 1, 90.

iespirdzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
trans.; reti. Atspirdzināt. !□ lespirdzināt sirdi.

ME 11, 69.

iespirdzināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mā-

jos; reti. Reil. iespi rdz i nāt; atspirdzi-

nāties. O Viņš iespirdzinājies krogā. ME11.69.

iespirgt, -spirgstu, -spirgsti, -spirgst, pag.

-spirgu; intrans.; reti. Atspirgt. O Slimais vēl

kā nevar, tā nevar iespirgt. ME 11, 70. Kas bij
ziemu novārdzis, tas nu jauki iespirdzis. ME

11, 70.

iespītē, -es, s.; parasti vsk.; reti. lespītība.
!□ Naida iespītē, cieši sakniebtām lūpām, ni-

cīgu smīnu vaibstos viņš raksta kaut ko blok-

notā, it kā viņam par šo jezgu visapkārt ne-

būtu nekādas daļas. Sēlis 5, 132.

iespītēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. Izda-

rīt (kādam) par spīti. (□ Tiju mazliet uz-

jautrināja Alvila precības ar Ināru Veldri. Kā-

pēc viņš tā darīja? Lai iespītētu viņai, Tijai?
Purs 4, 271. . . Vai izturēs, vai nāvei iespītēs,
Vai visus ievainotos galā aizvest spēs? ...
M Rudzītis 6, 10.

iespītēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Kļūt stūrgalvīgam, ietiepīgam, nepiekāpī-
gam. ifZl . . Vilma iespītējās. Elmārs ar Lai-

monu solījās viņu pavadīt. Nē, Vilma neparko

nevēlējās. . . Viņa ies viena pati. Bērce 3, 16.

«Es negribu vairs saņemt nepelnītus apvai-
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nojumus,» Caurie iespītējās kā bērns, kas nav

panācis gribēto. Rozītis i, 102. Sākumā viņa tā

kā drusku iespītējās — ja tu man neraksti,

tad es arī nerakstīšu. Sakse 7, 182.

iespītība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -*- i c s p i t i g s, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. □ Vārdi par māti — tā bija pus-

audža iespītība, bet arī liela tiesa apsūdzības
cilvēkam, kurš savam bērnam mīlestībās vietā

dod naidu un rūgtumu. Zigmonte 2, 152. . . vai-

rumam no Viļa Lāča tēliem — raksturiem ļoti

spilgti iezīmēti individuālie vaibsti: nosvērtī-

ba runā un izdarībā, iespītība un sīksta neat-

laidība savas patiesības, savas pārliecības aiz-

stāvēšanā. Lit M 66, 7, 5.

iespītīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iespītīgi. Tāds,

kas iespītējas, ietiepjas. I. bērns. □ Ilga. .
skatās caur pieri kā buciņš, iespītīga un ga-

tava kuru katru brīdi teikt ātru nē. Zigmonte

I, 168. Kālab viņi abi [braucēji] stūrgalvīgi un

iespītīgi, tīri kā sazvērējušies viens pret otru

nelikties ne zinis, skatījās uz priekšu
..

? Aus-

triņš 2, 412. pārn. Ugunsgrēks izcēlās. . īsi

pirms divpadsmitiem. . lespītīgs vējš sāka

sviest dzirkstis, plēnes, liesmu grīstis no. .
mājas uz māju. Jokums 1, 164. // Tāds, kurā iz-

paužas šādas īpašības. lespītīgi runāt. O . . vi-

ņa darbīgais un iespītīgais gars sāka fantazēt. .
Sakse 1, 31. Un arī viņā pašā ceļ galvu iespī-

tīgs lepnums, kas nepiedod apvainojumu. Lit M

64, 40, 2.

iespļaut, -spļauju, -spļauj, -spļauj, pag.

-spļāvu; trans. Ar spļāvienu ievirzīt (kur

iekšā). I. plūmju kauliņus trauciņā. // intrans.

O Nīkurs slaidi iespļāva lielajā spļaujam-
traukā. Lācis 6, 33.

iespolēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Spo-
lējot uztīt (spolei diegus, dziju). □ Spoles
audējai iespolē citi. ME 11, 72.

iesprādzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

lestiprināt ar sprādzi. □ Pētersons mīlēja for-

mas un tāpēc sapņoja par . . leitnanta formu,

par siksnā iesprādzētu zobenu un cepures ap-
kalto nagu. Eglons 2, 181.

iesprādzēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
Reil. -piesprādzēt. I. sēdeklī.

iesprāgt, -sprāgstu, -sprāgsti, -sprāgst, pag.

-sprāgu; intrans. 1. parasti 3. pers. leplīst, ieplai-
sāt. Glāze iesprāgusi. Akmens iesprādzis. Lo-

gam iesprāgusi rūts. !n No paša rīta vāveres,
apvilkušas lepno ziemas kažoku, zarā sēdēda-

mas, skrapstinās iesprāgušās zīļu čaulās. Birze

4, 127.

2. Strauji ielidot (kur iekšā) — piemēram,
par dzirksteli. O Dzirkstele iesprāga acī. ME

11, 71. // pārn. Pēkšņi ieplūst (acīs) —

par

asarām, a Pēteris kāri paķēra pudeli un. .
ievilka garu, ugunīgu malku . . Asaras iesprā-
ga acīs, un, atplestu muti, viņš brītiņu gari
vilka gaisu. Brodele 14, 145. // pārn.; sar. Ļoti
strauji ievirzīties (kur iekšā) —

par cilvē-
kiem vai dzīvniekiem. Zēns iesprāga istabā.

iesprakstēt, parasti 3. pers., -sprakst, pag.

-sprakstēja; intrans. Sprakstot ielidot (kur
iekša) — piemēram, par dzirksteli. Dzirkstele

iespraksteja matos.

iesprakstēties, parasti 3. pers., -sprakstas, pag.

-sprakstējās; refl. lesākt sprakstēt un tūlīt pār-

stāt. O Svece iesprakstas, turpina mierīgi
degt. Zigmonte 1, 41. Kad pulkstenis no dienas

atskaitījis jau 10 stundas, pie kāda cita lauka

iesprakstas . . traktors. Pad J 62, 200, 2. pārn.

Taisnība gan, ka viņu [sievu] starpā šad un

tad iesprakstējās arī kāda maza nesaderības

dzirkstelīte, bet līdz šim tā arī tāpat ātri bija
nodzisusi

0
, neizceldama nekāda lielāka lēruma,

tas ir, ugunsgrēka ienaida veidā. Saulietis V, 17.

iesprakšķēt, parasti 3. pers., -sprakšķ, pag.

-sprakšķēja, arī iesprākšēt, parasti 3. pers.,

-sprakš, pag. -sprakšēja; i ntrans. Sprakšķot

ielidot (kur iekšā) — piemēram, par dzirk-

steli. O Ogle iesprakšķēja klēpī. ME 11, 70.

Tauki iesprakšķēja acīs. ME 11, 70.

iesprakšķēties, parasti 3. pers., -sprakšķas, pag.

-sprakšķējās, arī iesprakšēties, parasti 3. pers.,

-sprakšas, pag. -sprakšējās; refl. lesākt sprak-

šķēt un tūlīt pārstāt. Sveķainā pagale degot
iesprakšķējās. O Plītī iesprakšķējās malka . .
Ezera 1, 149. ..lesprakšķas pārlūzdams sakal-

tis zars, iešņirkstas smiltis vai aizripo oļi. Kar

54, 8, 69. Pataustu zem spilvena un nospiežu
slēdzi. Mazais portatīvais radiouztvērējs klusi

iesprakšķas. Bels 1, 64.

iespraudums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts -piespraust (1). Kārts i. zemē.

2. Paveikta darbība,rezultāts -piespraust

(2). I. tekstā. // vai. Vārds, vārdu savienojums,
kas attieksmē pret pārējām teikuma sastāv-

daļām ir sintaktiski neatkarīgs un niansē tei-

kuma saturu. □ Atkarā no iespraudumu sva-

rīguma, to izcēluma vai emocionalitātes pa-

kāpes, gramatiskās izveides un apjomaiesprau-

dumus atdala ar komatiem, iekavām vai do-

muzīmēm. Blinkena I, 226. // vai. Valodas ska-

ņas iestarpinājums vai izveidojums starp vārda

skaņām. □ Vidus izloksnēs plaši pazīstams t

iespraudums skaņu kopā -ns, -ņš, retāk skaņu

kopā -ls, -ļš. Rudzīte 1, 100.

3. lestarpinājums (2). □ Komēdijas otrā

cēliena sākums — vecmāmiņas dzimšanas die-

nas svinības — ir ar lugas galveno tēmu ne-

saistīts iespraudums, kas tikai pagausina dar-

bību . . Cīņa 74, 172, 4.

iespraukt, -spraucu, -sprauc, -sprauc, pag.

-spraucu; trans.; reti. ledabūt, iespiest (spraugā,

šaurā vietā, starp ko). □ Vista, no vanaga

bēgdama, vismaz galvu iesprauc krūmos. ME

pap I, 544. . . kabatas grāmatiņas pavērumā

kreisās rokas īkšķi iespraucis, . . Mednis ru-

nāja, runāja, runāja. Upīts 9, 197. Vilcienam

stacijā piestājot, citi viņu iesprauca gaitenī
starp saviem saiņiem un groziem. Upīts VII,

347. pārn. Visa lielā problēma iespraukta
šaurā atsevišķā gadījumā un individuālās ēti-

kas plāksnē. Upīts 13, 180.

iespraukties, -spraucos, -spraucies, -spraucas,

pag. -spraucos; refl. Spraucoties iekļūt fkur

iekšā); spraucoties ievietoties (mazā, šaurā

telpā, vietā). O.. viņš .. pa sētas caurumu

iespraucās dārzā. Zeiboltu J IV, 309. Gar salmu

kaudzēm uzmanīgi līzdami, viņi nonāca pie

šķūņa un pa puspievērtajām durvīm iespraucās
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iekšā. Kar 54, 8, 58. . . Ojārs iespraucās pār-

pildītā vilcienā un, pret vagona sienu atspie-

dies, biklā ziņkārē raudzījās apkārtējā drūz-

mā. Eglons 1, 3. «Gandrīz nokavējos!» Vilnis

aizelsies iespraucās savā sēdvietā. Saulītis 12,

67. pārn. Viņa melnās acis gribēja tās dvēselē

iespraukties. ME 11, 71. // Spraucoties iekļūt,

ievietoties (kur, starp ko). O «Vai jūs dzir-

dējāt?» Prāmnieks izgrūda sveiciena vietā,

iespraukdamies aiz galda vidū starp Osvaldu

Lanku un Erihu Hartmanu. Lācis VI, 286. Zēni

iespraucās starp zariem blakus draugam. Bērn

48, 2, 16. // pārn. lejaukties (sarunā, runā).
O . . es gandrīz vai pirmoreiz iespraucos sa-

runā, piebilzdams, ka apņemos katram jautrī-
bas mīļotājam pie galda kaulu izvilkt. Ezeriņš

l, 197. «Kaut kam jau jānāk,» valodā no jauna
iespraucās Vējzaķiene. «Vai tad šī te ir dzī-

ve?» Skujiņš 1, 8. // pārn. leplūst (pa spraugu,

šauru vietu) —

par vēju, gaisa strāvām.

iO . . kāpnēs . . matus mūžam plivina caur-

vējš, pa atvērtajām ārdurvīm nākdams un at-

razdams izeju vai nu pa kāpņu logu, vai arī

iespraukdamies kādā istabā, kaut caur durvju
spraugu. Zigmonte l, 7. Bet piepeši pa aizvērto

āra durvju apakšspraugu iespraucās mazs,

nespēcīgs vēja pūtiens. Varbūt pat pūtiens nē,

tikai dzīvs, kustīgs āra gaiss .. . Upīts 18, 63.

// pārn. lespīdēt (pa spraugu, šauru vietu) —

par gaismu. O Kalna ceļš vijas pa šauru

aizu, kur tikko var iespraukties saules stari.

Cīņa 64 . 221, 1.

iesprauslot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī

iesprauslāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.

Sprauslojot ievirzīt (kur iekšā). O Klepojot,
šķaudot slimnieks var veselam iesprauslāt sa-

vas sīkbūtnes mutē. ME pap I, 544.

iesprausloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos,
arī iesprauslāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl. lesākt sprauslot un tūlīt pārstāt. O Zirgi,
galvas sacēluši, smailēja ausis un reizēm sa-

traukti iesprauslājās. Talcis 4, 97. pārn. Motors

iesprauslojās pāris reižu un apslāpa. ledarbi-

nāt to ar starteri neizdevās. Lubējs l, 164.

pārn. Pēc brīža motocikls no jauna iesprauslo-
jās, sāka vienmērīgi parkšķēt . . Ezera 7, 38.

// sar. Aizturēti iesmieties. a Kāds nesaval-

dīgāks iesprauslojās, muti saujā iegrūdis —

šķita, nupat, nupat spruks vaļā nejauka, ne-

jēdzīga smieklu šalts. Upīts 4, 342.

iespraust, -spraužu, -spraud, -sprauž, pag.

-spraudu; trans. 1. Spraužot ievirzīt (kur iekšā);

spraužot ievietot, iestiprināt (kur iekšā).
I. mietu zemē. O. . Helēna .. iesprauda mazo

grābeklīti zemē, uzkarināja uz tā izkapti. .
Birze 3, 28. Reizēm viņš izgriež no priežu mi-

zas atspolei līdzīgu silīti, iesprauž tajā stāvus

divas trīs zosu spalvas un priecājas, ka vējš
dzen silīti projām no krasta. Birznieks-Upītis
6, 63. // Spraužot iestiprināt sasaistīšanai, arī

rotāšanai (piemēram, saktu, saspraužamo
adatu). I. saktu villainē, a Mati taisni, taisni,
nevienas sprodziņas, tikai pakausī ķemmīte
iesprausta. Laikam lai pinkas nekrīt acīs.

Ezera 2, 187. . . rozes var dāvināt.. , likt kris-

tāla vāzē un iespraust matos. Skujiņš 5, 39.

// lebāzt (spraugā, šaurā vietā). O Lākturī

iespraustais priežu skals dega sprakstēdams
un kūpēdams. Sakse 2, 22. «Redzi, tāda lapa
atradās šorīt iesprausta mūsu durvju spraugā.»
Sakse 7, 141. // lelikt (mutē, zobos, piemēram,

pīpi). '□ Nāk Gailēns. . Kā vienmēr, cigārs

iesprausts zobos, dūmi vērpjas kā no skur-

steņa. Upīts IV, 319. Teteris iesprauž zobos pa-

pirosu un aizdedzina. Brodele 13, 229. // lespiest
(piemēram, rokas sānos). O . . šoferis . . rokas

bija mierīgi iespraudis sānos. Skujiņš 5, 85.

2. Runājot, rakstot ievietot (tekstā vārdus,

teikumus); arī papildināt (tekstu); iestarpināt
(1). □ Viņš lepojas ar to, ka ir jau vienpa-

dsmitajā klasē . . Kur iespējams, viņš sarunās

iesprauž pa angļu vārdam .. Dripe 3, 35. «Tā,

lūk, mīlestība...» Melita atvilka elpu... —

«Palīdz iemācīties pat matemātiku,» es

iespraudu.. Birze 1, 138. «Šeit, šinī vietā [rak-
stu] vajag papildināt,» Dzeguze saka. «lesprau-

diet: «rajona izpildkomiteja atkārtoti lūdz»,
bet šito svītrojiet ārā ..» Lit M 56, 28, 3. // pa-

rasti divd. formā: iesprausts; vai. Tāds (vārds,

vārdu savienojums), kas attieksmē pret pārē-

jām teikuma sastāvdaļām ir sintaktiski neat-

karīgs un niansē teikuma saturu. O lespraustu
vārdu funkcijā lieto. . kādreizējās lietvārdu

formas, kā «patiesi», «laikam», un kādreizējās
adjektīvu formas «tiešām» un «patiešām».
Gram 11, 567. // vai. lestarpināt vai izveidot (va-
lodas skaņu) starp vārda skaņām. □ Dažos

vārdos aiz gara patskaņa vai divskaņa mēdz

iespraust r, piemēram, «ķērde» 'ķēde' Braslavā,

Raunā . . Rudzīte 1, 100.

iesprausties, -spraužos, -spraudies, -spraužas,
pag. -spraudos; refl. 1. lespraukties. □ Un,

kad Klāvs viens no pēdējiem ienāk zālē, viņš
tikko vēl var iesprausties kaktā. Eferts-Klusais

l, 77. Skatuves galā apakšā bija šauras durvti-

ņas [durtiņas], pa kurām knapi [tikko] varēja

iesprausties apakšējās telpās . . A Deglavs 1, 242.

Tramvajs ir pilns. Spiežoties un grūžot ar

elkoņiem, man izdodas iesprausties pēdējā
vagona priekšējā platformā. Lēmanis 9, 15.

// reti. lesprūst. □ Kādā dienā viens no zoslē-

niem iespraudās žogā un sāka čiepstēt.
Birznieks-Upītis 11, 19.

2. Reil. -Piespraust (1),- tikt iespraus-

tam. Zars iespraudies zemē. Sakta iespraudu-
sies greizi. // trans. lespraust sev (apģērbā).
I. saktu villainē. // trans. lelikt sev (mutē,

zobos, piemēram, pīpi). O Baznīcā braucot,

viņš iespraudās zobos cigāru un tad laida kā

tvaikonis uz priekšu. Apsīšu J 2, 60.

iesprēgāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja;
intrans. Mazliet, arī vietumis sasprēgāt. lesprē-
gājis stikls. □ Plūmes liek verdošā ūdenī un

karsē, līdz miziņa iesprēgā. Mājtur 306. Ledus

iesprēgājis. ME 11, 71.

iesprēgāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;
refl. lesākt sprēgāt (par ko degošu); īsu brīdi

sprēgāt. Krāsnī iesprēgājās malka, a sal. At-

skanēja sauss troksnis, it kā ugunskurā iesprē-

gātos bērza šķila. Lagzdiņš 2, 87.

iespridzēt, parasti 3. pers., -spridz, pag

-spridzēja (retāk -spridza, 1. konj.); intrans.; reti.



iespridzefies 384

īesprikstēt. O pārn. . . [sieviete] atmeta galvu

un pār plecu ieskatījās viņam acīs. Zaļas

dzirkstis iespridza viņam sejā. Upīts VII, 603.

iespridzēties, parasti 3. pers., -spridzas, pag.

-spridzējās; refl.; reti. lesprikstēties. □ pārn.

.. Lībai acis līksmi iespridzējās . . Upīts 4, 140.

iespridzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; reti.

Spridzinot, arī skaldot, laužot v. tml. ievirzīt

(kur iekšā, piemēram, šķembu). O Koku vai

skalu laužot, dažreiz iespridzina gabaliņus
acīs. ME 11, 71.

iespriest, -spriežu, -spried, -spriež, pag.

-spriedu; trans. lebāzt, iespiest (kur iekšā).

O Gaļas gabalu iespriež zobos. ME pap I, 545.

// lespiest (piemēram, rokas sānos, galvu ro-

kās). O «Vai nabaga cilvēkiem tagad nav

brīv arī pilī padzīvot?» rokas sānos iesprie-

dusi, viņa atbildēja . . Sakse 7, 246. Laura stā-

vēja, vienu roku sānos iespriedusi. . Upīts 4,

138. Galvu rokās iespriest. ME 11, 71.

iespriesties, -spriežos, -spriedies, -spriežas,

pag. -spriedos; refl. 1. lestrēgt (iekļūstot šaurā

vietā); iestrēgt (parasti rīklē). I. ejā. Kumoss

(ari ēdiens) iespriežas (arī iespiežas, iesprūst)
kaklā — saka, ja pēkšņi nevar vairs ieēst,

norīt (aiz pārdzīvojuma), a Ķēķa [virtuves]
durvīs Marija ar savu maisu iespriedusies.
Brīdi jāgaida, kamēr viņa elsdama, sarkana

tiek iekšā. Upīts IV, 483. . . lielākās [zivis] bija
izdabūjušas tīklam cauri tikai galviņas un ar

žaunām iespriedušās tīklā. . . sievas lasīja ārā

no tīkla acīm zivtiņas . . Birznieks-Upītis 2, 9.

Vērsis bļauj, sētiņas starpā iespriedies. ME

11, 71. sal. . . [zēns] skatās augšup, kur zaru

starpiņā, it kā iespriedusies, zvaigzne mirk-

šķina spulgodama. Sudrabu E 3, 291. // lespies-
ties (piemēram, iestāties, iesēsties kur iekšā).
I, istabas kaktā. □.. automobilis raiti ripoja
aizvien tālāk pa lietus nolaizīto asfaltu. .un

man neatlika nekas cits kā iespējami ciešāk

iespriesties sēdeklī. . Lagzdiņš 3, 126.

2. parasti 3. pers. Spēji tikt pārtrauktam (par

balsi, elpu); palikt neizteiktam (par vārdiem);

iesprūst (2), iestrēgt (3). O Balss viņam no

dusmām iespriedās kaklā. Upīts VII, 227. Pa-

līgam no dusmām vārds iespriedies kaklā.

ME 11, 71.

iesprikstēt, parasti 3. pers., -sprikst, pag.

-sprikstēja; intrans.; reti. Sprikstot ielidot (kur
iekšā) — piemēram, par dzirksteli. Dzirksteles

iesprikst ūdenī.

iesprikstēties, parasti 3. pers., -sprikstas, pag.

-sprikstejas; refl.; reti. lesākt sprikstēt un tūlīt

pārstāt. O . . iesprikstas jautra uguntiņa. Birz-

nieks-Upītis 11, 95. ..lampa iesprikstējās. ME

11, 71. pārn. Acīs iesprikstējās kaut kas ass.

ME pap I, 545.

iesprogot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī iespro-
gāt, -aju, -a, -ā, pag. -āju; trans. Sasprogot.
I. matus. D Profesora kundze,

..
uz gāzes

plīts šķēres sakarsējusi, . . iesprogāja dzelteno,
deniņos mazliet izrisušo zēngalvinu. Upīts
111, 657.

iesprostojums, - a, v. Paveikta darbība

iesprostot; iežogojums, sprosts. Turēt

dzīvnieku iesprostojumā. a pārn. Dzīvokļa

iesprostojumā, ielu pūlī cilvēki paliek sveši

viens otram. Jaun Gr 68, 3, 11.

iesprostot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

levietot (sprostā, iežogojumā v. tml.) tā, ka

netiek laukā. O Gan melno, gan balto sivēnu

atkal iesprostoja aizgaldā. Tur nu viņi
kvieca . . J Kalniņš 2, 41. Un Berta, nevaldāma

niknuma kratīta, skraidīja pa istabām kā

iesprostots zvērs. Rozītis 1, 47. pārn. Un, kad

vāks katlā stingri iedzīts, tad tvaiks to ceļ

uz augšu. . . iesprostotam tvaikam ir mil-

zīgs spēks. Lēmanis 2, 22. // Cieši iekļaut no

vairākām vai visām pusēm. 1.0 . . [kuģis]
iekļuva klīstošajā ledū, . . ledus gabali iespros-

toja kuģi.. Cīrulis l, 32. Ar sevišķas virves

palīdzību vada apakšu savelk kopā, un siļķu
bars tādā veidā tiek iesprostots kā milzīgā
bļodā, no kurienes tas aizpeldēt vairs nevar.

Grīva 5, 93. . . dzīvais, ledū iesprostotais ūdens

vienmēr ir stiprāks par ziemas celtajiem cie-

tokšņiem. Kalndruva 5, 106. pārn. Šaurie, mū-

ros iesprostotie aula dārzi ziedēja vienos zie-

dos . . Birznieks-Upītis 6, 239. // pārn. Neļaut iz-

pausties; aizturēt, savaldīt. l 3Šī doma deva

manai iesprostotajai enerģijai noteiktu vir-

zienu. Kalndruva 2, 117. Lilija iekrita gultā un

ļāva vaļu pirmīt iesprostotajiem smiekliem.

Sakse 6, 52.

iesprukt, -sprūku, -sprūc, -sprūk, pag. -spru-

ku; intrans.; sar. 1. Atri, bēgšus, slapstoties
iekļūt (kur iekšā). Pele iesprūk alā. □ Lapsa

jau ātrāk bija dzirdējusi dunoņu un laikus

iesprukusi alā. Birznieks-Upītis IV, 184. . . runcis

pamanījās iesprukt sētas spraugā . .. Ezera 2,

124. . . tēvs atnāca ar lielu stibu, bet Jūle

iespruka kūtī un aizšāva koku priekšā. Sakse

2, 131. // lelavīties (kur iekšā). O Dažas strād-

nieces iesprukušas kantorī prasīt, kāpēc ne-

sāk izsniegt aprēķinu un pases. Upīts XII, 1098.

Edu [zemenes] aizgūtnēm, . . kā norāvies ku-

meļš, kas iesprucis auzu laukā. Ezera 6, 185.

2. parasti 3. .pers. Neviļus, negribēti ievirzī-

ties, arī tikt ievirzītam (kur iekšā). □ Pēterī-

tim jau pirksts iesprucis mutē. ME 11, 71. Pats

[vīrietis] jau tā garš, bet bikses vēl par ga-

rām, redzams, kādreiz vilkušās pa zemi,

iesprukušas varbūt velosipēda spieķos . . In-

drāne 3, 11. // Strauji ievirzīties (kur iekšā) —

par uguni. Liesmas iespruka šķūņa jumtā.
□ Ja iesprūkot uguns skurstenī, tad varot

nodegt māja. Austriņš 1, 53. Noliņš: Nu, es tur

zem ābeles sakūru tādu mazu [ugunskuru].. .
vai nu es domāju, ka tā uguns iespruks tai

caurajā celmā! Blaumanis 6, 354. // pārn. Nevi-

ļus, negribēti tikt izteiktam, izdarītam.

□ Autora stāstījumā, personāžu runā.,

iesprūk pa vulgārismam. . Kar 59, 8, 138.

iesprūst, -sprūstu, -sprūsti, -sprūst, pag.

-sprūdu; intrans. 1. lestrēgt (iekļūstot šaura

vietā). I. durvīs. Vezums iesprūdis vārtos. Ku-

moss (arī ēdiens) iesprūst (arī iespiežas, iesprie-

žas) kaklā — saka, ja pēkšņi nevar vairs

ieēst, norīt (aiz pārdzīvojuma). 'O Ludzas sta-

cijā piestāja Rīgas vilciens. Pasažieri metās

uz durvīm, iesprūda tajās, bļāva, vīstīja dū-

res . . Kar 58, 9, 84. Vadošais tanks, drāzdamies
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pār pusizjaukto tiltu, sasvērās sānis un iekrita

upē, iesprūzdams starp masīvajiem akmens

balstiem. Grīva 4, 257. Ja cirvis labi nemetis

skaidu, tas iesprūdis cirtumā un radīsies darba

traucējumi. Indāns 1, 151. pārn. Nekad nebūtu

iedomājies, ka pasaulē ir tāds Dreimaņu

ezers — starp stāvām, mežainām krastu krau-

jām iesprūdis sudraba dālderis.. Lagzdiņš

3, 87.

2. parasti 3. pers. Spēji tikt pārtrauktam (par

balsi, elpu),- palikt neizteiktam (par vārdiem);

iespriesties (2), iestrēgt (3). Balss iesprūda
kaklā. IO Viņš gribēja teikt, ka no motoriem

nekā nesaprot, bet.. vārdi iesprūda rīklē.

Vilks 1, 63. «Un Zenta arī to neturēja par vaja-

dzīgu atnākt paziņot,» rūgts pārmetums

iesprūdakaklā . . Sakse 7, 132.

iespulgoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt spulgot; īsu brīdi spulgot.
O .. jautrāk iedegas ugunis māju logos, spo-

žāk iespulgojas zvaigznes. Vējāns 5, 189. Agnese
skatījās Ernas vājajā sejiņā un apbrīnoja vi-

ņas acis, kas, viņai runājot, iespulgojās tīrā,

spēkpilnā mirdzumā. Sakse 6, 284.

iespulgties, parasti 3. pers., -spuldzas, ari

-spulgstas, pag. -spuldzēs, arī -spulgās; reil.;

reti. lespulgoties. O ..ar saviļņojumu sirdī

veramies gadu zilganās miglas aizplīvurotajās
tālēs, no kurām atplēst latviešu dziesmu ska-

ņas un lepni iespuldzas durkļu smailes. Sud-

rabkalns 2, 82.

iespundēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

1. lesprostot. O Gailis ar vistu, vāgūzī iespun-

dēti un galu paredzēdami, klaigāja nežēlīgi.

Upīts 4, 682. Tad, pasaucis suni un iespundējis
to palievenī, saīdzis noprasīja: «Ko vajag?»
Līvs i, 71. ..kaķis, lai nepastrādātu nedarbus,

iespundēts bēniņos. . Lit M 72, 24, 6.

2. levietot (cietumā). lO Dažreiz viņš vēl

nebij atnācis no Pandeļa līdz Sulainiškām,

kad jau bija atkal saķerts un iespundēts.

. . Nekad viņš nevarēja nozagt ne mazākā

nieka. Aizvien viņu pieķēra.. Jaunsudrabiņš

la. 71. .. krastā viņu .. vai nu iespundētu cie-

tumā,vai uz vietas nošautu. Grīva 7, 18. . . tūliņ
viņu iespundēs aiz restēm. Fimbers 1, 317.

iespurgt, -spurdzu, -spurdz, -spurdz, pag.

-spurdzu, retāk -spurgstu, -spurgsti, -spurgst,

pag. -spurgu; intrans. 1. parasti 3. pers. Spurdzot
ielidot (kur iekšā) — parasti par putniem.
O Strazdu bars . . iespurdza kokā . . Jansons

1, 76. Reizēm smagi zem sniega nolīkušajos
zaros iespurdza zīlīte. . Meldere 1, 160.

pārn. Priedēs iespurdz vējš, un uz ceļa nolīst

ziedputekšņu lietus. Cīņa 73, 126, 1.

2. Strauji, pēkšņi (parasti vieglā gaitā) ievir-

zīties (kur iekšā) —

par cilvēkiem vai dzīv-

niekiem. O .. viņa [skolniece] iespurdza
skolā, skaļi sarunādamās ar draudzenēm..
Saulītis 6, 25. Te nu istabā iespurdza ņipra zil-

ace. Tai vārdi lēkāja žigli kā cielaviņas.
Kaldupe 6, 58. Atskan zvans. Studenti iespurdz
auditorijā, ieņem savas vietas.. Lit M 56, 46, 3.

iespurgties, -spurdzos, -spurdzies, -spurdzas,

pag. -spurdzos, retāk -spurgstos, -spurgsties,
-spurgstas, pag. -spurgos; refl. 1. parasti 3. pers.

lesākt spurgt (parasti par putniem). iO Aiz

atvērtā loga jasmīnu krūmā iespurdzās izbie-

dēts putns un aizlidoja naktī. Līvs 3, 13. Putni

(irbes, zvirbuļi) laišanās sākumā spārniem

iespurdzas. ME 11, 71.

2. Spurdzot iesmieties. IO Dažreiz, rokās sa-

ķērušās, draudzenes, ejot mums garām, koķeti
iespurdzās. A Grigulis 12, 2i. ..[citi] pasmīnēja,
bet sārtvaidze meitene . . iespieda degunteli
plaukstā un iespurdzās. Lubējs 1, 156. // reti.

leskanēties (par spurdzošiem smiekliem).
lO . . apšaudīšanās skatā zālē pat iespurdzās
smiekli. J Kalniņš 1, 370.

iespurkšķēties, -spurkšķos, -spurkšķies,
-spurkšķas, pag. -spurkšķējos, arī iespurkšēties,
-spurkšos, -spurkšies, -spurkšas, pag. -spurkšē-

jos; refl. 1. parasti 3. pers. lesākt spurkšķēt un

tūlīt pārstāt. □ lespurkšķējās spārni, putni-
ņiem laižoties. ME 11, 71. .. iespurkšķas mo-

tors, mazais vāģis [automobilis] trūkstas no

vietas. Lācis VII, 643.

2. reti. lespurgties (2). O «Vai «viņai» rak-

stīsi?» — «Jā,» Guntis sirsnīgi atbild un tikai

tad, kad abi spēlētāji iespurkšķas, apmulsis ..
sāk taisnoties . . Talcis 4, 133.

iespurkties, -spurcos, -spurcies, -spurcas, pag.

-spurcos; refl. lespurgties (2). O Ozolnieks

dzird, — kāds no audzinātājiem aiz muguras

iespurcas. Dripe 3, 188. «Arī pēdējā laikā?» Ka-

lējs izteiksmīgi jautā un paskatās pārējos pa-

domes locekļos. Tie iespurcas. Dripe 3, 60.

iestāde, -es, dsk. ģen. -žu, s. Īpaši organizēta
cilvēku grupa, kas veic pārvaldes, kultūras

un izglītības vai sociālas un sadzīves lunkci-

jas; celtne, telpa, kurā darbojas šāda cilvēku

grupa. Valsts i. Sabiedriska i. Izglītības i. Li-

kumdevēja i. Prokuratūras i. Tiesu i. Tirdznie-

cības i. Strādāt iestādē. O Bija tā pēcpusdie-

nas stunda, kad pilsēta uzņem savās ielās vis-

vairāk ļaužu — no rūpnīcām, mācību iestā-

dēm, kantoriem . . Purs 4, 26. .. slimību profi-
lakse jeb to aizkavēšana ir veselības aizsar-

dzības iestāžu galvenais uzdevums. Ves 62, 1, 2.

Tāpat kā vairums uzņēmumu un iestāžu, «Tur-

bīna» tai dienā darbu beidza jau tūlīt pēc vie-

niem. Saulītis 12, 144.

iestādījums, -a, v. lestāde, valsts institūts,

organizācija; arī pasākums. iO Skatītāja dēļ
taču ir celts teātris. Sis savdabīgais iestādī-

jums ļaudīm ir bijis nepieciešams jau senatnē.

Cīņa 63, 273, 2. Tātad pilsēta izauga tik liela un

ar tādiem iestādījumiem, kas atbilda apkārtnes

saimnieciskajām interesēm. Zv 67, 2, 4. Spā-

nijas pilsoņkara laikā anarhisti Katarohas baz-

nīcā bija ierīkojuši savu klubu un restorānu.

Sis iestādījums diezgan plašā apkārtnē bija

ieguvis labu slavu, un tas notika tāpēc, ka te

vēl bija saglabājies labs vīns.. Grīva 9, 68.

iestādīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Stādīt

un pabeigt stādīt. I. sīpolus. I. kāpostus. I. to-

mātus. I. zemenes. I. dārzā ābeli. O Viņš
atcerējās, ka pats reiz iestādījis desmit pūru

kartupeļu un noracis tikai piecus . . Sakse 7, 461.

Vislabāk ziemcietes stādīt pavasarī.. vai arī

rudenī —■ augusta vai septembra sākumā,

lai iestādītās puķes paspētu vēl daudzmaz
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iesakņoties. Dindonis 1, 99. «Vai jūs arī esat

dzirdējis,» . . Ella vaicāja, «ka cilvēks esot

tikai tas, kas iestādījis koku, devis dzīvību

dēlam un nositis odzi?» Ezera 2, 284. pārn.

.. te [dzimtenē] man savas sāpes, te man savu

prieku iestādīt zem katra bērza ļauts . . Avotiņa

1, 56. //' Stādot (ko), izveidot (dobi dārzu

v. tml); stādot piepildīt (ar augiem kadu pla-
tību). I. pie mājas tulpju dobi. I. divas vagas

kāpostu. I. vairākus hektārus kartupeļu. 'UD Bet

es iestādīju puķu dārzu . . Kaldupe 4, 37. Māju
tuvumā iestādīti augļu dārzi. . Cīņa 60, 12, 6.

2. mcd. Ķirurģiski iekļaut organismā ieaug-

šanai (piemēram, kādu orgānu, audus), n Pati

ķirurģiskā tehnika nieres pārstādīšanā ir pie-

tiekami labi izstrādāta un apgūta. Nieri iestāda

nevis tās parastajā, dabiskajā vietā, bet gan

mazliet zemāk, tuvāk urīnpūslim, turklāt slim-

nieka paša nieres lielākoties nemaz neizgriež.
Zin T 74, 11, 29. ..var zemādā iestādīt zāles

0

saturošu zirnīti (pilulu), kas nodrošina hor-

mona iekļūšanu asinīs. Ves 64, 2, 3. // novec.

lepotēt (bakas). □ . . bakas bija jau iestādītas.

ME pap I, 545.

3. tehn. Sagatavot (tehnisku iekārtu) noteiktu

operāciju veikšanai. O Fiziska darba . . eleva-

torā nav. Tur jāvada un jāiestāda iekārta,

jāseko aparātu darbam. Rīgas B 64, 254, 2. .. lai

[fotografējot] iegūtu labus attēlus, jāizvēlas
pareizs apgaismojums (ekspozīcijas laiks) un

objektīvā jāiestāda asums. Zin T 64, 10, 24.

iestādītājs, -a, v.; iestādītajā, -as, s. 1. Darī-

tājs-*- i c stādi t.

2. Speciālists, kas sagatavo tehnisku iekārtu

noteiktu operāciju veikšanai. Darbmašīnu i.

'.□ Lai apkalpotu automatizētu darbgaldu līni-

jas, kurām ir kibernētiskas ierīces, nepiecie-
šami ieregulētāji, iestādītāji, operatori, pro-

grammētāji ar augstu kvalifikāciju. Liesma 74,

4, 22. Vairāki iestādītāji rūpējas par tehnolo-

ģiskās iekārtas stāvokli, par automātikas un

signalizācijas sistēmas stāvokli. Rīgas B 64,

254, 2. Šī iekārta ir automātiska. lestādītājs tai

nosaka tikai darba režīmu. Cīņa 64, 140, l.

iestaigāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju. 1. trans.

Vairākkārt staigājot, iemīt (piemēram, taku).

□ leva . . sāka soļot pa taciņu, kuru gar Gau-

jas malu gadu no gada iestaigā neskaitāmie

makšķernieki. Purs 4, 91. Bērni iestaigājuši
stingru, melnu celiņu pāri sakņu dārzam. .
Zigmonte 1, 198. Simtiem reižu jūras vējš bija
aizvilcis ar smiltīm cilvēka pēdu iestaigātās
takas kāpās, un simtiem reižu cilvēks bija
ieminis jaunus ceļus . . Lācis 15, 307. \> lestai-

gāts (arī iemīts) ceļš (arī taka) — gatavs pa-

raugs, pārbaudīts paņēmiens. □ . . Salums bija
uzsvēris: «Izvairīsimies apsūbēt ar ierastajām,
vecajām. . darba metodēm. Ejot iestaigātus
ceļus, mēs uzlabosim to vai kaut ko citu par

pieciem, varbūt desmit procentiem, atradīsim

kniepadatu, varbūt piespraudīti, nekad
—

kaut

ko lielu, radikālu, nozīmīgu.» Purs 4, 166. Ne-
kad viņa nav domājusi tikai par savu labumu,
meklējusi dzīve iestaigātas takas. Cīņa 62, 236, 2.

2. intrans.; sar. legriezties (2). a Viņi iestai-

gāja vēl dažos veikalos, bet nekur nevarēja

atrast tādas kurpes, kas būtu pa prātam. Vilks

5, 146. .. pie Ilgas reizēm iestaigā Haris, šuvē-

jas Austrumas zēns. Zigmonte 1, 27.

3. trans.; pareti. levalkāt (apavus). O Va-

nags gāja lieliem,mazliet pastīviem soļiem —

jaunie zābaki pirmo reizi kājā, nebij vēl

iestaigāti. Upīts XI, 7.

iestaipīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.

I. Kustinot ievingrināt (ķermeņa daļas).
O Esot atkal pamazām iestaipīti kauli. . ME

11, 72.

2, Lietojot, valkājot padarīt pietiekami ērtu,

arī vaļīgu (piemēram,apģērbu).

iestaipīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;
refl.; pareti. 1. Tikt iekustinātam, ievingrinā-
tam (par ķermeņa daļām). □ It īpaši grūti

gāja [darbā] pēc diendusas vai ēdienu pār-
traukumiem; pagāja labs laiks, kamēr locīta-

vas atkal iestaipījās . . Birznieks-Upītis la, 364.

2, Tiekot lietotam,valkātam, kļūt pietiekami

ērtam, ari vaļīgam (piemēram, par apģērbu).
!□ . . pogas caurums bij mazs un vēl neiestai-

pījies. . Blaumanis la, 127.

iestājeksāmens, -a, v. Eksāmens, ko kārto,
lai iestātos (mācību iestādē, aspirantūrā).
O . . leva gatavojās iestājeksāmeniem. .. Bet,

kad eksāmeni bija nolikti un leva uzņemta

institūtā, Lēlis ielūdza viņu vakariņās. Mel-

dere 1, 143. . . šo [uzdevumu] krājumu labi varēs

izmantot arī tie augstskolu reflektanti, kas

iestājeksāmeniem gatavojas patstāvīgi. Jaun Gr

66, 8, 3.

iestājpārbaudījums, -a, v. Pārbaudījums, ko

kārto, lai iestātos (mācību iestādē, aspiran-

tūrā); iestājeksāmens. :□ . . Indra izturēja

iestājpārbaudījumus filoloģijas fakultātē un

kļuva čakla neklātniece. Kalndruva 2, 9. «Es

sākšu gatavoties iestājpārbaudījumiem, Ines.»

Tas nav nekas jauns. Es sen zinu, ka viņš

grib iestāties celtniecības institūtā. Brodele

17, 40.

iestāju, ģen., nelok. Tāds, kas saistīts ar iestā-

šanos (mācību iestādē, aspirantūrā).
O .. iestāju pārbaudījumi, pastāvot konkur-

sam «viens pret desmit», galu galā nebija ne-

kāds joks. Lubējs 1, 90. Fakultāti viņš pabeidza

ar izcilību, spīdoši nolika iestāju eksāmenus

aspirantūrā. . Brīdaka 2, 207.

iestampāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

lespiest, iestumt (kur iekšā). I. kāpostus mucā.

O Viņš nikni iestampāja pīpīti pašā kabatas

dibenā. . Upīts XII, 367.

iestarot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.;

pareti. Starojot iespīdēt (kur iekšā) — par

gaismu, gaismas avotu. <UZ\ . . no āra iestaroja

sniega gaišums . . Zv 57, 3, 3. Zvaigžņots Piena

ceļš Caur vagonspraugām maigi iestaro. Kar

56, 9, 53. pārn. Gaisma iestaro zinātnieku do-

mās. Ķempe 9, 32.

iestaroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt starot,- īsu brīdi starot. 1.0 lerau-

got Jēkabu, Austras acis iestarojās .. laimē . .
Sakse IV, 446. Acīs iestarojās dusmu zibens.

ME 11, 72.

iestarpinājums, -a, v. 1. Paveikta darbība,

rezultāts (1). O . . viņa



387 iestāties

runa virzījās lēcieniem, iestarpinājumiem un

aplinkiem, par savu ģimeni un kaimiņiem viņš

runāja tā, it kā man tas viss tikpat labi zināms

kā viņam pašam. Upīts IX, 615. . . [rakstnieka]
stāstiem vienmēr ir teicama valoda, laiku pa

laikam tā uzdzirkstī kādu asprātību, ievij poē-
tisku iestarpinājumu. Kar 58 , 9 , 94. // vai. Vārds,
vārdu savienojums, kas attieksmē pret pārē-

jām teikuma sastāvdaļām ir sintaktiski neat-

karīgs un izsaka blakus paskaidrojumu vai pie-
zīmi par teikumā minēto.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->- i c s t ar p m-

āt (2). □ Tās divas trīs ziemas pagast-
skolā nepieciešams, bet pavisam nesvarīgs

iestarpinājums ganu gaitās. .
Upīts XII, 791.

Vajadzētu [dziesmu svētkos] dot vienu dienu

orķestra koncertam! Cik ilgi lai mēs palie-
kam tikai ar iestarpinājuma funkcijām? Pad J

70, 50, 2.

3. pareti. Paveikta darbība, rezultāts ->

iestarpināt (3).

iestarpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Runājot, rakstot ievietot (tekstā vārdus,

teikumus); arī papildināt (tekstu). □ «Es esmu

vokālists,» it kā no visiem norobežoties vēlē-

damies, pasteidzas iestarpināt Pūķis. Kalndruva

5, 8. Blakus draiskojas mazmeita, mūsu sarunā

iestarpinādama dažādas replikas. . Rīgas B

74, 234, 3. // parasti divd. formā: iestarpināts;
vai. Tāds (vārds, vārdu savienojums), kas at-

tieksmē pret pārējām teikuma sastāvdaļām ir

sintaktiski neatkarīgs un izsaka blakus pa-

skaidrojumu vai piezīmi par teikumā minēto.

O Atšķirība starp iespraustiem un iestarpinā-
tiem vārdiem, vārdu savienojumiem un tei-

kumiem ir tā, ka iestarpināti vārdi, vārdu sa-

vienojumi un teikumi parasti neizsaka nedz

modālas, nedz emocionāli ekspresīvas nozīmju
nianses. Gram 11, 579.

2. lekļaut (kādu darbību, pasākumu) starp
citām darbībām, pasākumiem. I. koncertpro-
grammā arī dejas.

3. pareti. levietot, novietot (piemēram,

priekšmetu) starp ko. □ . . negribot jāpadomā
par kapitāla valstīm, kur pilsētas seja veido-

jas rētaina ar iestarpinātiem .. debesskrāpjiem.
Cīņa 63, 235, 4.

iestāstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Stāstot

pārliecināt; stāstot censties panākt, ka notic

(teiktajam). O Jaņuks tikai neticīgi noskatās.

Nu gan lielais brālis atkal runā niekus. Grib

viņam muļķības iestāstīt. Dripe 1, 36. ..Uldis

vēl mēģina iestāstīt, ka šai caurumā [alā] kād-

reiz mitinājies laupītājs Dāvids, viņa neticīgi
iesmejas. Zigmonte 2, 252. «Sīkums,» Zigis sā-

kumā bija mēģinājis sev iestāstīt. «Vienkārša

sagadīšanās, ka mēs sastapāmies un es pava-

dīju viņu [meiteni] uz mājām.» Saulītis 12, 189.

// intrans. In «Uģīt, mīļo, tūlīt mēs būsim kla-

jumā.» — «Nē, tu man vairs neiestāstīsi, ja

gribi, ej viens!» Uģis raudulīgi tiepās. Vāc-

zemnieks l, 57. // leskaidrot. O Daudz taču bij
ko [bērnam] iestāstīt! Kā no gultas kāpjot pa

priekšu laist kājiņas uz noliktā ķebļa, kā ro-

ciņām segā labi cieši ieķerties . . Upīts 18, 58.

// intrans. O Vai tad var būt kaut kas poētis-

kāks par jūru? Un par makšķerēšanu jūrā! . .
Bet ej nu iestāsti tiem, kas to nesaprot. Grīva

8, 47.

iestāt, -stāju, -stāj, -stāj, pag. -stāju; novec.

1. trans. lesākt un turpināt (parasti darbību).
!.□ Gribēju redzēt savu vecu puisi, tādēļ nu

esmu iestājusi turp iet. ME 11, 72. Nāc, dieviņ,
tu ar mani, Es iestāju garu ceļu.. LD 17 842.

2. intrans. lestāties (3). □ Es iestāju meiti-

ņās. . LD 11123. lestāt mārkā un sākt linus

slodzīt. ME pap I, 545.

3. intrans. lestāties (1). O lestāt skolā. ME

pap I, 545. lestāja par kučieri
0

. ME pap I, 545.

4. parasti 3. pers.; intrans. lestāties (2).
□ lestāja . . nakts. ME pap I, 545.

iestāties, -stājos, -stājies, -stājas, pag. -stā-

jos; refl. 1. Kļūt par (kādas organizācijas, ko-

lektīva v. tml.) biedru, dalībnieku, darbinieku,
(mācību iestādes) audzēkni. I. arodbiedrībā.

I. deju kolektīvā. I. tehnikumā. □ Zigurds
Mellacis bija iestājies komjaunatnēpiecpadsmit

gadu vecumā. . Saulītis 12, 305. Pabeidzis jūr-
skolu

.. , iestājos augstskolā mehānikas fakul-

tātē . . Lācis 15, 149. Brulins iestājās kolhozā.

Bels 1, 28. Varbūt mēģināt vēlreiz iestāties

ugunsdzēsējos? Kalndruva 5, 91. // lesākt strā-

dāt (iestādē, uzņēmumā v. tml.). □ Valerija
iestājās par slaucēju turpat fermā. Kalndruva

5, 41. Boriss . . iestājies darbā kādā nelielā

darbnīcā . . Talcis 7, 34. . . viņš iestājies kādā

muižā par puisi . . Blaumanis 6, 61.

2. parasti 3. pers. lesākties un turpināties (par

stāvokli, norisi, parasti dabā, piemēram, par

salu, tumsu). lestājas aukstums. lestājusies
tumsa. O Tikko bija iestājies sals un upes
straumi klāja gluds, caurspīdīgs ledus. Sudrab-

kalns 11, 545. ..migrējošie putni dažkārt no-

kļūst grūtos apstākļos, iestājoties aukstam lai-

kam, pēkšņi uzkrītot sniegam . . Latv dzīvn 33.

.. ziema te nepastāvīga, bieži iestājas atkušņi
ar mitru sniegu vai pat lietiem. Zin T 65, 5, 31.

Krēslai iestājoties, kauja tā kā aprima. Lācis

15, 285. // Par laika posmu,- par mūža posmu.

lestājas pavasaris. lestājas nakts. lestājas ve-

cums. IfZZI lestājās vakars. Baltie stabi un ezers

iegrima zilā miglā. Paegle 4, 36. Apmēram
14 gadu vecumā cilvēka mūžā iestājas pār-

ejas posms no bērnības uz jaunību. Kar 57,

7, 112. // Par stāvokli pēc kādas (parasti sprai-
gas, aktīvas) norises, darbības izbeigšanās.
\UD Tad visi trokšņi kā uz mājienu apklusa
un mežmalā iestājās miers. Fimbers 1, 205. Kad

atbalss bija izskanējusi, iestājās vasaras nakts

klusums. Sakse 9, 69. Briesmas ir pāri. lestāju-
sies atkal mierīga dzīve. Jaunsudrabiņš 5, 16.

Arī pulss lēnām izzuda. . . ķirurgs saprata, ka

iestājas klīniskā nāve. Kar 56, 11, 85.

3. Nostāties (kur, starp ko). I. vārtos. I. starp

diviem kokiem, a Vaļējās durvīs iestājas
saimniece un brīdi lūkojas Zaļumā. Upīts It,

234. lestājos būdas kaktā un atbalstīju plecu
pret sienu. Kalndruva 5, 25. Vistas no bailēm

saskrējušas uz tecinās visas kopā un.. kla-

dzina. Gailis iestājies viņu vidū un tikai rei-

zēm vēl iesaucas. Birznieks-Upītis IV, 161.

// Cieši piestāties (pie loga). O Pie [vagona]
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logiem sēdošie pasažieri, ātri aizsteigdamies
cits citam priekšā, traucās uzcelties un iestā-

ties atvērtajos logos. Strāls 2, 13. Kad aizie-

dams vēru vārtus, redzēju, ka Ilzīte iestāju-

sies logā un māj man ar roku. Kurcijs 2, 129.

4. Paužot noteiktu viedokli, nostāju, aiz-

stāvēt (ko), cīnīties (par ko). Cj Protams, mēs

esam par labo cilvēkā, dzīvē, sabiedrībā, bet

vai nav tā, ka par kaut ko iestāties nozīmē arī

pret kaut ko uzstāties? Lit M 68, 10, 2. Turpre-
tim Padomju Savienība no paša sākuma kon-

sekventi iestājās par uguns [karadarbības] iz-

beigšanu . . Rīgas B 70, 237, 8. «Nav jau vaja-

dzīgs, ko tu moki cilvēku [ar brokastu gata-

vošanu],» Vilis ģērbdamies noraidīja. «Vai die-

niņ,» Jānis iestājās, «zirgu arī nebarotu ne-

laiž ceļā, tad nu cilvēku!» Sakse 7, 301.

5. jur. lekļauties, iesaistīties (tiesas procesā).
O Ja prokurors lietu ierosinājis vai iestājies
jau ierosinātā lietā, to nevar izbeigt, pamato-

joties uz cietušā izlīgumu ar apsūdzēto. Krim

pr 58. Prokuroram ir tiesība ierosināt civillietu

vai iestāties civillietā katrā procesa stadijā . .
AT Biļ 60, 3, 56.

iestatīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.

lesliet, ievietot, parasti stāvus (kur iekšā).
O lestatījis kūli nama stūrī. ME pap I, 545.

. . papēžu sitējs strādāja, .. iestatīja presē nag-

las, uzlika papēdi uz zoles un nospieda svi-

ras. Kar 56, 2, 61.

iestāvēt, -stāvu, -stāvi, -stāv, pag. -stāvēju.
I. trans. Stāvot (parasti ilgāku laiku), iespiest,
radīt (padziļinājumu, bedri v. tml.). □ Kalnā

leju iestāvēju, ar tautieti runādama. LD 14 922.

2, intrans.; novec. lederēties. iO «.. man

šķiet, ka tādas nopietnas runas neiestāv jūsu
šīsdienas sevis apkopšanās plānos.» Sakse 7, 138.

iestāvēties, parasti 3. pers., -stāvas, pag. -stā-

vējās; refl. 1. Netikt lietotam, izmantotam

(kādu laiku). !□ Lēnām atceļu iestāvējušos
vārtiņus, un man brīnums, kāds negausīgs

smagums guļ šajos dzelzs stieņos. Preilis l, 18.

«Klausies, Teni, teci skatīties, vai tikai tēvs

nesāk novilkt zaķēnam kažoku. Tas neder. Jā-

ļauj kādas dienas iestāvēties, tad garšīgāks» ..
Bērn 47, 3, 19. // lesākt bojāties (par uzglabā-
tiem produktiem). O lestāvējušās zivis nav

gardas. ME pap I, 545. Piens iestāvējies. ME

11, 72.

2. lesūkties un ilgi neizgaist (par smaržu).
O' Viņš pēdējā laikā darbā smēķē ļoti daudz.

Mājās ne, tur, kaut arī logi vaļā, iestāvas

dumu smaka . . Zigmonte 2, 273.

iestāvs, -ais; s. -a, -ā; apst. iestāvi; reti.

Mazliet slīps, a Uzkāpuši pa iestāvo krastu.

ME pap I, 545.

iestāvus, arī iestāvu; apst.; reti. Mazliet slīpi.
n Pagrabos burkāni vislabāk uzglabājami
iestāvu uz galvām. ME 11, 72.

iesteberēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;
niev. Steberejot, neveiklā gaitā ejot, ievirzī-
ties (kur iekšā). I. istabā. □ Rudenīga, bieza

tumsa stāvēja visapkārt kā siena, un viņa pa-
klupusi gandrīz iesteberēja grāvī. Ezera 1, 380.

Piektdienas vakarā pie' korektorēm, stipri
iereibis, iesteberē Omlete. Brutāne 4, 91.

iesfeigt, -steidzu, -steidz, -steidz, pag. -stei-

dzu; pareti. 1. trans. Steidzīgi, ātri paveikt

(iekavēto). O Gadās, ka konveijera galā.,
sakrājas vesela kaudze jaku. .. kaut kur sā-

kumā aizkavētā un vēlāk iesteigtā darba dēļ
iznācis, ka tieši tagad — pēdējā posmā —

viena cilvēka priekšā īsti [jaku] kalni. Cīņa

62, 153, 4. Aizkavētais darbs esot iesteidzams

dienvidū. ME 11, 73.

2. intrans. lesteigties. I. klētī.

iesteigties, -steidzos, -steidzies, -steidzas, pag.

-steidzos; refl. Steidzīgi, ātri ievirzīties (kur

iekšā). I. istabā. I. mājā. .. Jansona dzī-

voklī iesteidzas Arvida māte. No straujā nā-

ciena viņa piekususi . . Fimbers 2, 215. Elza

iesteidzās izpildu komitejā, straujiem soļiem

uzkāpa otrajā stāvā. . Sakse 7, 87. Taču izrā-

dījās, ka pie manis iesteigusies vienīgi mana

kaimiņiene. Grīva 9, 112.

iestenēties, -stenos, -stenies, -stenas, pag.

-stenējos; refl. lesākt stenēt un tūlīt apklust.
I. aiz sāpēm. O Viņš vāji iestenas. Atvarā

grimdams, skaidri jūt, kā apklust melnie āmuri

[pulss] deniņos un sirds apstājas. Upīts 18, 119.

Atkal viņš.. iestenējās aiz neizturamā grū-
tuma, kas par jaunu uzgula sirdij. Lācis VII,

513. . . laide tik spēcīgi iebelza plecā, ka viņš

sāpēs iestenējās un izlaida no rokām šauteni.

Grīva 4, 101. pārn. Mazais kuģītis iestenējās,
kā saņēmis sāpīgu sitienu. Klīvers 2, 17. // Ste-

not ierunāties, n «Čūska! Tas jūsu darbs .. .»

Marta iestenējās un. . apklāja seju rokām.

Upīts 11, 161. «Pusdienās?» Janko iestenējās.
Kas tagad domāja par pusdienām! Tagad va-

jadzēja tikt uz Rīgu, uz stadionu. Saulītis 12,

344. Šajā brīdī Mērķis iestenējās: «Nē, es vairs

nevaru!» Fimbers 1, 57.

iestērķelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

lecietināt. I. apkaklīti. I. veļu. O . . priekš-
autiņš stīvi iestērķelēts . . Upīts XI, 272.

iestīdzēt, parasti 3. pers., -stīdz, pag. -stīdzēja,
retāk iestigt, parasti 3. pers., -stīdz, pag. -stīdza,

retāk -stīgst, pag. -stīga; intrans. Stīdzot ievir-

zīties (kur iekšā) —■ par augiem. Puķe iestī-

dzējusi logā. 'O pārn. . .darba diena bieži vien

iestīdz vēlā pievakarē . . Sports 74, 112, 2.

iestiepiens, -a, v.; parasti vsk.; savienojumā ar

«viens»; reti. Vienreizēja nepārtraukta (kādas

darbības) norise. O Viņš gribēja pabraukt
garām vienā iestiepienā. ME 11, 73. Zirgam

bija tik viens iestiepiens, kad vezums bij no

dangas laukā. ME 11, 73. Slimo ar vienu iestie-

pienu. Blaumanis 6, 63.

iestiepjot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lestip-

rināt (rāmī, ietvarā) stieples. O ..tās [apkā-

res] jānotīra, jāiestiepļo un, ja iespējams, zie-

mas beigās ari jāiešūno. DD 63, 1, 25.

iestiept, -stiepju, -stiep, -stiepj, pag. -stiepu;
trans. 1. Ar pūlēm ienest, iedabūt (kur iekšā).

O . . kopmītnē guļamo maisu iestiepa pamazs

puišelis . . Vācietis 1, 32. Mani izcēla no ratiem,

kāds sanitārs, uzvēlis uz pleciem, iestiepa

mani teltenē . . Bērce 5, 46. Es zināju, cik

maisu ir dzirnavās; redzēju ..,
kā vedējs ar

Tusmani . . , rokas sakrampējuši, tos izcēla no

ratiem un iestiepa iekšā. Austriņš 2, 137.
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2. Stiepjot, velkot ievietot, iestiprināt (kur,

piemēram, auklu). iO Pie griestiem virs

plaukta piestiprina līsti. Starp to un apakšējo
mēbeli iestiepj glītas auklas. Pa tām uz augšu

ļauj stiepties vīteņaugiem.. Mājtur 463. Šur

tur izsitas kāda zivs uz līmeņa. Zvejnieks ..
novēro, kur zivis vairāk dzīvo, lai tur iestieptu
vēlāk tinu.. Austriņš 1, 225. // Stiepjot ievirzīt

(kur iekšā ķermeņa daļu). 1.0 . . kur daudz

cilvēku kopā, tur velns allaž iestiepj savu

nešķīsto roku . . Niedre 12, 35. // Augot ievirzīt

(piemēram, zemē saknes) —

par augiem.
E3 Sīkstie, bezkaunīgie alkšņi nepacietīgi

gaida, kur varēs iemest savus melnos sēklu

čiekuriņus vai iestiept sarkanīgās sakņu cil-

pas. Indrāne 2, 7.

3. Mazliet pastiept, pagarināt. □ Ja sviedru

dziedzera izvadkanāls dažādu iemeslu dēļ no-

sprostojas, dziedzerī uzkrājas saturs, kas

iestiepj kapsulu. . Ves 63, 2, 30. Ar fiziskiem

vingrinājumiem mēs iestiepjam mugurkaulāja
savilktās saites un muskulatūru. Ves 64, 11, 12.

iestiepties, parasti 3. pers., -stiepjas, pag. -stie-

pās; refl. Aizņemot kādu platību, telpu, ievir-

zīties (kur iekšā); iesniegties. Aiza iestiep-

jas dziļi klintīs. Pussala iestiepjas ezerā.

O . . zvejnieku ostas mols vientuļš un kluss

iestiepās jūrā. A Grigulis 13, 367. No . . celiņa
dārzā iestiepās sīkākas takas, gar kurām auga

dzīvžogi.. Breicis 1, 18. Saule taisījās rietēt, un

gājēja pelēkā ēna no augstā krasta iestiepās
tālu, tālu ezerā. Kar 58, 1, 30. Atrodamies dziļi

lejā, augstu virs galvas neizmērojamā debesu

zilgmē iestiepjas milzīgas klinšu radzes. PL Siev

66, 7, 6. // Augot ievirzīties (kur iekšā) — par

augiem, to daļām. Krūmu saknes iestiepušās

dziļi zemē. // pārn. lesniegties (kādā laika

posmā). □ Protams, nav tā. . ,
ka jaunajā

[laika] posmā nebūtu saskatāmas iepriekšējo
posmu iezīmes. Pagātne allaž dažādā veidā

iestiepjas tagadnē. J Kalniņš l, 89. . .kaut gads
jau jūtami iestiepies pavasarī, tomēr ik rītus

aukstums atkāpjas varen negribīgi. Zigmonte

1, 127.

iestīgojums, -a, v. Rezultāts -*-ie stīgot.
O pārn. .. taču morāli psiholoģiskās problē-
mas eksistē, un pie tam — bieži vien ļoti
sarežģītā formā, kad iestīgojumi no drūmās

pagātnes . . saduras nepielūdzamā cīņā ar ..
jaunā tipa cilvēka ētiku. Dorbe 4, 13 (ievadā).

iestigot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Veido-

jot stigu, iezīmēt (kā) robežas. !.□ . . vienrocis

[zāģis] ļoti noderīgs meža sardzei, iestigojot
un ar mietiņiem apspraužot cirsmas. Indāns

1, 51. Pakāpeniskai cirtei iestigotos nogabalos
lazdas iznīcina ar herbicīdiem.. Kronītis 1, 195.

iestīgot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

Stīgojot ievirzīties (kur iekšā) — par augiem.
Gurķi iestīgojuši kāpostu dobē. !□ pārn. Kā

pasaules, tā padomju teātrī sastopamies gan

ar veiksmīgiem, gan ar neveiksmīgiem mēģi-
nājumiem pagātnes atspulgā. . saskatīt tādas

cilvēciskas vājības, attiecību kompleksus vai

arī pozitīvus centienus, kas pāri laikmetiem

iestīgojuši mūsu dzīvē. LPTV I, 112.

iestigt, -stiegu, -stiedz, -stieg, pag. -stigu;
intrans. 1. legrimt (piemēram, dubļos, sniegā,

muklājā) tā, ka nevar pavirzīties (par cilvē-

kiem vai dzīvniekiem, to ķermeņa daļām).
I. dūņās līdz ceļiem. Govs iestigusi purvā.

Kājas iestieg dubļos. □ .. Kristīne stāv, dziļi
kupenā iestigusi. Indrāne 2, 524. No iebrauktā

ceļa nogājusi, viņa tūlīt līdz pusstilbiem
iestiga mīkstajā sniegā. Saulietis 11, 16.

..
un

viņam nāk prātā muklājā iestidzis zirgs, kas

pārmaiņus ceļ vienu kāju, ceļ otru, bet grimst
arvien dziļāk. Upīts IV, 503. sal. Kājas bij
kā iestigušas mīkstajā purpurainajā grīdsegā.
Sudrabkalns 11, 477. sal. Lejā zviln pilsēta,
apklususi un it kā iestigusi pielijušajā rudenī.

Indrāne 2, 134. pārn. Tādi darbinieki . . daž-

kārt iestieg mietpilsonības dumbrājā. . Cīņa

63, 141, 3. // Par transportlīdzekļiem, ierīcēm,

to daļām. Velosipēds iestieg smiltīs. Riteņi
iestiguši dubļos līdz asīm. O . . varbūt mašīna

iestigusi kādā lauku ceļā un netika ne uz

priekšu, ne atpakaļ! Meldere 1, 48. Purvainā

apvidū strādā vairāki ekskavatori. Pārvietojo-
ties tie vietām iestieg, sašķobās, sprausto. Zv

67, 5, 22. Pat ar kūlīšu sējējiem un pļaujmašī-
nām nevar iebraukt tīrumos, jo mašīnas iestieg
slapjajā zemē. Pad J 62, 175, 1. // pareti. legrimt

(zemē), ilgstoši atrodoties (uz tās) — par

priekšmetiem. O Atrada cirvi, zemē iestigušu.
ME 11, 73.

2. Nonākt (kādos, parasti nevēlamos, ap-

stākļos). □ . . ar palaidnīgu dzīvi tā iestidzis

parādos, ka parādnieki mākušies virsū. . Ap-

sīšu J 2, 108. Jorenam vajadzēja pateikt — jā,
bet viņš šausmīgi nīst melus, vairās no tiem,
taču bieži vien iestieg vēl lielākā nelaimē.

Zigmonte 2, 177. Nevar neminēt apbrīnojami
smalko Hauptmaņa Kafijas tēlojumu «Vien-

tuļajos cilvēkos», kur Mirdza Šmithene pa-

rādīja mietpilsoniskā vācu pilsoņu vidē iesti-

gušas sievietes traģiku. Dzene 3, 118. // Pa-

mazām nonākt (piemēram, negatīva psihiska
stāvokļa, nevēlamu uzskatu) spēcīgā ietekmē.

I. konservatīvismā. I. apolitismā. I. pieticībā.
0 . . viņš tik dziļi iestidzis savos maldos . .
Pad J 63, 128, l. Neiestiedz šaubās un ikdienā,

neapaudz ar vienaldzību. . Sudrabkalns 5, 28.

3. Pilnīgi nodoties (kādai nodarbībai), tā ka

aizmirst, nevēro apkārtējo, tā ka neatliek lai-

ka citam,- iegrimt (3). lestigt darbā (arī dar-

bos) — būt ļoti aizņemtam, ko darot. □ . . Lū-

ce bija satikusies ar draudzenēm un iestigusi
ar tām sarunās.. A Deglavs 1, 483. Pulkstenis

nosit stundu pēc stundas, bet savā radošā

darbā iestigušais rakstnieks tā nedzird, pret

ārpasauli, viņš ir akls un kurls. Zeiboltu J IV,

126. .. Rūdis ar skolotāju Alsteru atkal iestieg
strīdos. Indrāne 2, 266. Viņš, dziļās domās iesti-

dzis, iet savu ceļu. ME 11, 73. Arī darbā Vilis

iestidzis pāri galvai. Avotiņa 2, 156. Vectēvs

aizvien bija darbos iestidzis, pat svētdienās

viņam nebij vaļas . . Jaunsudrabiņš 3, 276.

iestigt. Sk. iestī dzē t.

iestiklojums, -a, v. Paveikta darbība ->

lesti klo t; stikla plāksne, kas iestiprināta

(kā) rāmī, ietvarā. Durvju i. O Plašajā,
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ērtajā, ar lieliem logu iestiklojumiem izveido-

tajā telpā. . iekārtota patīkama atpūtas vie-

ta . . Freimanis 1, 12. Luktura iestiklojums var

būt parastais vai matētais stikls. Lauku Dzīve

74, 10, 27.

iestiklot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lestip-

rināt (kā) rāmī, ietvarā stikla plāksni. I. skat-

logu. I. durvis. O Mēdz teikt, ka ēka kļūst
dzīva, ja tai iestiklo logus. Cīņa 64, 143, 2. No

tēstiem baļķiem celtā divstāvu ēka nu bija

zem jumta, logi iestikloti, grīda ielikta. Sakse

7, 482. Zāle un foajē arhitektoniski traktēti kā

viena telpa. Tos atdala starpsiena, kuras augš-

daļa iestiklota. Māksla 73, 4, 26. // lestiprināt

ietvarā zem stikla (piemēram, attēlu). I. akva-

reli.

iestingt, parasti 3. pers., -stingst, pag. -stinga;
intrans. lesākt stingt; kļūt stingam.O Zaķis .. .

Baronlielskungā pamazām pamodies vecais

mednieks
0

. lestingušās asinis sāk straujākritēt.

Upīts 11, 208. Dzēris viņš bija krietni. .. iestin-

gušos, it kā nedzīvos vaibstus apņēma pazīs-

tamas, tumšas ēnas, bet acīs bija pelēka
migla. Skujiņš 3, 158. .. sērīgs smaids. . iestinga
lūpās un tad no turienes lēnām izgaisa. Saulie-

tis 111, 183. // Sastingt. D Līvija iestingusi
klausījās. ME pap I, 546. . . tumšā akmenī uz

mūžiem bija iestindzis noslēpumains dzejnieka
vaigs. Sudrabkalns 4, 109.

iestingums, -a, v.; parasti vsk.; reti. Rezul-

tāts i c s t i n g t. □ sal. . . [pretinieks] stā-

vēja uz Sanas kreisā krasta, un tikai rudens

pali atturēja viņu no šīs upes forsēšanas, pie-

spiezdami viņu še palikt kā iestingumā uz

vietas. Strāls 2. 256.

iestīpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lestip-
rināt stīpā vai stīpās (piemēram, mucu).
'O sal. Viņš smagi atsēdās uz ķebļa, kājas
apavos bija kā iestīpotas . . Ezera 2, 266.

iestiprinājums, -a, v. Paveikta darbība, re-

zultāts-piestiprināt. Stingrs i.

iestiprināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

levietot (kur iekšā) un nostiprināt. I. dēli spī-
lēs. □ Viņi sakārtoja laiviņu. . Pēc tam

iestiprināja nelielu masta koku, pierīkoja bu-

ras. Talcis 7, 173. Loka zāģi izgatavo no plānas,
šauras tērauda sloksnes, kas galos iestiprināta
statnīšos. Sterns 2, 28. . . darbgaldu griežņos
iestiprināts dimants ātri sagriež viscietākos

metālus. Upīte l, 51. <> lestiprināt (ari ietaisīt,
uztaisīt) dūšu sar. — iedzert alkoholisku dzē-

rienu, lai īslaicīgi rastu šķietamu drosmes un

spēka apziņu.
iestiprināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. sar. Ēdot, dzerot apmierināt izsal-

kumu, slapēs. O Trīcošām rokām viņa to

[rausi] paņem, nu viņa kādu drusku iestipri-
nāsies. Bet, kumosu nokodusi, viņa to ieliek
rieri — diezgan . . Birznieks-Upītis 6, 76. Izkra-

vāju pļaviņas pretējā malā no mugursomas ari

savus pārtikas krājumus un sāku iestiprinā-
ties. Lagzdiņš 3, 97. Kad, klaiņodams pa pil-
sētu, esi noguris, vari iestiprināties ielas ēd-

nīca. Rīgas B 58, 97, 6.

2, sar. ledzert alkoholisku dzērienu. !.□ Oma

visiem bija nelāga: nakti vilcienā iznīkuši, un

tagad vēl tāds draņķīgs laiks. Daži uz nāka-

mās algas rēķina pa ceļam bija mazliet iestip-
rinājušies, tos turklāt mocīja paģiras. Talcis

7, 187. . . lielākā daļa huligānu noziegumus iz-

dara dzērumā. Huligāns, būdams pēc dabas

gļēvulis, iestiprinās, lai kļūtu drosmīgs, un tad

vairs nebīstas ne no kā. Rīgas B 66, 23, 5.

3. parasti 3. pers.; pareti. lesakņoties (par
augiem),- ieaugt, a . . sējot pavasarī, zāles līdz

rudenim labāk iestiprinās un nākošajā gadā
dod lielākas sēklu ražas. Tērauds 1, 375.

// leaugt (organismā), O Ja zobu ieliek at-

pakaļ alveola, tad šķiedras var atkal savstar-

pēji sasaistīties, citiem vārdiem sakot, izrau-

tais zobs atkal iestiprinās. Ves 63, 10, 19.

iestīvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Ar pūlēm iedabūt (kur iekšā). !□ Mēteļu
daudz, sablīvēts tik cieši, ka ar mokām var

izņemt no rindas un iestīvēt atkal atpakaļ..
Zv 72, 3, 3. Viņš iestīvēja pa durvīm kādu pus-
mūžā sievieti. ME 11, 73.

iestīvināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (audums) kļūst cietāks, stīvāks (pie-
mēram, apstrādājot ar cieti); iecietināt. I. aiz-

karus. I. veļu. □ Savu kārtīgumu ikdienā va-

ram parādīt ar spodri baltām un lestīvinātām

apkaklēm un aprocēm. PL Siev 69, 10, 24. Vī-

riešiem labi pašūti vasaras uzvalki, iestīvināti

virskrekli. Kar 56, 8, 70.

iestrādāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Ar

īpašiem paņēmieniem ievirzīt, iejaukt (izklie-

dētu sēklu, mēslojumu augsnē). O Izsētās

sēklas var iestrādāt dažādi. Visbiežāk tās iz-

sēj izkliedus, pēc kam ieecē un pieveļ. Tērauds

l, 215. . .jau piekto dienu Jukums rāvās lauku

brigādē, iestrādādams iesētos rudzus. Salenieks

5, 243. Mēslošanas līdzekļi, iestrādāti augsnē,
saskaras ar augsnes sastāvdaļām, kā arī ar

augsnes mikrofloru. . Sudrabs 1, 107.

2. lekopt (augsni, tīrumu v. tml). □ ..kol-

hozs .. iestrādāja druvas, audzēja arvien ba-

gātākas ražas . . Zv 74, 14, 4. Otrs gads Birzuļos
iesākās jau daudz labvēlīgāk: ēkas bija uz-

celtas, lauki cik necik iestrādāti, iegādāts arī

vairāk lopu. Birznieks-Upītis IV, 105. Te mēs

esam pieraduši, te mums iestrādāta zemīte ..
Stulpāns 2, 66. // Sastrādāt (augsni, zemi).

O.. kukurūza mīl augt dienvidu nogāzēs,
irdeni iestrādātā augsnē.. PL Skola 62, l, 34.

. . iestrādātajā zemē māte dēsta tomātu stā-

dus. Rinkule 1, 36.

3. Ar īpašiem paņēmieniem iestiprināt
(priekšmetā, materiālā). O ..nama fasādē

iestrādāts vienlaidus stiklojums . . Zv 65, 19, 8.

Rakstāmgalda vietā ļoti ērti un izdevīgi ir

dēļi, kas iestrādāti grāmatu plauktā. PL Siev

68, 3, 19. Sudrabā iestrādāja kristāla vāzes,
dzīvnieku ragus. Rīgas B 70, 281, 6. Musturaina

auduma ziemas mētelis. . Sānu griezuma

līnijā iestrādātas kabatas. Zv 73, 2, 32.

4. parasti divd. formā: iestrādāts. Strādājot,
darba procesā izveidot, pilnveidot. O. . [pia-
nista] sniegumā pārlieku daudz rutīnas. Viss

gadu desmitu gaitā jau iestrādāts, izslīpēts.

Lit M 58, 40, 3. lestrādātā rokrakstā, kas veik-
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smīgi veido reālistisku zīmējumu, mākslinieks

veido savas gleznas personāžu. Tēl M 58, 135.

5. Strādājot, darba procesā iegūt (kādu re-

zultātu). O Vienīgais, kas viņus piespiež pil-
dīt savu pilsoņa pienākumu, ir iestrādātā un

ieturētā alga. Grīva 7, 42.

6. pareti. lesākt strādāt. Mazliet iestrādāts

rokdarbs.

iestrādāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Strādājot iegūt darba iemaņas. UD ..viņš

bija pieradis tā pa īstam pie sava darba rūp-

nīcā, kā saka, — iestrādājies. Purs 1, 9. Nu

jau astoto gadu Aina ir komjauniešu sekre-

tāre. Tātad iestrādājusies, saraduši ar cilvē-

kiem, pieredzi uzkrājusi. Pad J 68, 83, 2. Bet,

ja cilvēks ir iestrādājies, tad darbs šķiras.
Rīgas B 58, 79, 6. // Darbojoties noregulēties,

iegūt nepieciešamo ātrumu, kustīgumu v. tml.

(par ierīcēm). UD Nepilna mēneša laikā no-

braukt [ar automobili] 10 000 km nav viegli,
bet tas ir nepieciešams. Motoram labi jāiestrā-

dājas. Sports 63, 125, 2. . . stūre pēc remonta

nav iestrādājusies; šķiet, ka tajā iemājojis
gars no niķīga zirga, kas mētājas ilksīs pa

labi un pa kreisi. Lapsa 1, 7. Logu tīrītāja

slauķīši [automobilī] vēl aizvien slīdēja turp

un atpakaļ, turp un atpakaļ, nepiekusdami,
pat gluži otrādi

— pamazām iestrādādamies . .
Ezera 5, 98.

iestrāde, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess (1). !□ Dīgšanai labvē-

līgākais [virzas] sēklu iestrādes dziļums ir

1 cm . .Apsītis 1, 145. Viņš kopā ar agronomi . .
seko.. mēslojuma iestrādei. Pad J 63, 97, l.

. .saimniecībās kavējas mēslojuma iestrāde.

Pad J 73, 57, 1.

2. Darbība, process -piestrādāt (5); tas,

kas ir iegūts strādājot, darba procesā (parasti
rezerve, virsplāna produkcija). .. radīta

noteikta racionalizācijas priekšlikumu iestrāde.

Tas nozīmē, ka daļa priekšlikumu tiek ieviesta

ražošanā, citi tai pašā laikā tiek sagatavoti
ieviešanai, bet vēl citiem izstrādā tehnisko

dokumentāciju. Rīgas B 63, 3, 2. Darbs viņiem

patiesi veicas labi. Ir iestrāde arī ziemas pe-
riodam. Rīgas B 74, 250, 3. Esam uzlabojuši
darba organizāciju. Vienmērīgi gatavojam lie-

lāku iestrādi nākamā mēneša plānam. Cīņa

63, 7, 2.

3. Noregulēšanās, nepieciešamā ātruma, kus-

tīguma v. tml. iegūšana darbojoties (ierīcei).
Motora i.

4. Darbība, process -piestrādāt (2). Tī-

rumu i.

5. Darbība, process^-i c s t r ā d ā t (3).
Dzintara i. gredzenā.

6. Darbība, process-*-i c s t r ā d ā t (4).
Darba paņēmienu i.

7. pareti. Darbība, process -piestrādāt

(6). Pakāpeniska būves i.

iestrāvot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

Strāvojot ievirzīties (kur iekšā) — parasti par
siltumu, gaisu. Telpā iestrāvo karstums.

// trans. But par cēloni tam, ka (parasti sil-

tums, gaiss) ievirzās (kur iekšā). Vējš iestrāvo

istabā vēsumu. □ pārn. Krievu klasiskā reā-

listiskā baleta ietekme sniedzas tālu visā pa-

saulē, dažādos kontinentos un tautās, iestrā-

vojot horeogrāfiskos uzvedumos patiesa hu-

mānisma un demokrātisma ideju dzīvinošo

elpu. Māksla 60, 4, 43. // pārn. Izraisīties, kļūt
uztveramam (parasti kādā ķermeņa daļā) —

parasti par siltuma sajūtu. O Priecīgi sa-

traukts . . viņš bāž roku kabatā, bet — kas

tad tas? Kur biļete? Kabatā vairs nav. Jānī-

tim kaut kas karsts iestrāvo vaigos. Rinkule

1, 65. ..sevī Ģirts sajuta kādu dīvainu, dziļi

cilvēcīgu siltumu, kas iestrāvoja viņa rokā

caur šauro, sastrādāto meitenes plaukstu.
Dripe 2, 49. Baiļu savilktie muskuļi atslāba,
dzīslās iestrāvoja jauna dzīvība. Sakse 3, 16.

// pārn. lesākt atspoguļoties, iekļauties (parasti
mākslas darbā). €3 . . savdabīgi un patiesīgi
tajā [romānā] iestrāvo mūsu lauku dzīves te-

matika . . Kar 63, 7, 132.

iestrēbt, -strebju, -streb, -strebj, pag. -strēbu;

trans.; sar. Strebjot ieēst. O ..viņa uznesa

zupu Ojāra istabiņā — lai jel iestrebjot, sausu

vien ēdot.. Eglons 1, 17. Un, kad Skārds ve-

dina Imantu iestrēbt kaut ko siltu, zēns paļā-

vīgi pieķeras viņa rokai. Ezera 2, 140. Bijusi
izvārīta piena putra. Ignats kādu karoti iestrē-

bis, tad atbīdījis karoti un sācis ēst maizi ar

sviestu vien. Birznieks-Upītis I, 331. // pareti.

Strebjot iedzert. >□ Galiņš neko, tikai palē-
nām iestrēba savu alu, bet Osis, tas runāja.
Upīts XI, 306.

iestrēbties, -strebjos, -strebies, -strebjas, pag.

-strēbos; refl.; trans.; sar. lestrēbt. UD Lai ātri

dodot kāpostus iestrēbties. ME 11, 74.

iestrēgt, -strēdzu, -strēdz, -strēdz, pag. -strē-

dzu, arī -strēgstu, -strēgsti, -strēgst, pag.

-strēgu; intrans. 1. parasti 3. pers. lekļūstot (pa-

rasti šaurā vietā), nespēt pavirzīties, nebūt

izkustināmam (nevienā virzienā). Skrūve

iestrēdz. □ Tālu no malas. . starp applūdu-
šiem krūmiem un tajos iestrēgušiem ledus ga-

baliem peld mežapīļu bari. Dripe 1, 54. Zāģis,
kura zobu sānu asmeņiem nav pacēluma

leņķu, pēc nedaudziem vilcieniem lielās ber-

zes dēļ iestrēgst un nav pavelkams ne uz

priekšu, ne atpakaļ. Indāns 1, 9. Dzelzkalējs

sērīgi paplātīja rokas un norūca: «.. Patrona

iestrēdza stobrā. Nesprāga.» Grīva 4, 81.

// levirzīties (kur iekšā) un nevirzīties tālāk,

neizvirzīties cauri (piemēram, par izšautu lodi).

UD Kaut kas tik briesmīgi plēsa un ārdīja

viņa mazo sirdi, it kā nevis Kārļa mātes, bet

viņa krūtīs būtu iestrēguši baltgvardu lode.

Talcis 2, 16. Granātas skamba bija izurbusies

caur mēteli. . un iestrēguši ribu starpā..
Strāls 2, 377. // pārn. Rodoties grūtībām, šķēr-

šļiem, apstāties, neturpināties, ari norisināties

ļoti lēnām (par darbību, procesu). . . pa-

vasara darbi [kolhozā] iestrēguši. Apsēti tikai

daži desmiti hektāru. Cīņa 63, 111, 1. Miera

sarunas Brestļitovskā iestrēgušas. Upīts VIII,

541. Uzbrukums iestrēdzis. Pulkvedim Sumbrim

jādomā, kā rast izeju šajā bīstamajā situā-

cijā . . Dzene 1, 126.

2. lestigt (1). \UD ..frontes ceļos mūsu liel-

gabals iestrēdza dubļu jūrā. Imermanis 2, 151.



iestreipuļot 392

. .divu ciņu starpā iestrēdz zābaks un kāja

kļūst darvas melnumā.. Preilis 1, 6. Govs

iestrēguši muklājā. ME pap I, 546. pārn. Katrs

pats līdz ausīm iestrēdzis savās rūpēs. Lācis

11, 214.

3. parasti 3. pers. Spēji tikt paitrauktam (par

balsi, elpu); palikt neizteiktam (par vārdiem).

O Kāds smacīgs gaiss istabā, elpa iestrēgst
kaklā. . Sakse 3, 40. Maija grib atbildēt tikpat
droši, bet balss iestrēgst un noskan čukstoši.

Kar 45, 7/8, 682. Elza samulsa, un visi siltie

vārdi, ar kādiem bija gatavojusies to [Vili]

saņemt, iestrēga krūtīs. Sakse 7, 85.

iestreipuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

Streipuļojot ievirzīties (kur iekšā). I. grāvī.
iO Vīrs iestreipuļoja krogā, kaut ko nesapro-

tamu murminādams. Austriņš 2, 38. . . Krusts

palaida sievieti vaļā, un tā iestreipuļoja kaktā.

A Grigulis 13, 514. Sekundi vēlāk Arnolds iz-

dzirdēja izmisušu sievas kliedzienu. Viņš pie-
trūkās kājās, drebošiem ceļiem iestreipuļoja
blakus istabā un pēkšņi — saprata visu.. .
Rinkule 2, 30.

iestrigt, -striegu, -striedz, -strieg, pag. -strigu;

intrans.; reti. 1. lestigt (1). O Dumbrā vietu-

mis iestrieg kājas . .Lit M 68, 7, 7.

2, lestigt (2). O lestrigt parādos, nabadzībā.

ME 11, 74.

iestrinkšķēties, parasti 3. pers., -strinkšķas,

pag. -strinkšķējās, ari iestrinkšēties, parasti
3. pers., -strinkšas, pag. -strinkšējās; refl. lesākt

strinkšķēt un tūlīt pārstāt. lestrinkšķas ģitāra.
□ Divriteņa zvans aizķērās aiz zara un

iestrinkšķējās. Lācis VI, 283. leskanas telefons.

Gaidu, ka Sabīne ies ņemt klausuli. Zvans

iestrinkšķas vēlreiz. Ezera 6, 175.

iestrinkšķināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

Sestrinkšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka sāk strinkšķēt. 1.0 Un, kad ieklau-

sījās, kaut kur sāka maigi drebēt, it kā kāda

stīga no vienas debesu malas līdz otrai būtu

iestrinkšķināta. Brigadere XX, 196.

iestrinkšķināties, parasti 3. pers., -inās, pag.

-mājās, arī iestrinkšināties, parasti 3. pers., -inās,
pag. -mājās; refl.; reti. lestrinkšķēties. Stīgas
iestrinkšķinās un apklust.

iestudējums, -a, v. Paveikta darbība

iestudēt; izpildītājmākslas darbs (parasti
izrāde, skaņdarba atskaņojums). !.□ Ar «Vai-

deloti» Raiņa Dailes teātris sāka jauno sezonu,

un varam teikt tūlīt: šis iestudējums ir skaists

notikums ne tikai mūsu teātra, bet visā mūsu

kultūras dzīvē. J Kalniņš 1, 352. Katru sezonu

teātru repertuāros līdzās jaunām lugām pa-
rādās klasikas iestudējumi. Kar 66, 11, 145. Ba-

leta muzikālo iestudējumu veicis diriģents. .
Lit M 60, 51, 3.

iestudēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Saga-
tavot, izveidot (lugas, muzikāli dramatiska

darba) izradi, sagatavot, izveidot (daiļdarba,
skaņdarba, dejas) priekšnesumu. I. komēdiju.
I. oratoriju. I. jaunu koncerta programmu.
Aktieris iestudē lomu. !□ Lugu iestudēja ga-
dus _sešus pēc tās publicēšanas. J Kalniņš 1, 283.

.. būdams vēl konservatorijas trešā kursa stu-

dents, Jānis Zabers iestudēja Faustu un Nara-

botu. Māksla 73, 2, 49. Daudzas [dejas] . . jā-
iemācās īsā laika sprīdī, turklāt diviem . .
[ansambļa] sastāviem. Rūpīgi jānoslīpē arī

agrāk iestudētās dejas. Rīgas B 66, 231, 6. // Iz-

veidot, izkopt (piemēram, noteiktus žestus,

stāju). O Dzēliens ir ķēris. Tumšās uzacis

[grāfienei] paraustās. Bet viņa prot valdīties.

Arī tas ir iestudēts un ieaudzināts. Upīts 18,137.

Graciozas, koķetīgas pusmūža sievietes ar. .

daļēji vienaldzīgu spoguļa priekšā iestudētu

smaidu. Kaldupe 4, 100.

iestūķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

lebāzt, arī ievietot (parasti neveikli, nevī-

žīgi). IO «Nekas, vietas pietiks,» atbildēja
kapteinis, ar mokām iestūķēdams pēdējo nau-

das ķieģelīti krūšu kabatā. Grīva 7, 58. . . kar-

stajā maija dienā bikses viņš nevērīgi iestū-

ķējis balti noputējušo zābaku stulmos.. Zv

63, 15, 19. Beidzot helikoptera «vēderā» iestū-

ķēja milzīgu mucu, daudzas kastes, šļūtenes
un mūs. Zv 73, 18, 8.

iestumdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Stumdot

ievirzīt (kur iekšā). I. ratus šķūnī.
iestumt, -stumju, -stum, -stumj, pag. -stūmu;

trans. 1. Stumjot ievirzīt (kur iekšā). I. ratus

šķūnī. I. krēslu kaktā. O Artūrs klusi iestū-

ma divriteni priekšnamā un atbalstīja pret

sienu. Lācis 15, 275. Laivu iestūma ūdenī, un

visi sakāpa iekšā .. A Grigulis 13, 43. . . paga-

dījās taksometrs, viņš iestūma tajā gleznu un

pats apsēdās blakus šoferim. Saulītis 12, 299.

// Stumjot panākt, ka (cilvēks vai dzīvnieks)

ievirzās (kur iekšā). O Viņa noliecās. .un

ātri iestūma zēnu kāpņu telpā. . Zigmonte 2,

152. Forta sētā sargi mani iestūma cietuma

slēgtajā mašīnā un kaut kur veda. Grīva 8, 192,

// sar. lebāzt. O . . partorgs iestūma nosalu-

šās rokas kabatās. Līvs 2, 134. .. durvis pama-

zām atdarījās, un Edgars pa tām iestūma kreiso

kāju un tad ienāca istabā. Blaumanis 6, 227.

2. Stumjot panākt, ka (parasti transportlī-

dzeklis) sāk kustēties. I. motociklu. I. kama-

niņas. O Gvinejieši palīdz iestumt niķīgo
mašīnu, un mēs braucam atpakaļ uz ostu.

Grīva 8, 307.

iestumties, -stumjos, -stumies, -stumjas, pag.

-stūmos; refl. Stumjoties iebraukt (kur iekšā

ar transportlīdzekli). O Pieliecies viņš bez

trokšņa iestūmās dziļāk niedrēs un tad lēni,

uzmanīgi ar airi virzīja laivu.. Birze 3, 143.

.. riteņbraucējs gausi iestumjas .. pagalmā ..
Indrāne 2, 496.

iestūrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Stūrē-

jot ievirzīt (kādā vietā, parasti transportlīdzek-

li). I. laivu līcī. I. plostu attekā. 0.. lēni..

viņš iestūrēja «Vecvietu» ostā. Kalndruva 5, 94.

// intrans. O «Tad jau var iestūrēt otram sā-

nos.» — «Esot bijis tāds gadījums, ka saķeras
divi pretim braucoši traļi ar nosietām stūrēm.»

Talcis 7, 200.

iestūris, -ra, v.; pareti. Neliels (parasti meža,

lauka) stūris. O . . var atrast nelielu lauku-

miņu meža iestūrī, kur rosās vīri, gatavojot
tenisa un volejbola laukumus .. Sports 66, 163, 2.

Aiz lielā meža stūra nāk mazs iestūris. ME

H, 74.
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iesfūriski, apst.; reti. Mazliet stūriski.

iesturmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; no-

vec. Izšķirīgā triecienā ieņemt (kādu objektu).
I. cietoksni. O Naktī mēs iesturmējām ka-

zarmas, un tagad ir daudz ieroču. Grīva 1, 64.

Kad pirmās dienas vārtus pusnakts slēdz, Ir

cīņās iesturmēta Ziemaspils . . Sudrabkalns 1,

137. pārn. Dažs savu vietu [pie galda] iestur-

mē kā ienaidnieka ierakumu skaļi un trok-

šņaini. Dripe 3, 33.

iestutēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

lesliet; ievietot atbalstam. I. nūju kaktā.

O leliekto griestu nostiprinājumam dibenā

iestutējama jauna sija. Upīts VIII, 588.

iesūdzēt, -sūdzu, -sūdzi, -sūdz, pag. -sūdzēju;
trans. Nodot (tiesai) ar prasību. Kolhoza

valde nolēma, ka vainīgais jāiesūdz tiesā, lai

samaksā par salauzto mašīnu. . Stulpāns 2, 13.

«Tad viņš sāka kliegt, ka tā esot draudēšana,»

Laiviņš steidzās stāstīt. «Šis mūs iesūdzēšot

tiesā.» Sakse 7, 474. . . mācītājs iesūdz zemnieku

tiesā. LTP 461.

iesukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Su-

kājot ieveidot (piemēram, matus). □ Apak-

šējie īsie mati neuztīti, iesukāti. PL Siev 66,

4, 24. .. sārts cilvēks, kuplu, glīti koptu, vilnī-

šiem iesukātu bārdu. . Upīts VII, 84.

2. sar. lepērt. I. puiku. O Vakarā to saim-

nieks mazliet gan iesukāja. ME 11, 74.

3. sar. Strauji, ar lielu kāri ieēst. □ Tad

ta iesukājām! ME 11, 74.

iesukāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;
refl. Tiekot sukātam, ieveidoties (piemēram,
par matiem). O Modernās frizūras ir prak-
tiskas .. Tās labi iesukājas vēlamajā formā..
PL Siev 70, 6, 23.

iesūknēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Sūk-

nējot iepildīt (kur iekšā). □ Roberts iesūknē

bļodā ūdeni, un es tos [kartupeļus] nomazgāju.
Brodele 17, 150. Ar kapteini jau sarunāts. Viņš
priekšgalā cisternās iesūknēs tik daudz ūdens,
lai dzenvārpsta paceltos apmēram pusmetru
virs ostas līmeņa. Krūmiņš 1, 26. ..viņš., pa-

rādīja Riksim, kā iesūknēt kamerā gaisu.
Bundzeniece 1, 40.

iesūknēties, parasti pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. Tikt iesūknētam. Ūdens iesūknējas spainī.

iesūkstēties, parasti 3. pers., -sūkstās, pag.

-sūkstējās; refl. lesūrstēties. lesūkstējās no-

berztais papēdis. □ Man acs iesūkstējās. ME

11, 74.

iesūkt, -sūcu, -sūc, -sūc, pag. -sūcu; trans.

1. Sūcot iedzert. I. limonādi ar salmiņu.
O Bullis [zvejnieks] sēž viens, lāpa tīklus un

laiku pa laikam iesūc no lielas māla krūzes,
kas turpat uz galda. Laikam pašbrūvēto alu.

A Grigulis 13, 598. Saimnieks.. mīlīgām acīm

nolūkojās pakaļ katram malkam, ko viesis

iesūca no glāzes. Upīts XII, 408. // Sūcot uz-

ņemt (barību) — par dzīvniekiem. €D .. ja tam

[zirneklim] dod iesūkt cilvēka asins pilīti, kas

ir saindēta ar kādu . . indi, tad zirneklis auž

savu tīklu ar attiecīgu rakstu. Rīgas B 73, 194,6.

// Sūcot iepildīt (kur iekšā šķidrumu). I. ben-

zīnu gumijas caurulē. I. pipetē asinis. pārn.

Šķiet, viņš gribēja šā lielā, baigā purva.
.

katru brūnā ūdens lāsi iesūkt savā atmiņā.
Lukjanskis 1, 76. pārn. . . vācu baronu ierīkotie

krogi apdzirdīja tautu un iesūca muižas nau-

das lādē zemnieku iekrātos grašus. Sudrab-

kalns 7, 10.

2. Dziji ieelpot (gaisu, smaržu). O Viņš
iesūca vēl pēdējo dūmu un nolika izpīpoto
papirosu pelnu traukā . . Lācis VI, 267. . . kāri

iesūca deviņvīru spēka reibīgo dvašu. . Kar

58, 11, 89. Krūts lieliem malkiem iesūc vēso

gaisu. . Upīts 6, 47. pārn. Mākslinieku nama

plaši atvērtie logi kāri iesūc vēso valgmi.
PL Siev 64, 7, 17.

3. parasti 3. pers. Uzņemt, ietvert sevī (pa-
rasti šķidrumu). Dvielis iesūc mitrumu. !□ At-

sevišķi krusas graudi labu riekstu lielumā.

Tie ātri kūst. . — mālainā zeme gausi iesūc

ūdeni. Auziņš 1, 17.

iesūkties, parasti 3. pers., -sūcas, pag. -sūcās;
refl. 1. Sūcoties ievirzīties (kur iekšā) — par

šķidrumu. Tinte iesūcās dzēšlapā. Sviedri iesū-

cas veļā. Sienās iesūcies mitrums. O Vēsā

ūdens šalts apšļāca viņa kailās kājas un iesū-

cās izkaltušajā zemē. Grīva 1, 34. Vairākas

stundas pirms stādu izņemšanas no lecekts vai

dobes augsne bagātīgi aplejama, lai ūdens

iesūktos līdz sakņu dziļākajiem
0

galiņiem.
Apsitis 1, 386. Kokmateriālus I—31 —3 reizes apziež

ar karstu konservējošo šķīdumu, lai tas labāk

iesūktos koksnē. Sterns 2, 82. sal. Dienām ejot,
Māls arvien vairāk izjuta palēnām augošu

rūgtumu. Tas viņā it kā iesūcās pa neskaitā-

mām spraudziņām. . Kalndruva 5, 95. pārn.

. . [lugas] nepretenciozais sižets, ārējās rak-

sturu sadursmēs neizvērsti konflikti iesūcas

cilvēkā.. Lit M 72, 1, 13. // Par vielām orga-

nismā. □ Cukurs ātri iesūcas no gremošanas

orgāniem asinīs. . Skulme 3, 10. // lespiesties
(kur iekšā) — piemēram, par gāzēm, smaržām.

Dūmi iesūkušies drēbēs un matos. O Katrai

viesnīcai jau ir savs īpatnējs gaiss, sava

smarža, kas. . iesūcas visās drēbēs. Rozītis 2, 21.

2. Lēni ieplūst (kur iekšā) —

par šķidrumu.

Laivā iesūcies ūdens. Mutē iesūcās asinis.

Izspļāva. A Grigulis 9, 125.

3. pareti. Piesūcoties (daļēji) iespiesties (kur
iekšā). Dēle iesākusies kājā. Erce iesūcās

kaklā.

iesūnot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

1. Kļūt pasīvam, bez radošas ierosmes, bez

intereses par sabiedrības dzīvi. iO Un reizēm

[meitenei] atkal bija citāda valoda: «Cilvēks

nedrīkst stāvēt uz vietas. Nedrīkst iesūnot.»

Kalndruva 5, 247. «Saki —
kāds akmens nospiež

sirdi?» —
«Nieks par akmeņiem!» Krūtainis

atjoko. «Bet sākam iesūnot...» J Plotnieks 2,

60. // parasti divd. formā: iesūnojis. Novecojies.
'CD Alvinga saceļas pret tiem aizspriedumu,

iesūnojušu tradīciju un ierastās dzīves kārtī-

bas spokiem, kas valda pār apkārtējo sabied-

rību. J Kalniņš 1, 118. ..varbūt arī tāpēc [lomi
mazāki], ka lietoju par daudz trafaretu un

iesūnojušu makšķerēšanas metodiku. Rušiņš

1, 49..

2. parasti 3. pers.; pareti. Mazliet, arī vietumis
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pārklāties ar sūnu,- ieaugt sūnās. lesūnojis
akmens.

iesūrs, -ais; s. -a, -ā; apst. iesūri. Mazliet

sūrs. I. krējums.
iesūrsfēties, parasti 3. pers., -sūrstas, pag. -sur-

stējās; refl. lesākt sūrstēt; īsu brīdi sūrstēt.

lesūrstas applaucētais pirksts. lesūrstējās brū-

ce. !□ Uz lieveņa viņa paklupa. lesūrstējās

nobrāztais stilbs.. Ezera 1, 316. Ar negaidītu

spēku dārd aplausi. Jēkabs sit un jūt, ka viņa

cietās delnas iesūrstas. Jansons 2, 173. pārn. Sir-

dī izauga smagums un iesūrstējās pašpārme-
tumi. Kar 56, 6, 29.

iesūtījums, -a, v. Paveikta darbība ->- ies ū-

tī t; iesūtītais priekšmets vai priekšmeti.
Preču i.

iesūtīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Sūtot

(parasti pa pastu), nogādāt, iesniegt (ziņoju-

mu, rakstu). O Pagājušajā gadā iesūtīju ne-

lielu rakstu laikraksta «Cīņa» redakcijai.. Zv

58, 23, 3. «Es neslēpšu,» viņš sacīja. «Partijas

rajona komitejā par jums iesūtīta sūdzība.»

Purs 4, 204.

2. Likt ievest (kur iekšā). Noliktavā iesūtī-

tas jaunas preces. O Vezumiem klosteros ve-

cos dārgs pergaments iesūtīts tapa.. A Gri-

gulis 16, 26. // Likt doties (uz kādu telpu, teri-

toriju, parasti ar uzdevumu). I. izlūkus pre-
tinieka aizmugurē. Guntars Frīdsons ar

komjauniešu grupu bija iesūtīts fašistu oku-

pētajā Austrumvidzemē. Spāre 5, 257. Šajā no-

metnē bija iesūtīti provokatori, kas slepeni
izokšķerēja apcietinātos. Grīva 7, 36. // Likt

ieiet (kur iekšā). I. zēnu istabā. I. suni būdā.

3. Nodot ar kāda starpniecību (tam, kas at-

rodas izolētās telpās, izolētā vietā). I. slimnie-

kam vēstuli. IO «Rītu es braukšu uz centrāl-

cietumu satikties ar brāli. Jāiesūta kaut kas

no ēdamā.» Lācis 6, 84. Otrā rītā Krauja [ieslo-
dzītais] pavilka zem cietumnieka krekla mā-

tes iesūtīto vilnas svīteri.. Kar 57, 7, 22.

iesvaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. pareti.
Vairākiem paņēmieniem (nekārtīgi) iesviest

(kur iekšā). □ lesvaidiet sienu šķūnī. ME

11, 75.

2. novec. Apslakot iesmaržot. '□ Viņš aiz-

sedza seju ar savu mirdzoši balto kabatas la-

katiņu, kas bija viegli iesvaidīts ar magnoliju
smaržudeni. Ādamsons 2, 149.

3. rel. Apslakot vai ieziežot ar smaržīgu
eļļu, iesvētīt. □ Zvaniņš neatlaidīgi tinkšķēja,
gluži ka katoļu baznīcā svētās dāvanas iesvai-

dot. Kurcijs 2, 139. // pārn. Sagatavot; izraudzīt

un_ sagatavot, a Doktori un profesori [bur-
žuāziskas Latvijas universitātē] mūs iesvaidīja
ideālistiskas filozofijas gudrībās. . Sakse 7, 29.

iesvārstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Panākt,
but par cēloni, ka (kas) sāk svārstīties. I.

pulksteņa pendeli. [□ .. metāla plati.. vienā
brīvi izvelēta punktā ar elektrodinamiskās sis-
tēmas palīdzību.. iesvārsta tā, lai šīs svārstī-
bas plati locītu. Zin T 66, 4, 9. . . Austris pa-
ņem veseri, mazliet iesvārsta to. Sports 71, 67, 2.

iesvarstīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. tikt iesvārstītam.

Pulksteņa pendelis iesvārstījies.

iesvelpt, -svelpju, -svelp, -svelpj, pag. -svel-

pu; intrans. lesvilpt. Vējš iesvelpj skurstenī.

iesvelpties, -svelpjos, -svelpies, -svelpjas,
pag. -svelpos; refl. lesvilpties. Lokomotīve

iesvelpjas. □ Pēc stundas brigadieris pārnāk:
«Varat tīrīt cūku kūti. lesim, parādīšu!» Kār-

lis iesvelpjas. «Kas tad tas — vai mēs tikai

kūtis vien visur tīrīsim?» Auziņs 1, 28.

iesvelt, parasti 3. pers., -sveļ, pag. -svēla.

1. trans. Pēkšņi izraisīt (parasti spēcīgas jū-

tas). O Klintas atrunas nelīdz, tās tikai iesveļ
[tēvā] vēl lielāku spītību . . Indrāne 6, 103. Ro-

zenkranca apgalvojums bija tāds, kas spēja
iesvelt interesi. Kar 56, 2, 48. pārn. Parasti

vārdi, sen zināma patiesība, bet Antru tā ap-
dedzina kā uguns, iesveļ domās sāpīgu mir-

dzumu. Zv 68, 1, 20.

2. intrans. Pēkšņi izraisīties (parasti par spē-

cīgām jūtām); iesvelties. □ Krūtīs iesvēla

tāds nemiers, ka asinis saskrēja galvā un sāka

trūkt elpas. Līvs 2, 170.

iesvelties, parasti 3. pers., -sveļas, pag. -svē-

lās; refl. Pēkšņi izraisīties (parasti par spē-

cīgām jūtām). □ Traka spīts iesvēlās puisī.

Sports 69, 7, 3.

iesvempties, -svempjos, -svempies, -svem-

pjas, pag. -svempos; refl.; niev. Lēni, parasti

ar grūtībām, arī neveikli iekļūt, ievietoties

(kur iekšā). I. gultā. tD Kad iesvempos laivā

un izberzēju acis, manas pirmās domas bija
par zivi. Pad J 63, 196,4. .. parādās kāda mel-

na, smaila galva un svempjas iekšā. Nu jā,

aste vis — tas suns. Līdz iesvempies, tūliņ

sāk kasīties. Birznieks-Upītis 6, 312.

iesvērt, -sveru, -sver, -sver, pag. -svēru;

trans. Sverot iedalīt (no kāda kopuma) un

ievietot (piemēram, traukā, iesaiņojumā).

iO . . lielceļmalā bode, Līze tur varēja sēdēt,

baltu priekšautu apsējusies, iesvērt baltus mil-

tus . . Upīts XI, 268. Pārdevēja visiem pēc kār-

tas iesver un iesaiņo vajadzīgās preces. Cīņa

63, 237, 4. . . Čaibes kundze pati iesvēra tūti-

ņās konfektes . . Jauno a 54, 122.

iesvērties, parasti 3. pers., -sveras, pag. -svē-

rās; refl. Tikt iesvērtam. Miltu ir iesvēries par

daudz.

iesvērums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*- iesvē r t. Pārbaudīt iesvēruma preci-
zitāti.

iesvētības, -v, s.; tikai dsk.; rel. Reliģiska

ceremonija, ar ko uzņem par pilntiesīgu drau-

dzes locekli; tai sekojošās svinības, mielasts.

'O Svētdien baznīcā notika iesvētības, daudz

jau to iesvētāmo nebija. . J Plotnieks 2, 26.

.. viņš [mācītājs] daudzreiz sarūgtināts žēlo-

jās, ka visas iesvētības, laulību un dievgalda
ceremonijas pārvērtušās par tukšu formu..
Sakse 7, 29.

iesvētīt, -svētīju, -svētī, -svētī, arī -svētu,

-svēti, -svēta, pag. -svētīju; trans.; rel. 1. Ar

reliģisku ceremoniju uzņemt par pilntiesīgu
draudzes locekli. Pavasarī. . esmu iesvē-

tīts un uzņemts lielu cilvēku kārtā. .
Sēlis

4a, 6. Ne vienā vien baznīcā mācītājam nav

vairs ko kristīt, iesvētīt un laulāt. Cīņa 63, 239, 1.

2. Ordinēt (garīdznieku). I. bīskapu.
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3. Ar reliģisku ceremoniju izlūgties dieva

svētību (piemēram, celtnei, priekšmetam). I.

māju. I. karogu.
iesvētīties, -svētījos, -svētījies, -svētījas, ari

-svētos, -svēties, -svētās, pag. -svētījos; refl.;

rel. Tikt iesvētītam (1), būt par iesvētāmo.

□ Kad es iesvētījos, tad mācītājs teica, ka

pēc nāves cilvēks dzīvojot debesīs. A Grigulis
13. 185.

iesviest, -sviežu, -svied, -sviež, pag. -sviedu;

trans. 1. Ar sviedienu ievirzīt (kur iekšā);

iemest (1). I. akmeni upē. I. papīru grozā.
[O .. [Oļiņiete] pieskrēja pie Oļiņa, izrāva ar

niknu spēku viņam grāmatu un iesvieda kak-

tā . . Kaudzītes la, 37. Atvēra plīts durtiņas un

vēstuli iesvieda ugunī. Ezera 2, 103. Viņš no-

lauza sausu krūma zaru un iesvieda ūdenī.

Lācis 15, 194. Tikai vienu kļavu lapu sarkanu

tavā logā iesviedīšu es. . Elksne 2, 106.

pārn. Kāds putns vaļējā logā iesvieda skaļu
brēcienu. Spāre 5, 140. // Strauji ievirzīt (par

vēju). O Spēcīga vēja brāzma iesvieda priekš-
namā lietus šalti. Lubējs 1, 10. ..koku lapotņi
[lapotnes] bija atdzīvojušies, goba šņāca iz-

teiksmīgi .. Bet stundu vēlāk, lopus ganos iz-

dzenot, Andrām norāva pīto salmenīcu un pār

sētu iesvieda kāpostos. Upīts 4, 127. Roberts jau

stāvēja tik tuvu, ka vējš reizēm iesvieda Ar-

tūra sejā sīvu degvīna smaku. Dripe 2, 164.

pārn. Vējš satver vārdus un iesviež ūdenī. Kar

59, 11, 13. // Sviežot trāpīt (kur). I. bumbiņu

mērķī. O «lesviedīsi vēl logā un izsitīsi rūti!

. . Tūliņ met zemē tos akmeņus!» Upīts 18, 61.

// Ar strauju kustību ievirzīt, ievietot (kur
iekšā cilvēku vai dzīvnieku). O Meitas sme-

jas un spiedz kā kutinātas — kāds pārgalvis
jau atkal tās. . iesviedis salmu kaudzē! In-

drāne 6, 44. Kad banda saņēma ziņu par drau-

došajām briesmām, nācās Bankovu iesviest ra-

tos pilnīgā nesamaņas stāvoklī. A Grigulis

13, 495. pārn. . . velosipēds gāzās, iesviezdams

Mirdzu grāvī. Sakse 7, 199. pārn. Vēlāk, kad

nemierīgā dzīve mani iesvieda putekļainā fab-

rikā, es vēl dziļāk sāku saprast, ko cilvēkam

nozīmē vasara. Grīva 8, 18. // pārn. levietot (pa-
rasti ar varu). lesviest cietumā

—
ievietot

cietumā. lO Saimnieka pieaugušais dēls un

sieva jau saistīti iesviesti blakus istabā. A Gri-

gulis 13, 52i. «Pakar vai iesvied cietumos visus,
kas zaimo manu vārdu!» [Saka karalis.] Grīva

I, 25. // lemest (piemēram, makšķeri, tīklu).
O Reiz kāds korespondents par mani bija
uzrakstījis, ka es esot kaislīgs makšķernieks.
Latvijā neesot tādas upes un ezera, kurā es

kādreiz nebūtu iesviedis savu makšķeri. Grīva

8, 46. It kā pārskatīdamies iesviežu savu āķi
blakus Roškina āķim zivju barā . . Grīva 8, 279.

2. sar. Strauji iedzert (parasti nelielu trauku

alkoholiska dzēriena). fo . . viņš iesvieda

trešo mēru, šoreiz ne acu nepamirkšķinājis
0

..
Apsīšu J 3, 55. Steidzos iekšā, vienu glāzi
lesviežu, vēl vienu, vēl. . Veidenbaums 1, 52.

// Strauji iedzert (parasti alkoholisku dzērie-

nu). !□ «Ķēms tāds,» papus labsirdīgi norūca

un kā sviestin iesvieda pats savā rīklē glāzes
saturu. Brigadere 2, 449.

3. Strauji izteikt, izkliegt,- pēkšņi iestarpi-
nāt. I. sejā apvainojumu. O . .autors [dzejolī]
iesviež arī dažādus neitrālāka rakstura vārdus.

Valeinis 1, 173. sal. «Bet kāda tad tev nozīme?»

rodas galvā jautājums, it kā svešs kāds to

errīgi būtu iesviedis. Birznieks-Upītis 6, 312.

iesviesties, -sviežos, -sviedies, -sviežas, pag.

-sviedos; refl. 1. Reil. iesvi c s t (1).

□ Viņam asaras sāka birt pār vaigiem, tas

iesviedās gultā un šņukstēja. Blaumanis I, 41.

pārn. Otrpus ielas Meitene atvēra logu. Istabā

iesviedās Vesels klēpis saules. A Grigulis 14, 26.

2. parasti 3. pers. Neviļus, negribēti tikt

iesviestam. Akmens iesviedās logā.
iesvilpot, -oju, -O, -o, pag. -oju; intrans.; pa-

reti. 1. Svilpojot panākt, ka skaņas izplatās
(kur iekšā). I. tieši ausī.

2. parasti 3. pers. Ar svilpienu ievirzīties,
ielidot (kur iekšā). !.□ Logā iesvilpoja melna

bulta. ME 11, 75.

iesvilpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. lesākt svilpot un tūlīt pārstāt (par put-

niem). Strazdi iesvilpojās. O .. lakstīgala ar-

vien biežāk iesvilpojās. Visi [putni] gaidīja

pavasari. X Grigulis 2, 20. // Par cilvēkiem.

Zēns priecīgi iesvilpojās. // Par vēju. lesvil-

pojās viesulis.

iesvilpt, -svilpju, -svilp, -svilpj, pag. -svilpu;

intrans.; pareti. Svilpjot panākt, būt par cē-

loni, ka skaņas izplatās (kur iekšā). □ lesvilpt
kam ausī. ME pap I, 547.

iesvilpties, -svilpjos, -svilpies, -svilpjas, pag.

-svilpos; refl. lesākt svilpt un tūlīt pārstāt

(par cilvēku). O Imants pārsteigumā iesvil-

pjas. «Vai tad zeme ir apaļa?» Ezera 2, 144.

«Mārcis!» . . . Maruta iesvilpās caur zobiem kā

puika. Vāczemnieks 4, 55. // Par putniem.
O Ozolā iesvilpās strazds, un zvirbuļi čiep-
stēdami lēkāja ap peļķēm. Vāczemnieks 1, 35.

Tikai kad zarā ielaidās sīks, dzeltenzaļgans
putniņš, iesvilpās un aizspurdza projām, Al-

vils pamanīja bērzu . . Purs 4, 122. // Par ierī-

cēm. lesvilpjas mašīna. !□ Uz perona iesvil-

pās lokomotīve, dunēja sliedes. Kar 58, 9, 84.

Velkonis iesvilpās, un viņi visi paskatījās uz

to pusi. Ezera 2, 76. // Par vēju, par pr/ekšme-
tiem, kas strauji kustas gaisā; par gaisu, kurā

kas strauji kustas. .. koku zaros brīžiem

iesvilpjas vējš . . Fimbers 2, 148. . . pēkšņi kāda

mīna atkal iesvilpās un sprāga. Lēmanis 16,252.

Spalgi iesvilpās pātaga Augusta rokā. Sāpīgā
sitiena satrauktais zirgs pieplaka un pārgāja

auļos. Jauno v 58, 30. Drīz vien savādi iesvil-

pās gaiss, un ierakumu aizmugurē nokrita pir-
mās mīnas. Vilks 1, 29.

iesvi It, -svilstu, -svilsti, -svilst, pag._ -svilu;
intrans. 1. Pēkšņi tikt spēcīgu jūtu, izjūtu pār-

ņemtam; iekarst (1), iedegties (3). sO «..kas

to būtu iedomājies, ka mūsu dēlam jālasa pa-

biras, tā kā nu saimnieku meitu vairs ne-

būtu!» vecā iesvila niknumā. Sakse 2, 25. «Tādā

gadījumā es rītdien laižos atpakaļ,» viņš iesvi-

la. Grīva 9, 173. // Kļūt ļoti spraigam (par

cīņu, kauju). lO lesvilst kauja. lesilst stobri.

Gaiss un zeme kūp. Lukss 1, 310.
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2. parasti 3. pers. Kļūt intensīvam (parasti

par spēcīgu pārdzīvojumu). Viņā iesvila naids.

0 Birkenbaumā iesvila dusmas. Blaumanis 6, 25.

// Spilgti izpausties, kļūt pēkšņi uztveramam

(acīs, skatienā, sejā); iegailēties. Acīs iesvila

dusmu liesmas. Sejā iesvila sārtums.

iesvilties, -svilstos, -svilsties, -svilstas, pag.

-svilos; refl. 1. parasti 3. pers. Strauji iedegties,

uzliesmot. Krāsnī iesvilās sausi žagari.
// lekarst, sakarst. UD . . [zēns] saķēra uz grī-

das nokritušo sūkli un sāka berzt tāfeli tā, ka

iesvilās delnas. Bērn 54, 2, 18.

2. lesvilt (1). UD Brīžiem viņš iesvilās dus-

mās pats pret sevi.. Purs 4, 206. Nu karotāji
iesvilās: nokausētais ģimnāzists, redzēdams

palīgu, ar tādu niknumu uzklupa pretiniekam,
ka tas jau sāka soli pa solim atkāpties. Sale-

nieks 2, 203. // Pēkšņi iesākt paust spēcīgas jū-

tas, izjūtas (par acīm, seju). \UD Edgara acis

iesvilās. Bet tikai uz acumirkli. Blaumanis 6, 238.

iesvīsf, -svīstu, -svīsti, -svīst, pag. -svīdu;
intrans. Mazliet sasvīst; kļūt mazliet mitram

no sviedriem. Delnas iesvīdušas. Krekls iesvī-

dis. In Zirgs pret kapsētu iesvīst. ME 11, 75.

iesvītrojums, -a, v. 1. Paveikta darbība

1 c svītrot. Pēc figūru iesvītrojuma zīmē-

jumuvēl retušēja.
2. Svītras (piemēram, attēlā). Fotoattēlā re-

dzami iesvītrojumi.
iesvītrof, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lezī-

mēt ar svītrām, \UD Apli iesvītro arī ledū, un

uz svītras katrs spēlētājs iesprauž karodziņu. .
Bērn 50, l, 34. Ūdens viegli laistās dzeltenā

vakara debess krāsā, vietvietām zili iesvītrots.

Jaunsudrabiņš 5, 25.

iešalkot, parasti 3. pers., -šalko, pag. -šalkoja;
intrans. 1. lešalkt. Vējš iešalko koku galotnēs.
// pārn. Strauji izplatīties (piemēram, par pa-

rādībām sabiedrībā). <UD Ar J. Alunāna dze-

joļiem .. latviešu mākslas dzejā iešalko jauni,
brīves ideju apdvesti motīvi. . Niedre 9, 128.

2. lešalkties. Mežs pēkšņi iešalko. □ pārn.

Visu vasaru šogad vējš no Kurzemes pūš,
Lūgts vai nelūgts nāk Daugavai pāri, Kādā

varenā spēkā tagad iešalko mūžs. . Kaldupe
1, 85.

iešalkoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lešalkties. \UD Priežu galotnēs iešalkojas
vējš. Sēlis 5, 273. «Kur iedams, Ķepaini?» iešal-

kojās viskuplākais ozols. Kaldupe 6, 143.

iešalkt, parasti 3. pers., -Šalc, pag. -šalca; in-

trans. ŠalcGi ieplūst (kur iekšā) ■— piemēram,
par vēju. !□ Vējiņš pa atvērto logu iešalca

palmu vēdekļos. Upīts 111, 341. Atvērusi logu,
viņa apsēdās uz palodzes. . Vējš no jūras
iešalca telpā un klusu plivināja drapērijas.
A Grigulis 9, 349. pārn. Un sirdī iešalca man

laime nemirstīga. Ķempe 2, 27. // pārn. Strauji
izplatīties (piemēram, par parādībām sabied-

rība). !□ No Tarasa Ševčenko daiļrades. .
ukraiņu proza iešalca neapturamas un neaiz-

beramas_ humānisma straumes . . Kar 63, 5, 123.

iešalkties, parasti 3. pers., -šalcas, pag. -šal-

cas; refl. lesākt šalkt; iesākt šalkt un tūlīt

pārstāt. UD Vējš iešalcās stiprāk. Mākoņi aiz-

gāja mēnesim priekšā. Lācis 15, 327. Mežs

iešalcās, iečukstējās un atkal apklusa. Jaun Gr

69, 4, 3. Atskanēja šāviens. Gaiss iešalcās kā

viesulī. Grīva 2, 75. sal. Pūlis padodas uz

priekšu. Vispirms tas it kā iešalcās, iedūcās . .
Rihters 1, 478. pārn. Darbaļaužu sirdis iešalcās

dzidrā līksmē un cerībās . . Lācis 15, 236.

iešana, -as, s. Darbība, process ->-i c t.

& Bojā iešana (biežāk eja) — bojāeja.
iešaut, -šauju, -šauj, -šauj, pag. -šāvu.

1, trans. Šaujot ievirzīt (kur iekšā, piemēram,

lodi, bultu); šaujot trāpīt (kur). UD Everss

atgriezās mājās no kārtējā Džeksonas nēģeru
mītiņa . . Pie pašas mājas . . [viņam] iešāva

mugurā lodi. Cīņa 63, 138, 1. // intrans. UD «Iz-

beigsim nabaga lopiņa mokas,» apvaldītā
mierā teica Ozols, izņēma revolveri un iešāva

zirgam ausī. Sakse 7, 31.

2. intrans. Šaujot skart, trāpīt (ar ko). I.

mērķī ar pistoli. I. kokā ar bultu. □ Ja pliks
cilvēks, saulei lecot, skanstes0

caurumā ar sud-

raba lodi iešautu, tad princesei. . jāpaliek
vienmēr par žagatu. LTT 374.

3. trans. Strauji ievirzīt (kur iekšā, piemē-

ram, roku). UD Arvīdiņš, aizvien vēl cieši pie-
spiedies vitrīnai, iešauj kabatā roku. Skujiņš

2, 27. Viņa iešāva pirkstus miltu maisiņā, pie-
lika pie mēles un teica: «Labi miltiņi.» Jaun-

sudrabiņš 111, 309. // Strauji ielikt, iemest.

'UD . . ogas pat lāgā mutē iešaut man neatlika

laika. J Kalniņš 2, 78. Māte atlauza karstās mai-

zes malu, iešāva mutē. Pārlieku gards! Birz-

nieks-Upītis 6, 216. // Strauji ievirzīt ar lizi

(maizi krāsnī). '<UD ..Kristīne Dziesma iešauj
krāsnī priekšpēdējo baltmaizes cepienu. Zig-

monte 2, 10. Atšķelto mīklas piku Karlīne. .
uzmet uz lizes

0

,.. nogludina tā, ka klaips iz-

skatās kā ar ēveli nodrāzts, . . un pāri kvēlo-

jošām oglēm iešauj to krāsnī. Brigadere 2, 130.

// Strauji ieliet (kur iekšā). UD . . jaunā kalpone
visu putru iešāvusi cūku toverī. Salenieks 3, 186.

4. trans.; sar. lesist (pliķi, pļauku). 'UD Var

jau būt, ka otru pļauku Inesis savam nedrau-

gam iešāvis slepus kādreiz vēlāk. Lagzdiņš

3, 86. // intrans. Spēcīgi iesist. \UD «Nav te ko

Strautmani niekāt: pats esi vainīgs. Karstāks

vīrs tev būtu vēl pa ausi iešāvis.» Dripe 2, 114.

5. parasti 3. pers.; trans.; sar. lemiegt (asti).

UD .. Dukšelis iešāva asti pakaļkājās un ma-

nījās . . prom . . Birznieks-Upītis IV, 255.

iešauties, -šaujos, -šaujies, -šaujas, pag. -šā-

vos; refl. 1. Ļoti ātri ieskriet (kur iekšā). I. pa

durvīm. O lekšā ārā šaudījās ganu Ludis, pa-
mezdams durvis vaļā kā vārtus . . Cik reiz

iešāvās istabā, tā pie Anneles. Brigadere 2, 17.

.. mazā lapsiņa jau bija iešāvusies caurumā.

Birznieks-Upītis IV, 187. Kā lode Melnais Ansis

[kaķis] iešāvās viņai gar kājām istabā . . Sau-

lietis IV, 181. j<> lešauties vidū — strauji

iejaukties sarunā, runā. \UD «Klau, Adam, vai

tev nupat stāstot nekust_ ausis?» Krauklis at-

kal iešāvās vidū, bet Ādams stāstā tā bija
iekarsis, ka nepalika šoreiz nemaz stāvot . .
Apsīšu J 2, 24. // Ļoti ātri ievirzīties (kur iekšā).

\UD Debesīs iešāvās automašīnas prožektoru
staru kūlis . . Vilks 5, 52. No mākoņiem izšā-

vās zibens. Zigzagos izliektas ugunīgas bul-
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tas. . iešāvās [okeāna] viļņainajā klaidumā.

Grīva 7, 54. // Strauji ieplūst (kur iekšā).

O .. Andris jūt, ka vaigos iešaujas karstas

šaltis . . Dripe 1, 44.

2. parasti 3. pers. Pēkšņi ieskanēties (par
starpsaucieniem). O . . pa trāpīgam teikumam,

pa asai replikai iešaujas kopīgajā sarunā.

Pad J 59, 214, 2.

3. parasti 3. pers. Pēkšņi būt spēcīgi sajūta-

mam. O Uzreiz man iešāvās nāsīs ļoti gar-

šīga cepumu smarža. Birznieks-Upītis 11, 281.

o<> lešauties (arī iekrist, ieskriet) galvā

(arī prātā) — pēkšņi tikt iedomātam, atminē-

tam. IO Laimīgā kārtā man iešāvās prātā ģe-
niāla doma . . Lagzdiņš 3, 22.

iešinēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju, arī iešinot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Uzlikt šinas (ķer-
meņa daļai). O Lai [cietušo] pārvietojot ne-

rastos jauni bojājumi, lauztais loceklis jā-
iešinē ar īpašām šinām. PL Siev 58, 5, 24. Mald-

ups gulēja gultā augstos, baltos spilvenos,
baltā kreklā un iešinotu, baltām saitēm sa-

saistītu roku .. Meldere 1, 51.

iešķaudīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

lesākt šķaudīt un tūlit apklust; īsi, viegli no-

šķaudīties. O Skaidrīte skaļi iešķaudās, sāk

berzēt degunu. . Birznieks-Upītis 6, 384.

iešķelt, -šķeļu, -šķel, -šķeļ, pag. -šķēlu; trans.

1. lesākt šķelt, bet nepāršķelt. □ . . dēļi, kas

ir platāki par 10 centimetriem, jāiešķeļ un

jānoķīlā. Sterns 2, 190. . . [zēns] pūlējās
iespraust baltā, iešķeltā skaliņā papīra strē-

meli. Sudrabkalns 5, 88. Putns atlidos pats, At-

stās tev vienu spalvu.. lešķel galu ar nazi. .
Čaklais 1, 135. // Izveidot ar šķēlumu. O Vī-

riešiem mugurā balts, sānos iešķelts krekls . .
Rīgas B 58, 56, 6.

2. Šķeļot ieveidot, radīt (piemēram, plaisu).
O Nekādā ziņā spraugu [cirvja kātā] ķīļa
ielikšanai nedrīkst iešķelt ar cirvi.. indāns

l, 168.

iešķelties, parasti 3. pers., -šķeļas, pag. -šķē-

lēs; refl. 1. Reil. -pie šķelt (1). Dēļu gali
iešķēlušies. O Arvien dziļāk iešķeļas sienas.

ME 11, 76.

2. Reil. -pie šķel t (2). Dēlī iešķēlies
robs.

3. Šķeļot ievirzīties (priekšmetā, ko šķeļ).
Cirvis iešķēlies klucī. □ pārn. . . itin visus

aizgrāba gan neticamas, bet vilinošas labākās

nākotnes izredze, kas kā ass stars iešķēlās
biezā mākoņu tumsā . . Upīts 9, 240.

4. lešķilties. □ Šķiet, it kā dzirksteles

iešķeltos gaisā. Caks 1, 81. pārn. Šī ziņa iešķe-
ļas visu sirdīs kā zibens. Kar 57, l, 82.

iešķēlums, -a, v. 1. Paveikta darbība -p

ie šķelt (1). Dziļš i.

2. lešķelta vieta. '□ Automāti bija kon-

struēti tā, ka izgatavoja skrūves bez iešķē-
luma, tas ir, bez skrūvgriezim paredzētā
iegriezuma skrūves galviņā. Šo operāciju iz-

darīja atsevišķi uz frēzmašīnas . . Zin T 63, 12, 27.

iešķērsām, arī iešķērsu, apst. Ar nelielu pa-

vērsienu sānis; ne pilnīgi šķērsām. O Ēvelē-
šanai šķērsām koka šķiedrai vispiemērotākās
ir dzegēveles un gropēveles ar iešķērsām pē-

dai piestiprinātu nazi.. Sterns 2, 31. Laivas

iegriezās vilnī iešķērsu un zvalstījās vēl spē-
cīgāk. Purs 2, 87. Izņēmis Annai no rokām

paunu, veicīgi sasēja to kopā ar lādīti, pār-
meta pār plecu un iešķērsu, ar labo sānu uz

priekšu spraucās uz izeju. Niedre 10, 265.

iešķetināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lesākt šķetināt, bet nepabeigt; mazliet sašķe-
tināt. I. diegu. I. dziju. O pārn. Pārrāva iešķe-
tinātu domu pavedienu. ME 11, 76.

iešķetināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. 1. Tiekot šķetinātam, ievīties (kur

iekšā). Dzijā iešķetinājies citas krāsas pave-
diens. lO pārn. Senlaiku teiksmas iešķetinājās
mūsdienu dzīvē. Sudrabkalns 4, 132.

2. lesākt šķetināties. O pārn. Veidenbaums

aprāva iešķetinājušos domu pavedienu . . Upīts

9, 276.

iešķībs, -ais; s. -a, -ā; apst. iešķībi. Mazliet

šķībs; arī ieslīps. OEs tiku redzējusi lapas
ar viņa dzejām. Lieli burti, iešķības rindas.

Brodele 17, 145. Deguns ar lielu kūkumu un

smailu, iesarkanu galu, drusku iešķībs . . Tal-

cis 5, 138. Bet, kad Biezumnieks bez mitēšanās

nabaga lopiņam cirta ar pātagu, tad tas uz-

reiz iešķībi lēca pār tiltiņu.. Blaumanis 6, 11.

Novērsis savu iešķībo, viltīgo acu skatienu

no kaimiņa, ņēmās pētīt glāzi, ko grozīja

pirkstos. Vilks 5, 91. // apst. Ne tieši (piemē-

ram, skatīties). □ Veide soļodams iešķībi pa-

skatījās Silkalnam sejā . . Skujiņš 3, 205. . .ro-

kas uz muguras salicis, iešķībi vērās pie sie-

nas pakarinātā . . portretā. Līvs 2, 113. «Un tas

ar melno cekulu, kas tā iešķībi blenž uz tevi,

Artūr, ir Ģirts ..» Dripe 2, 11.

iešķielēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; pa-

reti. lesānis, no sāna ieskatīties. OPa labi

kāda sieviete.. rakstīja tāda paša satura

iesniegumu. Tu nepieklājīgi iešķielēji viņas

rakstā. Liesma 71, 12, 5.

iešķiest, -šķiežu, -šķied, -šķiež, pag. -šķiedu;
trans. Šķiežot ievirzīt (kur iekšā, piemēram,

ūdeni, dubļus). O Gaišzilā «Volga» draiski

palēcās peļķē un iešķieda «Zima» stiklos ūde-

ņu šalti . . Ezera 1, 247.

iešķiesties, parasti 3. pers., -šķiežas, pag. -šķie-
dās. Reil. -piešķiest. Dubļi iešķiedās ri-

teņos.

iešķilt, -šķiļu, -šķil, -šķiļ, pag. -šķīlu; trans.

Šķiļot iededzināt; šķiļot radīt (dzirksteli).
:□ Bet Andra tēvs . . ņēma atdzisušo pulveri
un bāza to radziņā un, tikpat klusu iešķīlis

uguni un iepīpējis, izgāja. . Apsīšu J3, 18.

pārn. Viņš mācēja audzēkņos . . iešķilt mīles-

tības dzirksti pret latviešu tautas mākslu.

Tēl M 57, 193. pārn. Ar dažiem vārdiem iešķilta

sacensības dzirksts. Bet jāiekvēlina liesmas
—

vienā brigādē, otrā, visur. Cīņa 63, 120, 2.

iešķilties, parasti 3. pers., -šķiļas, pag. -šķilās.
Reil. -p iešķilt. □ Bet tad iešķiļas dzirk-

stis zem zirgu pakaviem.. Ziedonis 1, 21. Is-

taba tumša. Steidzīgi saģērbos. Bet pa to

laiku jau iešķīlās uguns.. Plaudis 111, 306.

pārn. . . viņa acīs . . mirkli iešķiļas ironijas
dzirkstis. Zv 64, 16, 4. pārn. Puisim skatienos

iešķiļas sprigana liesma. Kaldupe 3, 8.
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iešķindēties, parasti 3. pers., -šķindas, pag.

-šķindējās; refl. lesākt šķindēt un tūlīt pār-

stāt. lešķindējās glāzes. □ Klusumā iešķin-

dējās tikai kāds nazis vai dakšiņa. . Indrāne

1, 359. ..kā plīstošs stikls zem viņa kājām

ieplakās iešķindējās ledus. Ezera 1, 155. Pa

reizei iešķindējās lāpsta, atsitoties pret ak-

meni. Jokums l, 151. lešķindējās telefona zvans.

Inita nocēla klausuli. Brīdaka 2, 208.

iešķindināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Panākt, ka (kas) sāk šķindēt. □ lešķin-
dināt zvanu. ME 11, 77.

iešķīst, parasti 3. pers., -šķīst, pag. -šķīda;
intrans. Šķīstot, šķiežoties ievirzīties. O . . Kā-

sējs iespēra ar kāju zālē nokritušajam, iepu-

vušajam ābolam, kura druskas iešķīda tēvam

sejā. Grants 3, 126. Dubļi iešķīda acīs. ME 11, 77.

iešķīt, -šķinu, -šķin, -šķin, pag. -šķinu; trans.

1. Mazliet sašķīt. I. zirņus zupai.
2. Šķinot ievirzīt (kur iekšā). I. zirņus grozā.
iešķīvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. lestrā-

dāt ar šķīvju ecēšām. □.. augļu un ogu

dārzos jāiestrādā organiskais un minerālmēs-

lojums, sekli iearot vai iešķīvojot. D kal 64, 87.

iešķūrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Šķūrē-

jot ievirzīt (kur iekšā). I. smiltis bedrē.

sO Visus žagarus iešķūrēja mājā. ME 11, 77.

iešļakstēt, parasti 3. pers., -šļakst, pag. -šļak-
intrans. Šļakstot, š}akatu veidā ievirzī-

ties. Ūdens iešļakstēja acīs. O Vilnis iešļakst
pār malu laiviņā. ME 11, 77.

iešļakstēties, parasti 3. pers., -šļakstās, pag.

-šļakstējās; refl. lesākt šļakstēt un tūlīt pār-

stāt. 'O . . reizi pa reizei iešļakstējās ūdens . . .
Stulpāns 2, 50. Ūdens dobji iešļakstas.. mež-

ezera atvarā. ME 11, 77.

iešļakstināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Šļakstinot ievirzīt. I. ūdeni acīs. O lešļaksti-
nāt ar airi laivā jaunu ūdeni. ME 11, 77.

iešļakstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Šļakstot,
šļakstinot ievirzīt. I. ūdeni acīs.

iešļākt, -šļācu, -šļāc, -šļāc, pag. -šļācu.
1. trans. Šļācot, ar šalti ievirzīt. I. aukstu

ūdeni sejā. O Plītī uguni viņš apdzēsa, iešļā-
cis kausu ūdens. Ezera 2, 108. Es viņam tad

iešļācu tējas krūzi acīs, iznāca gandrīz mēro-

ties spēkiem. Talcis 4, 163.

2. parasti 3. pers.; intrans. lešļākties. ''CD Bē-

rim varbūt ūdens bija iešļācis ausī, viņš ņē-
mās purināties. Birznieks-Upītis V, 283. Vienreiz

uz trešā sēkļa man vilnis iešļāca mutē. Lācis

6, 8.
. . kapteinim sejā iešļāca vilnis . . Grīva

7, 25.

iešļākties, parasti 3. pers., -šļācas, pag. -šļā-
cas; refl. Šļācot, ar šalti ievirzīties. !□ Reizēm

[peldētajam] ūdens iešļācās mutē un viņš aiz-

rijas. Lācis 15, 89. . . Kārlis no visa spēka iecirta

pātagu peļķe pie Janīnas kājām, un smagas

dubļu šaltis iešļācās viņas sejā. Spāre 1, 155.

Devītajam [vilnim] pacēlās pāri laimīgi, ūdens
tikai nedaudz iešļācās laivā. Talcis 7, 254. Lie-

tus man iešļācās tirpstošā delnā . . Sudrabkalns

14, 201.

iešļircinājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts^*-i ešļirc in a t. Pēc iešļircinājuma
ievainota stāvoklis uzlabojās.

2. lešļircināma viela, parasti medikaments.

\\ZJ Bija ārsti, kas no .. sieviešu slaiduma kā-

res kļuva stāvus bagāti, parakstīdami visādus

pilienus, iešļircinājumus . . Zālīte 5, 237.

iešļircināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Šļircinot ievadīt (šķidru vielu, parasti me-

dikamentu). I. penicilīnu. !□ Medikamentus

pēc ārsta norādījuma var lietot dažādos vei-

dos: iedzerot, iešļircinot, ierīvējot. Ves 64, 7, 19.

2. parasti 3. pers.; pareti. levadīt (piemēram,
ar dzeloni šķidrumu koduma, dūruma vietā) —

par dzīvniekiem. !□ Taustekļi satver upuri,
[zirnekļa] dzeloņi ieurbjas tam ādā un iešļir-
cina indi. Pad J 62, 163, 3.

iešļirkt, parasti 3. pers., -šļirc, pag. -šļirca;
intrans.; pareti. leplūst ar nelielu strūklu (pa-
rasti no šļirces). Zāles iešļirca sejā. Acīs

iešļirca kodīgs šķīdums.

iešļūkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Šļūkājot radīt, ieveidot (piemēram, taku, pē-

das), a lešļūkāt celiņu uz ledus. ME 11, 77.

iešļūkt, -šļūku, -Šļūc, -Šļūk, pag. -Šļuku; in-

trans. Šļūkot ievirzīties (kur iekšā). O .. [gā-
jējs] bija uzspēris kāju uz kāda viltīga zāļu

kumšķa, kurš, nevarēdams smagumu turēt, sa-

līgojās, un kāja iešļuka dūņās līdz celim..
Austriņš 2, 299. Atbraucīja pierē iešļukušās
sprogas. ME 11, 77.

iešļūkt, -šļūcu, -Šļūc, -Šļūc, pag. -Šļūcu; in-

trans. Šļūcot, šļūcošā gaitā ievirzīties (kur

iekšā). □ ..saimnieks jau stāvēja sētsvidū

un, tikai priekšstrādnieku ieraudzījis, iešļūca

atpakaļ istabā. Upīts 4, 128. .. dunošu galvu,

ļodzīgiem soļiem iešļūcu savā darbistabā. Sa-

lenieks 5, 80. Pa vārtiņiem kaunīgi iešļūca
Liena . . Upīts 4, 246.

iešļupstēties, -šļupstos, -šļupsties, -šļupstas,

pag. -šļupstējos; refl. lesākt šļupstēt un tūlīt

pārtraukt. □ Pie šķūņa durvīm stāvēja koka

spēļu zirdziņš. Mazais Ojārs pastiepa pret to

rociņas un priecīgi iešļupstējās: «Zilga!» Sakse

7, 108.

iešmaukt, -šmaucu, -šmauc, -šmauc, pag.

-šmaucu; intrans.; vienk. Paslepus ieiet, ienākt,

iebēgt (kur iekšā). !□ Inga veikli iešmauca

pa mazajiem vārtiņiem . . Dripe 2, 50. Paulis ir

noģērbies . . un iešmaucis gultā. Indrāne 2, 88.

lelējis tēju divās glāzēs, [saimnieks] veikli

iešmauca dibenistabā . . Sudrabu E 3, 404.

iešmaukties, -šmaucos, -šmaucies, -šmaucas,

pag. -šmaucos; refl.; vienk. lešmaukt. O Viņa

viegli iešmaucās dārzā. ME 11, 77.

iešmīkstēties, parasti 3. pers., -šmīkstas, pag.

-šmīkstējās; refl. lesākt šmlkstēt un tūlīt pār-

stāt. «Pasakas,» Vītols papurināja galvu,
un tūliņ iešmīkstējās pātaga. Zirgs skrēja jau
gandrīzauļos. Kalndruva 2, 96.

iešmukt, -šmūku, -šmūc, -šmūc, pag. -šmuku;

intrans.; vienk. lešmaukt. □ Tai vietā, kur

zutis iešmuka [ezerā], virs ūdens cits pēc cita

sāk griezties gredzeni. . Upīts 11, 191. Mums

pa priekšu viņa iešmuka iekšā. ME 11, 77.

iešņakstēties, parasti 3. pers., -šņakstas, pag.

-šņakstējās; refl. lesākt šņakstēt un tūlīt pār-
stāt. lešņakstējās suņa zobi.
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iešņākf, -šņācu, -šņāc, -šņāc, pag. -šņācu;
intrans. 1. pareti. Šņācot panākt, ka skaņas iz-

platās (kur iekšā). Kaķis iešņāca sunim ausī.

2. Dusmīgi, šņācoši pateikt (parasti ausī).

O «Par to tu dabūsi. ..» tēvs iešņāca Sīma-

nim ausī . . Lācis 15, 49.

iešņākties, -šņācos, -šņācies, -šņācas, pag.

-šņācos; refl. 1. parasti 3. pers. lesākt šņākt un

tūlīt pārstāt (parasti par dažiem dzīvniekiem).

□ Manās pašās pirmās bērnības atmiņās kaut

kur Plānupes mežā iešņācās čūskas . . Sudrab-

kalns 11, 505. // Par vēju, par priekšmetiem,
kas strauji kustas gaisā; par gaisu, kurā kas

strauji kustas. lešņācās viesulis. O Aiz loga
iešņācās vējš. No mākoņiem izvēlās mēness . .
Kurcijs 4, 343. . . dziedoši iešņācās mīnas, un

griezīgi svilpa granātas. Kar 56, 2, 15. lešņācās

gaiss, noliecas vārgā atmatas zāle, un vējš ir

klāt. Brigadere 2, 300.

2. Dusmīgi, šņācoši ierunāties. O «Kas?

Ko? Tu uzdrošinies ...» aizsmacis aiz pārlie-
kām dusmām, iešņācās Druķis. Lācis 15, 216.

iešņāpt, -šņāpju, -šņāp, -šņāpj, pag. -šņāpu;

sar. 1. intrans. legriezt
2

(1). 1.0 Uz zoda, kur

bārdas nazis drusku iešņāpis, uzlīmēts mazs ..

plāksterītis. Skujiņš 3, 93. Mikiņš . . atvāž auk-

liņā piesieto nazi un sāk griezt. Māte brī-

dina: «Neiešņāp atkal pirkstā!» Vanags 9, 5.

2. trans. Strauji griežot, radīt, ieveidot

(kādā virsmā robu). I. mizā robu. I. svītras

galdā. // Griežot vai kasot ieveidot (kāda

virsmā, piemēram, svītru, tekstu, attēlu).
□ Kurts atspieda elkoņus galdā. . Mīkstajā

egles dēlī.. iešņāptas piecas sīkas raksta rin-

das. Upīts 8, 12. Sengrieķu skolās skolotājs

citēja Homēru, bet bērni, uzlikuši uz ceļiem
novaskotus dēlīšus, iešņāpa tajos vārdus.. Zv

65, 4, 18. // Atri, arī pavirši ierakstīt. O ..
šo-

reiz zīmulis tūdaļ iešņāpa papīrā datumu un

aizslīdēja pa rindiņām ātri, ātri. Bērn 54, 8, 3.

iešņāpties, parasti 3. pers., -šņāpjas, pag. -šņā-
pās; sar. 1. Reil. —>- ieš ņ ā p t (1); tikt iešņāp-

tam (parasti neviļus, negribēti).lešņāpās pirkstā.
2. Reti.-*- ie š ņāpt (2); tikt iešņāptam

(parasti neviļus, negribēti). Galdā iešņāpās
robs.

iešņāpums, -a, v.; sar. 1. Paveikta darbība-*-

-iešņāpt (1); griezta brūce. iO Šodien [An-
sonu Mārtiņš] bij noskuvies sevišķi rūpīgi, to

apliecināja arī prāvais iešņāpums šķērsām
zodā. Upīts 4, 142.

2. Paveikta darbība-*-i ešņā p t (2);
iegriezta svītra, iegriezts teksts, attēls. O Uz

galda gulēja mazs, dzeltens dēlītis, bija griez-
ta maize, nazis atstājis dēlītī iešņāpumus..
Zv 66, 22, 28.

iešņaukt, -šņaucu, -šņauc, -šņauc, pag. -šņau-
cu. 1. trans. levilkt degunā. !□ Lāga

0

viņa

[vecmāmiņa] vairs nevarēja redzēt, tādēļ acu

uzspodrināšanai šņauca tabaciņu — iešņauc,
krietni izšķaudās . . Birznieks-Upītis 6, 15.

2. intrans. Nošņaukt degunu (kabatlakatā).
iešņava, -as, s.; novec. Nesālīti kausēti tauki;

plēvē ietīti (īpaši sagatavoti) cūku tauki.

O lešņavu grūst. ME pap I, 548. Taukus sasit

iešņavas. ME pap I, 548.

iešņīpāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

1. Nekārtīgi, neglīti ierakstīt. I. burtnīcā pā-

ris teikumus.

2. Ar ko asu velkot, iebojāt. I. galda vir-

smu.

iešņīpālies, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;

sar. 1. Reil. iešņīpā t (1); tikt iešņīpā-
tam. Burti iešņīpājušies neglīti.

2. Reil. iešņīpā t (2); tikt iešņīpātam

(parasti neviļus, negribēti). Spožais pulējums
iešņīpājies.

iešņukstēties, parasti 3. pers., -šņirkstas, pag.

-šņirkstējās; refl. lesākt šņirkstēt un tūlīt pār-

stāt. O Dzenis atkal pastaigāja pa istabu,

zeķēs sperot gluži nedzirdamus soļus, pa brī-

dim iešņirkstējās vienīgi grīda. . Ezera 5, 57.

. . zem manu šņorzābaku pazolēm iešņirkstas

lielceļa oļainā grants. Zv 58, 13, 21.

iešņukstēties, -šņukstos, -šņuksties, -šņukstas,
pag. -šņukstējos; refl. lesākt šņukstēt un tūlīt

pārstāt. Klusu i. Skaļi i. I. elsās. □ «Kritis!»

Annuža iešņukstējās, noliecās pār galdu. .
Grīva 4, 397. «Nešķirsimies jau uz mūžu,» Vi-

jums mierināja Sīlieni, kad tā, no vīra atva-

doties, iešņukstējās. Sakse 7, 48.

iešņūkt, -šņūcu, -šņūc, -šņūc, pag. -šņācu;

apv.
1. trans. lešņaukt (1). I. tabaku.

2. intrans.; parasti 3. pers. leplūst (degunā).
'O Es varu vai raudāt, cik sirds ir grūta. Man

atkal kaut kas slapjš iešņūc degunā. Sēlis

4a, 44.

ieštancēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Štan-

cējot iestiprināt (kur iekšā). !□ . . piespiedēj-

uzgrieznis griežas ar visu bronzas ieliktni,

kam bija jābūt ieštancētam korpusā. Pad J

71, 73, 2.

iešūnot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; biškop.

lestiprināt mākslīgo šūnu (apkārē). Nekādā

gadījumā nevarētu atlikt apkāru sagatavošanu
dravošanas sezonai, tās jānotīra, jāiestiepļo

un, ja iespējams, ziemas beigās arī jāiešūno.
DD 63, 1, 25.

iešūpojums, -a, v. Paveikta darbība iešū-

po t. Pateikties par iešūpojumu.
iešūpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka (priekšmets) sāk šū-

poties, svārstīties. I. šūpoles. !□ Ar cietu

krama gabalu Maksiļo pāris sitienos nodrupi-

nāja klints asumu. Tad aizgāja avota otrā

pusē un mēģināja akmeni iešūpot.. Akmens

sakustējās.. Grīva 1, 47. // Panākt, būt par

cēloni, ka (kas) sāk viļņoties. !□ . . nevar zi-

nāt, kurā attekā vispirms sacelsies viļņi un

tad pamazām iešūpos tālākos. 18, 101.

Mirdz rokas plūcējām un visa linu jura, Kad

vējiņš rēns to lēni iešūpo. . Kar 49, 9, 802.

2. lekustināt (ko) tā, ka (cilvēks) sāk šūpo-

ties. O Neatminu, kurš no mums šūpojās

pirmais, bet viens otru gan krietni iešū-

pojām .. Austriņš 2, 157. Ar šūpošanos tomēr

nekas liels neiznāca. Meitenes būtu varējušas
laisties stāvu, bet nebija neviena, kas iešūpo.
Brigadere 3, 439. // lemidzināt (piemēram, par

maigām, ritmiskām skaņām). □ Čaloja [upe]

tāpat kā ik rītus, kad ar savu tikko saklau-

sāmo šalkoņu apsveica pirmos rīta soļus, bet
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vakaros iešūpoja miegā. Vāczemnieks 1, 109.

lekšā rāmi ratiņš dūca, Vecmāmiņai dziju

vērpjot, — lešūpoja sapņu ainās . . Balodis 8, 12.

// pārn. Panākt, būt par cēloni, ka izraisās

(piemēram, vēlēšanās, jūtas). O Ceru, ka tev

izdosies savus ļaudis iešūpot darbam. Sakse

7, 189. . . ar krājuma [Vētras sēja] virsrakstu,

ievadrindu un moto palīdzību [Rainis] iešūpo

lasītāju revolūcijas laikam raksturīgā tautas

noskaņojumā. Kar 54, 9, 95. . . [Veidenbaums]

iešūpo sirdi ar jaukām gleznām, bet tad pa-

mazām paliek skarbāks un skarbāks . . Upīts

9, 221.

iešūpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. lesākt šūpoties; īsu bridi šūpoties. Vējā
iešūpojas viļņi. Viļņos iešūpojas laiva.

2. Šūpojoties ievirzīties (kur iekšā). □ Tra-

leris iešūpojās atkal melnajā nakts tumsā, ko

visu laiku plītēja vējš un lietus brāzieni. Tal-

cis 7, 50.

3. Reil.-*- iešūpot (2). O Cēli iešūpo-
damies, Roberts Neļķe atzvēlās ādas spilve-
nos . . Upīts VII, 401. // sar. Sagatavoties un

iesākt (piemēram, darbu, kādu pasākumu).
fcj .. [saimniecībā] nevar iešūpoties pļaujai.
Cīņa 63, 155, 1. Viencēlienu rakstot, . . nevar gai-
dīt, kamēr roka pati ierakstīsies, kamēr do-

mas iešūposies . . Lit M 56, 23, 2.

iešus, apst. Ejot. I. doties uz mājām.
iešūt, -šuju, -šuj, -šuj, pag. -šuvu; trans. Šu-

jot iestiprināt, piestiprināt. I. mētelim oderi.

O Ir zināms, ka piedurkni iešūt visai grūti.
Cīņa 62, 153, 4. pārn. . . viņa tam [dēlam] adīja
cimdus un zeķes, šuva kreklus un veļu..
Daudz nopūtu un asaru viņa tur iešuva!

A Deglavs 1, 479. // Izšujot ieveidot. I. mono-

grammu galddrānā. O Svārciņi tikko sedza

ceļus, soli sperot, pat tos atklāja, pleci bija
pacelti uz augstiem polsteriem, ap kaklu, uz

krūtīm iešūts rožsārts zīds . . Sakse 7. 137.

// Šujot padarīt, parasti šaurāku. Svārki maz-

liet jāiešuj. O leva nenociešas, paņem vienu

[veļas gabalu] rokā. Mežģīnes, iešūta vidus

daļa. Zigmonte 2, 65. // levietot (piemēram, pa-

pīra lapas Īpašā saturētājā). Icb ..[izmeklē-
tājs] iešuva krimināllietā pēdējo . . lapu. Cīņa

73. 126, 4.

iešūties, parasti 3. pers., -šujas, pag. -šuvēs;
refl. Tikt iešūtam. Monogramma iešuvusies

nepareizi.
iešuve, -es, dsk. ģen. -vju, s. Šujot izveidota

ieloce, o Skapī glabājās visādas kleitas un

smalka veļa ar iešuvēm un mežģīnēm. Zālīte

5, 16.

iešuvums, -a, v. 1. lešuve.

2. Paveikta darbība, rezultāts iešūt. Rū-

pīgs piedurkņu i.

iešvīkstēties, parasti 3. pers., -švīkstas, pag.

-švīkstējas; refl. lesākt švīkstēt un tūlīt pār-
stāt. Pātaga iešvīkstas.

iešvirkstēties, parasti 3. pers., -švirkstas, pag.

-švirkstējas; refl. lesākt švirkstēt un tūlīt pār-
stāj. Tāss degot iešvirkstas.

iet, eju, ej, iet, pag. gāju; intrans. 1. Virzī-

ties, liekot soļus (par cilvēku). Lēni i. Atri i.
[. kajam. I. steidzīgā gaitā. I. lieliem soļiem.

I. pa ceļu. I. cauri mežam. I. no istabas ārā,

I. gājiena priekšgalā. I. taisni uz priekšu.
I. sešus kilometrus stundā. I. vienā iešanā. let

pēc azimuta — iet noteiktā virzienā, ievēro-

jot pēc kompasa aprēķināto leņķi. let aiz

arkla
— art. let (arī kustas) kā adata (arī kā

mazā adatiņa) — saka par kustīgu, darbīgu
cilvēku. Kā dzen, tā iet —

saka par kūtru,

ari mazkustīgu cilvēku. O Pēc brītiņa, it kā

negribēdams, arī Andra tēvs piecēlās, un nu

sākām atkal iet. Apsīšu J 3, 46. Helēna paņēma
dvieli un gāja uz ezermalu. Birze 3, 140. Doņu
māte redzēja šo pirmo gājienu. Viņa nezināja,
uz kurieni mazie iet, bet tūliņ noprata, ka tā

nav parasta iešana. Kalndruva 5, 43. «A, ejiet!
Trešās durvis pa labi!» Pie šīm durvīm Zigis

apstājās un pagaidīja_ draugu. «Nu, ejam?» —

«Ej vien pirmais,» Ēvalds mudināja. Saulītis

12, 82. Vai tad vienreiz vien pa šo ielu bija
iets. ME 11, 81. Ejot pēc azimuta, katra koman-

da centās visātrāk nokļūt norādītajā vietā.

Bērn 59, 9, 33. "0> let (arī soļot, atrasties, būt)

avangardā —
būt priekšgalā. <> let kopā —

rīkoties, darboties kopīgi. O.. atlicis tikai

viens ceļš . . — iet kopā ar partizāniem. Pad J

73, 48, 4. \> let kopsolī (arī solī) — rīkoties sa-

skaņā (ar ko), arī būt saskaņā (ar ko), atbilst

(kam). □. . literatūra un māksla gājusi
kopsolī ar dzīvi, atsaukusies uz visām galve-

najām pārvērtībām.. tautas dzīvē. Kar 63, 12,

105. Mainās uzņēmuma dzīves ritms, jo kolek-

tīvs grib iet solī ar mūsu laiku, ne ar ko

neatpalikt no mūsdienu prasībām. Rīgas B 70,

252, 2. O let roku rokā — darboties saskaņoti,

norisēt saskaņoti. O Veselības aizsardzības

pilnveidošanās iet roku rokā ar republikas
ekonomikas un kultūras augšupeju. Zv 72, 24, 17.

Ķ)" let (kāda) pēdās —
sekot (kāda) paraugam,

turpināt (kāda) tradīcijas. □ . . vecākā meita

iet tēva pēdās, strādā Lietuvas republikānis-

kajā bibliotēkā . . Pad J 64, 134, 4. Ķ> let (kāda)

pavadā — pakļauties (kādam),- nekritiski pie-
ņemt (kāda) uzskatus. Nu arī māte no-

skaitās. «Tur jau slēpjas tava aprobežotība,
ka tu akli ej Ritas pavadā un atplestu muti

uztver visas viņas gudrības.» Brodele 17. 47.

<> let tālāk — a. Risināt tālāk, turpināt. □Nu

kā tad tā varēja gadīties? Labi, padomājiet.
Mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Bet

tagad iesim tālāk. Jūs savā biogrāfijā neesot

uzrādījis, kādi.. īpašumi bijuši jūsu vecā-

kiem . . Grīva 9, 150. b. levirzīt, pārveidot jaunā,

augstākā stadijā, pakāpē (piemēram, kādu pa-

sākumu). !□ Taču kaimiņi iet tālāk par

mums — viņi apvieno kolhozus ar zivju pār-

strādes uzņēmumiem. Pad J 73, 53, 1, H> let pār

līķiem (retāk līķi) — realizēt savus savtīgos

nolūkus, nevairoties kaitēt citiem. // Par dzīv-

niekiem. let rikšos (arī rikšiem) — rikšot (pa-
rasti par zirgiem). let soļos (arī soļiem) — iet

nesteidzīgā gaitā (parasti par zirgiem). □ Vil-

cēni iet dzert uz tuvāko ūdens krātuvi, iemi-

not diezgan labi saskatāmas takas, jo regulāri
iet pa vienu un to pašu vietu. Kronītis 1, 260.

Zirgs iet pilniem rikšiem. ME 11, 79. // Doties

projām. O Tēvs: Zelmiņ, nu tev jāiet. Tagad
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pie manis paliks Guste, kamēr māte atbrauks.

Zelmiņa: Ja nu viņa paliek, tad varu arī iet.

Blaumanis 6, 417. Palīgstrādnieki pie mums nāk

un iet, cik viņu nav mainījies gada laikā?

Saulītis 12, 147. // Doties (noteiktā nolūkā kā-

jām vai ar transportlīdzekli). I. ciemos. I. pus-

dienās. I. uz kino. 1. sēnēs. Nav kur i. let

talkā — doties uz talku,- arī palīdzēt. let pa-

līgā — palīdzēt. let gulēt — kārtoties gulēša-

nai un gulties guļasvietā. let uzbrukumā •—■
sāk uzbrukt,- uzbrukt. let ļaudīs — rīkoties

tā, ka nonāk saskarē ar cilvēkiem, sa-

biedrību. let dzīvē — rīkoties tā, ka nonāk

saskarē ar dzīvi, parādībām sabiedrībā. let pie
tiesas novec. — griezties tiesā (piemēram, ar

sūdzību). let pie bikts rel. —
doties uz grēk-

sūdzi. O «Vai tev šovakar kaut kur jāiet?»
Zigis pēc brīža ievaicājās. «Nē, kur tad lai

iet?» — «Nu tā, jaunam cilvēkam jau reizēm

ir savas staigāšanas.» Saulītis 12, 62. Otrs

draugs, kā uzkāpis piepilsētas kalnos, tā nav

vēl atgriezies. Šoreiz nāksies iet uz tikšanos

ar Pedagoģiskā institūta studentiem viņa vietā.

Ziedonis 1, 10. Mums jāiet dzīvē, jāredz, jāmā-

cās Un jāpieņem, ko vien var gūt no tās.

A Bārda 1, 179. Kaukēns: Bet ja nu Edvarts, kā

sacīt, tās mājas . . negribētu atdot? Tēvs: Tad

tu piektdien iesi pie tiesas. Izstāstīsi visu galu
no gala, gan tad viņi zinās, kas darāms. Blau-

manis 6, 406. <> let pie miera — gatavoties,
kārtoties gulēšanai. O Mācās virsū nogu-

rums, vajadzēja iet pie miera, — gan Juris

par vakariņām un guļas vietu zinās pats.
J Kalniņš 3, 10. <> let nāvē —

nonākt apstāk-

ļos, kad jāzaudē dzīvība; izdarīt pašnāvību.
II pārn. Būt ar kādu virzību (par domām, jū-

tām, runas saturu). O Var būt, ka tās ir

tikai iedomas, Kas sirdi dedzina, man garām
iedamas. Osmanis 1, 100. Tas miers, kas ilgi
manī krāts, let, aiziet. . . Sadeg tavos matos.

Bārbale 2, 54. // Doties (uz kurieni), ierasties

(parasti regulāri, lai ko darītu, ar ko nodarbo-

tos v. tml); arī strādāt (par ko). I. darbā.

I. skolā. Katru vasaru i. ganos. let savās gai-
tās (arī savas gaitas) •— pildīt savus pienāku-

mus. let klaušās novec. — pildīt klaušas. let

darbos (retāk darbiniekos) novec. — pildītklau-

šas. let mācībā novec. — pirms iesvētīšanas

noteiktu laiku doties pie mācītāja iepazīties

ar baznīcas dogmām. !□ Kad Zigis sāka iet

vakarskolā, Ēvalds nebija gribējis palikt drau-

gam iepakaļ. Saulītis 12, 242. «Es darīju nepa-

reizi, ka tik ilgus gadus paliku bez darba, mā-

jās vien . . Ira tagad liela meita, var iet bērnu-

dārzā, un es iešu strādāt.» Zigmonte 2, 139. Mūsu

ģimenē visi cēlušies no veciem zvejniekiem,
arī mans tēvs, vecais Tazāns, gāja jūrā. Talcis

7, 164. Frickalns man maksāšot divdesmit mar-

kas mēnesī un no septembra būšot jāiet par

meitu, citādi . . . citādi . . Birze 3, 130. Viņa gāja
savas dienas gaitas, veica savus pienākumus

nevainojami, nenosebodamās, neko neizlaiz-

dama. Zigmonte 2,46. // Doties, arī rīkoties, lai

nokļūtu (jaunos apstākļos). I. atvaļinājumā. I.

uz fronti. I. pensijā. let armijā sar. — sākt pil-
dīt aktīvo karadienestu. let zaldātos novec. —

sākt pildīt aktīvo karadienestu. O «Būtu es

tavā vietā,» tēvs turpina, «noteikti ietu uz

dārzkopības skolu. Padomā, kas tā par jauku
specialitāti!» Brodele 17, 66. Romāns saberzēja
rokas, un sekoja cieša noruna, ka viņš ies uz

Jankas brigādi. Kalndruva 5, 77. Bet mēs taču

esam jau lieli, Mišel, vai ne? Pilngadīgi! Tu

rudenī iesi zaldātos. Indrāne 6, 296. X)» let pie
tēviem (arī senčiem) sar.

— nomirt. // Savie-

nojumā ar «prom», «projām»: atstāt, pamest.
1. projām no tēva mājām. O «Kārtīgi puiši,»

Harijs sacīja. «Par lielāko dalu varam būt

droši, savu darbu viņi zina un pildīs to apzi-

nīgi. Bet mums vajadzētu panākt tādu stā-

vokli, lai neviens labprāt negribētu iet prom.»

Talcis 7, 274. <> let projām no dzīves — no-

mirt. O Tajā brīdī, kad no dzīves straujās

Projām iešu es, Būs vienalga, kas pie lūpām

kļaujas, — Sniegs vai ābeļziedu pazares. Elksne

2, 136. // trans. Savienojumā ar «ceļu»: virzī-

ties uz priekšu (kādu gabalu). let tālu ceļu —

doties tālu prom. a Viņš gāja taisnāko ceļu,
cauri centram. Lācis 15, 80. pārn. Pēc gada
virzās gads, plūst strauji dzīves ritums. Tas.

mūžos nezudīs, kas tautas ceļu iet. A Grigulis

14, 82. pārn. Bet ja nu Vijai gribējās, lai viņš
mācās un iet šo sāpju ceļu? Varbūt vēl pamē-

ģināt? Tad arī auto stūre būs rokā. Dripe 2,

158. pārn. Ģirt, es eju tālu ceļu tāpat kā tu.

..Kaut mēs būtu pēdējie. [Domā notiesātā

pirms nāves soda izpildīšanas]. Birze 3, 125.

\> let savu (arī citu) ceļu — a. let uz savu (arī

citu) pusi. b. Kārtot savu dzīvi, arī dzīvot, rī-

koties pēc saviem (bieži no apkārtējās vides

atšķirīgiem) ieskatiem. \? let taisnu ceļu —■
rīkoties atklāti, godīgi. O .. man ir jāiet
taisns ceļš, ja es gribu ļaudīm droši skatīties

acīs. Saulītis 12, 140. // sar. Doties (ar trans-

portlīdzekli, parasti ar kuģi). □ «Nākošajā
reisā laikam iesim uz Kubu. Laid līdzi!» Jā,

kāpēc es nevarētu aizbraukt arī uz Kubu?

Grīva 8, 267. // Izdarīt noteiktas kustības (vir-

zoties uz priekšu) — par kājām; veidoties (par
soļiem). !□ Kad jau nav galvas, tad neiet

arī kājas un nekustas rokas.. Kroma 3, 66.

Skatieties
0

, jauni puiši, kā meitām kājas gāja.
ME 11, 79. Raugies, šī vieta pie Brāķiem vēl

atmiņās glabā Soļus, kas prata pa dzīvi tik.

priecīgi iet. Kaldupe 1, 56.

2. parasti 3. pers. Lidot (parasti prom) —

par putniem. Vai tu dzirdi, vai tu dzirdi —

Šonakt zosis projām iet. Avotiņa 1, 44. Gulbji
iet. ME pap I, 549.

3. parasti 3. pers. Peldēt (parasti uz nārsto-

šanas vietām) — par zivīm. let siļķu bari.

4. parasti savienojumā ar verba nenoteiksmi. Iz-

saka darbības intensitātes pastiprinājumu.

iO Bijis skatīties mēnesi... Cik naivi meli!

Kur tas dzirdēts, ka ietu kāds celties augšā
no siltas gultas, lai ārā, saltumā, blenztu uz

mēnesi? Ezera 2, 159. Lai jel tas viņas Egils,
staigā kaut vai kājām gaisā. Lai dara, ko grib.-
Es viņa dēļ neiešu galvu lauzīt. Zigmonte 4, 34.

Kas skaitīt ies — cik dienu smagu, Kad tuvs

kļūst tas, kas licies tāls? Bārbale 2, 22. <> Ej

nu sazini — saka, ja ko īsti nezina, ja par ko-
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šaubās. O Ej nu sazini, kas dažreiz ir laime,

kas nelaime! A Grigulis 12, 29. «Ej nu sazini,»

Kirils prātoja. «Man šķiet, ka Pēteris drusku

tēlo atstāto varoni. Tas, protams, ir bērniš-

ķīgi . .» Saulītis 13, 44.

5. parasti 3. pers. Virzīties, braukt (no ku-

rienes, uz kurieni) ■— par transportlīdzekļiem.
Vilciens iet ātri. Lidmašīna līdz galvaspilsētai
iet vienu stundu. O Šodien iet mākslinieku

autobuss uz Inesi, un es gribu kādu gabalu

pabraukties līdzi. Saulītis 12, 130. «Kapteiņa
Vasnieka kuģis neies jūrā, jo kapteinis izguļ
paģiras.» Aina vairākkārt atgriežas pie šīs

domas, viņa atkārto ar ļaunu prieku: «Neies

jūrā. Neies jūrā . . .» Zigmonte 2, 134. Laba cel-

tuve būs . . Cik miežu un linsēklu vezumu ru-

deņos neiet pāri [Daugavai]? Upīts 4, 7. // At-

iet (3). Vilciens ies pēc 10 minūtēm. □ Mo-

torlaiva uz Pērnavu gāja rīta pusē. Skujiņš

5, 68. // Atrasties kustībā, arī virzīties, tikt

virzītam (par priekšmetiem). Baļķi iet pa upi.

Vējā smiltis iet pa gaisu. Bumba iet pāri lau-

kuma sānu līnijai. let ugunī — vāroties plūst
pāri trauka malām (parasti par ēdienu).

O pārn. Labo darbu stafete — tā iet pa visiem

mūsu zemes uzņēmumiem, pa visām organizā-

cijām. Pad J 64, 131, 2. Bērni brēca, vīrs rājās,
-putra gāja ugunī. ME 11, 79.

.6. parasti 3. pers. Darboties (par mehānis-

kiem, parasti par pulksteni). Pulkstenis iet

-precīzi. Pulkstenis iet par ātru. Pulkstenis iet

-pa* lēnu. let vaļā sar. — saka, ja šaujam-
ierocis izšauj. IfZl ..pie sienas karājās pulk-
stenis. Tas gāja nesteidzīgi, skaļi un pamatīgi
noskaitot ik sekundi. Ezera 1, 195. Plinte [šau-
tene] neiet vaļā. ME 11, 80. <> let kā pulkste-
nis — saka, ja (parasti mehānisms) darbojas
precīzi, nevainojami. O Var izjaukt [traktoru]
sīki jo sīki.. un pēc tam salikt atpakaļ. Un

traktors par šādu rūpīgu iedziļināšanos atal-

gos_ — ies kā pulkstenis. Zv 74, 5, 3. K> let kā

smērēts sar. — a. Saka, ja (parasti mehānisms)
darbojas precīzi, nevainojami, b. Saka, ja kas

labi veicas, noris bez sarežģījumiem.
7. parasti 3. pers. Ritēt, arī paiet (par laiku,

laika posmu). Stundas iet. let uz pavasara

pusi. Pulkstenis iet uz vieniem (diviem utt.) —

pulksteņa laiks tuvojas vieniem (diviem utt.).
O Laiks gāja, bet Ģirts nerādījās. Dripe 2, 147.

Septiņas dienas nāca un gāja cita aiz citas.

Beidzot pienāca pēdējā. Saulītis 13, 52. Pagāja
vairākas nedēļas, pavasaris gāja uz priekšu,
setmales_ auga kupla zāle. J Kalniņš 2, 37. // Par

mūžu, ta posmiem. CD Bet nu, kad mūžs jau
gājis otra pusē, Aizvienu [aizvien] biežāk
Tebra prata nāk. . Gāliņš 2, 16. Kā saule riet

un mēness riet, tā mūžs uz beigu stundu iet.
Čaklais 3, 37.

_8. parasti 3. pers. Virzīties, arī šķietami kus-
tēties (noteikta virzienā) —

par parādībām
daba. Mākoņi iet. Mēness iet. Ledus iet —

saka par ledus gabalu virzīšanos palu laikā.
O Saule lēnam iet uz rietu.. Čaklais 1, 81.
Aizdedzot Sarkanu liesmu, Ar neprāta burām
Palu ūdeņi iet! J Plotnieks l, 75. let saulīte va-

karā. ME 11, 80. Pavasaris, pavasaris — Upes

palo . . . Ledus iet. Purpurotie koku zari, Vē-

jos šūpodamies, dzied. M Rudzītis 6, 67. <> Zeme

un debess (arī ar debesīm) iet (biežāk griežas,
retāk jaucas) kopā •— saka par stipru snieg-

puteni, viesuli. □. .vētru bargumā zeme ar

debesīm kopā iet. Brīdaka 3, 39.

9. parasti 3. pers. Tikt atdalītam, ari atdo-

tam, iztērētam (kādai vajadzībai, nolūkam).

□ No kopējā izvesto preču daudzuma apmē-

ram 11 procenti iet eksportam. Zv 72, 24, 1.

// Zust, tikt laistam zudumā (parasti kādas

darbības rezultātā). Ražošanas procesā daļa
materiālu iet atkritumos. □ Paliek iespējas
divas. Pirmā? Paklusi smiet, Palaist visu pa

vējam, Kā saka: ja iet, tad lai iet. Čaklais 1, 16.

// parasti savienojumā ar «nost». Izkrist (par

matiem, spalvu); lobīties, atdalīties (par ādu,

krevelēm v. tml.). let nost mati. Pavasarī dzīv-

niekiem iet nost vecā spalva. Pārsauļotā āda

vēlāk iet nost.

10. parasti 3. pers. Noritēt, notikt (piemēram,
par parādībām, norisēm). let vairumā ■— pa-

lielināties. let mazumā — samazināties. let uz

augšu — uzlaboties. let uz leju — pasliktinā-
ties. let plašumā — paplašināties. let uz labo

pusi — uzlaboties. let uz slikto pusi — pa-

sliktināties. let uz beigām — beigties. let uz

galu — beigties, tuvoties nobeigumam. let

savu gaitu (retāk gājumu) — noritēt neatka-

rīgi (no kā). O «Tā, lūk, iet,» kāds klusi saka.

«Vēl viens kritis.» Bērce 5, 48. Ojārs uzbudi-

nājās arvien vairāk. «Tā iet, kad meitēnus

ieceļ par direktoriem un tiem no panākumiem
sāk galva reibt..» Brīdaka 2, 136. Dažreiz darb-

nīcā gāja īsti skaļi, vīri strīdējās, . . plātījās
rokām, centās cits citu pārliecināt. Dripe 2, 115.

Domas šai karstumā darbojas kūtri, roka sāk

drebēt. Un Pumpurs pirmo reizi nodomā, ka

spēki viņam laikam pārlieku ātri iet mazumā.

J Kalniņš 3, 372. «Cilvēki ar laiku tomēr kļūst

apzinīgi.» — «Dzīve iet uz augšu!» Zigis pie-

balsoja. Saulītis 12, 158. No tā laika [kopš dēla

nāves] ar mājām un vecīšiem iet uz leju. Sau-

lītis 13, 97. Pašreiz saimniecībā plašumā iet ru-

dens aršana. Cīņa 63, 228, 2. Kamēr nav ne-

laime notikusi... kāja jau iet uz labo pusi,

vajadzētu viņam doties projām. Birze 3, 132.

Pauļa spēki gāja uz beigām. Puisis saprata, ka

ar otru cilvēku uz muguras viņam neizpeldēt
malā. Lācis 15, 89. Bet lampa mirgoja —

lai-

kam petroleja gāja uz beigām. Ezera 2, 16. Uz

galu mana dzīve iet, Drīz sirds jau pukstēt

rims. . Veidenbaums 2, 34. . . nakts gāja savu

gaitu, jūra šņāca, ledus krakšķēja. . Blauma-

nis 6, 32. "0* let labumā — a. Saka, ja gūst
kādu labumu, b. Saka, ja pieņemas svarā.

& Lai iet sar. — lieto, lai izteiktu savu pie-
krišanu kā norisei, apņemšanos ko darīt, kam

pievienoties. O Egle pasmaidīja. «Sešu šķīvju
man nav, dauzīšu tevi.» — «Lai iet. Drauga
labā upurēties nav žēl.» Birze 5, 123. «Nestās-

tīšu!» Zigis apsolījās. «Goda vārds?» — «Labi,

labi, lai iet. Goda vārds!» Saulītis 12, 199. Jauna

mašīna maksā četrus [tūkstošus], jūsējā ir pie-
tiekami nobraukta, lai par to nedotu pat pus-



403

otra, bet es neesmu sīkumains. Pusotra lai iet

par to kasti un pieci simti par pazīšanos. Sau-

lītis 12, 131. K> Tā lieta iet sar. — a. Saka par

kā norises iespējamību. O «Draugi,» kaptei-
nis Grejs griežas pie mums, «tā tā lieta neiet.

Rītvakar es jūs visus ielūdzu uz mūsu kuģi

pretvizītē.» Grīva 8, 262. b. Saka, ja kas veicas.

!□ Mēs ar kapteini sparīgi ķeramies pie stum-

šanas. Mums palīdz arī policists, un tā lieta

iet. Motors priecīgi iedūcās, un mēs varam

sēsties iekšā. Grīva 8, 294. •§> let vaļā sar. —

saka, ja kas sākas, arī ja kas strauji noris.

Elle iet vaļā sar. — saka, ja kas nepatī-
kams noris ļoti strauji, intensīvi. Meistars

klausīdamies kraukā. Tā nav laba zīme. No

tā mēs zinām, ka viņš sevī par kaut ko grem-

žas. Nu drīz elle ies vaļā! Sēlis 4a, 23. \> let

runa nevēl. — ir runa. // Veikties; klāties. let

labi. let slikti. Neiet nekādā jēgā. let plāni
sar. — klāties, veikties slikti. !.□ «Labāk pa-

stāsti, kā jums gāja pa Vecumniekiem.»

. . — «Viss kārtībā.» Saulītis 12, 261. Lai cik

grūta, tā tomēr bija pavisam cita braukšana

nekā vakar naktī. Gaismā un no kalna lejup,
kā aizvien, gāja vieglāk. Ezera 2, 281. Kā Tev

labi iet? Man iet labi. Vācietis 5, 120. Lai iet

kā iedams, dzīvs jau zemē nelīdīsi. ME 11, 79.

& let no rokas sar. — saka, ja kas (parasti

darbs) veicas. O Viss ir labi.. . Darbs sāk

iet no rokas . . . Osmanis 1, 97. fy let kā pa

sviestu (arī taukiem, diegu, diedziņu) sar.
—

saka, ja kas ļoti labi veicas. Protams, šajā
spēlē mūsu puišiem viss gāja kā pa sviestu . .
Cīņa 70, 225, 4. «v* let kā pa dēli sar. — saka,

ja kas viegli, labi, ātri veicas. O . . visādas

pirkšanas un pārdošanas viņš izdarīja viegli
un aši, tas viņam gāja kā pa dēli. Apsīšu J

12, 60. \> let kā pa celmiem (arī ciņiem, pur-

vu) — saka, ja kas neveicas, ja ir sarežģī-

jumi, grūtības. Gan ar darbiem, gan ar

vadību tai kolhozā toreiz gāja kā pa purvu.

Zv 67, 5, 4. <> let kā pa elli sar. — a. Saka,

ja klājas ļoti slikti, b. Saka par lielu kņadu,

stipru troksni.

11. parasti 3. pers. Tikt kārtotam (par darī-

jumiem), tikt realizētam (par materiālām vēr-

tībām). Visi norēķini iet caur krājkasi. !□ For-

malitātes es paguvu jau nokārtot. Vajadzīgs
vēl tikai jūsu paraksts. Oficiāli automašīna,

protams, iet caur komisijas veikalu. Saulītis

12, 132. <> let cauri sar. — īstenoties. !□ No

tā, kā tu visu dienu lūrēji uz kuģi,.. man

ir skaidrs, ar kādu nolūku esi atnācis. Tas

neies cauri. Kalndruva 5, 86.

12. parasti 3. pers. Būt ievietojamam, ievir-

zāmam. Skapis neiet istabā iekšā. Nagla
viegli iet sienā. // Būt ietilpināmam, ietilpt.
Mucā iet 100 litru. O let iekšā

— saka, ja
var ieēst; saka, ja kas garšo. // Būt piemē-
rotam (attiecīgajai ķermeņa daļai) izmēra, lie-

luma ziņā (par apģērba gabaliem, apaviem).
Mētelis tikko iet mugurā. Vai jaunie cimdi

iet rokā? Zābaki neiet kājās.
13. parasti 3. pers. Tikt sūtītam, atrasties ceļā

(par pasta sūtījumiem). Telegrammas iet ātri.

Vēstule ies pāris dienu. // Izplatīties, kļūt zi-

namam (par ziņām, vēstīm, siavu v. tml.}.
□ Par viņiem rakstīja frontes avīzes, bet

pirmajās līnijās no mutes mutē gāja viņu le-

ģendārā slava. Grīva 8,67. Sūtnis: . . Krik-krik!

Kā žagari lūst tavi balsti! Rīt šitā ziņa ies no

valsts uz valsti. Brigadere 1, 232.

14. parasti 3. pers. Būt novietotam (kui), at-

rasties virzienā (uz kādu vietu) — par ceļiem,
takām, ļo Redzi tur pretī, augšā tos stabus?

Aiz tiem iet lielceļš. Lagzdiņš 3, 122. Tālu aiz

siliem un gāršām ceļš iet augšā un lejā pa

senjūras krastu. Ziedonis 6, 220. Es. . iesēdos

zirgā un sāku braukt. Ceļš man, atpakaļ brau-

cot, gāja gar kapsētu. Apsīšu J 3, 75. *C> Durvis

iet (arī ved) sar. — saka par durvīm, pa ku-

rām var iziet citā telpā vai ārā. 'U3 Durvis

pa kreiso roku ved sāņu istabā, otras durvis

dibenā iet uz āru. Aspazija 3, 225. // Būt novie-

totam, atrasties (joslā, līnijā). lO «Nieki!» de-

dzīgi apstrīdēja optimists. «Ventai viscaur pa

vidu iet tāds kā grāvis. Jāturas tikai tanī, un

kārtībā!» Lagzdiņš 3, 10. Ērta vienvirziena kus-

tība katrā maģistrāles pusē, kur pa vidu iet

tramvaja sliedes. Zv 73, 7, 20. Robeža iet taisni

starp abām dzīvojamām ēkām. ME 11, 79.

15. parasti 3. pers.; sar. Tikt rādītam (par

kinofilmu, lugu). O «Šodien kinoteātrī iet

«Pannas klosteris,» viņa. . ierunājās sērīgi.

. . «Bet mēs jau netiekam
.. .» Kalndruva 5, 184.

O let pušu — pārplīst. let ciet — a. Vēr-

ties ciet, arī būt aizveramam, b. Pārtraukt dot

pienu (pirms atnešanās) —

par govi. O Vai

tad jums tur [kūtī] sievu nepietiek? Un tagad,
ziemas pusē, kad govis iet ciet? Kar 61, 5, 70.

let rotaļās (retāk rotaļu) — iesaistīties rotaļās,

izdarīt tajās paredzētās darbības. O.. kad

visi sāka iet rotaļās, iedegās īsts spēles prieks,
vēl jo dabiskāks tādēļ, ka atraisījies bez alko-

hola . . Brīdaka 2, 13. . . pagalmā bērni. . , ro-

kās sadevušies, iet un iet savu vienīgo un mū-

žīgo rotaļu «Zaļā dārzā bijām mēs» . . Indrāne

6, 183. let skrieties (arī spēkoties, lauzties

v. tml.) — iesaistīties skriešanās (arī spē-

košanās, laušanās v. tml.) sacensībās. & let

pie kāda — apprecēties ar kādu (parasti par

sievieti). !□ . . viņa bija tā izskatījusies
0

,
it

kā tā aiz naida pie Akmentiņa gribētu iet...
Vai māte šādu savienošanos drīkstēja veici-

nāt? Blaumanis 6, 246. «leva? Ko tu! Pavisam

glīta,» es cenšos būt objektīva. «Kādēļ tu,

domā, ka neglīta?» — man tā

likās
... ja jau viņa iet pie neredzīga.» Bro-

dele 17, 154. K> (Sa)iet kopā (ar kādu) — (ap)-
precēties (ar kādu); (uz)sākt kopdzīvi (ar

kādu) — par vīrieti un sievieti. *0> let pie
altāra novec. —

laulāties (parasti baznīcā).

<> let garām (arī secen) — a. Palikt nepa-

manītam, nedzirdētam, neuztvertam. O Agro-
nomei nav gājis garām neviens vārds. Tie gan

nav atklājuši nekā jauna. Viņa to visu jau

dzirdējusi. Kalndruva 5, 14. b. Neskart. O Kad

īrnieka Vīranaudas istabā .. skan krietni ierei-

bušo zvejnieku varenās balsis, tad saimniece

savā istabā dreb dusmās, taču izgāž tās — nē,

ne tūlīt, bet tikai nākamajā vakarā uz Vīra-

naudu vienu pašu, lai gan tas savā godīgajā;
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prātā jau nopriecājies, ka negaiss šoreiz ies

secen. Zigmonte 2, 79. <> Garām ejot — mazliet

un nebūtiski; starp citu. lO Kamēr Alvilu

Dzeguzi pazina tikai garām ejot, tikmēr izne-

sīgais zinātņu kandidāts šķita labāks.. Purs

4, 137. *> let pāri — a. Plūst pāri (piemēram,
trauka malām) — par šķidrumu,- but_ piepildī-
tam ar šķidrumu tā, ka tas plūst pāri trauka

malām (par trauku). !□ Viņš nesa un lēja,
kamēr lielais kubls bija pilns un gāja

pāri. Ezera 2, 32. b. Tikt uzskatītam par sva-

rīgāku, vajadzīgāku, pārāku, būt svarīgākam,

vajadzīgākam, pārākam (par ko citu). O Šis

tas nu lieks un nevajadzīgs likās, Kas sirdi

spējis bij pie sevis siet, Jo nu man nazi vērot

neapnikās; Tas bij nu tas, kas pāri visam iet. .
A Bārda 1, 249. >s>- let pāri mēram (arī pār

mēru) — pārsniegt vēlamo pakāpi. □ Ja

prieki jau iet pāri mēram, tad labsajūta pilnīgi
veldzē Tobiju. Kā tajā neaizmirstamajā naktī,

kad daudzbalsīgi skanēja dziesma «Viens vīrs

reiz mita Bābelē . .» Dzene 1, 101. %> let bojā —

a. Iznīkt. D Tie [meži] ātri auga, bet vēl

ātrāk gāja bojā. Zemestrīces saviļņoja zemi,
un kā īstā kaujā gāzās zemē milzīgie koki.

Bērn 47, 5, 12. ..vimbām, kas nārsto pirmo un

otro reizi, nav liela nozīme, jo vairums šo

nārstu mazuļu iet bojā. Zin T 66, 4, 19. Ne-

drīkst pieļaut, ka tieši pirms . . parka atklāša-

nas kaut kas no unikālajiem dabas vai vēstu-

res pieminekļiem jau būtu gājis bojā. Pad J

73, 42, 4. b. Mirt. a Tas [SOS signāls] bija ap

pieciem no rīta. Nu jau pavisam grūti bija
iemigt, gribot negribot jādomā par briesmām

uz nelaipnās jūras. Varbūt cilvēki tur gāja
bojā. . Talcis 7, 117. Jums dzīve vienmēr rūpes
dara, Kā tik uz vietas stāvēt ciet, Kam cīņas,

negaisu, kam kara? Kam slavu gūt un bojā
iet! Aspazija 3, 32. c. Tikt izpostītam, iznīcinā-

tam, a Jā, kāpēc tad īsti šī karaliste cieta

katastrofu? Kāpēc tā gāja bojā? J Kalniņš 1,

421. Aiz upes alkšņiem cēlās liesmas. . Tur

dega — Jura mājas. Tenis uzreiz skaidri ap-

-tvera, ka tur iet bojā manta. A Grigulis 4a, 143.

d. Bojāties. <> let zudumā
—

tikt pazaudētam,
zust; arī tikt izpostītam, iznīcinātam. '□ . . lai

no prakses laika ne stundas neietu zudumā.

Pad J 73, 31, l._ Pirmā0

pasaules kara laikā abu

bibliotēku grāmatas tika izvazātas un gāja
zudumā. Zv 65, 20, 4. O let pie sirds sar. —

a. Garšot, a Māte: Tepat četras nedēļas no

vietas tagad esmu ganos nogājusi
0

un cibinā
sviesta neesmu redzējusi

0. .. Tad jau nu gan
par _tadu_ gabaliņu gaļas, kas iet pie sirds,
nebūtu jāceļ nekāda brēka. Blaumanis 6, 378.

b. Patikt, izraisīt pozitīvas emocijas. □ Jurka

skatījās bijušajā priekšniekā, kas pūlējās tur

augša uz skatuves, un piekrītoši pamāja ar

galvu. Beiziķa priekšnesums, acīm redzot, vi-

ņam gāja pie sirds. Saulītis 12, 334. Patiesi
vardi. Bet neiet pie sirds. Trūkst meldiņa [me-
lodijas]. Blaumanis 6, 307. \> let pie dūšas
sar. — garšot. □ Vafeles vēl kaut kā [zēni]
ieēstu, bet saldējums nepavisam vairs negāja
pie dusas. Breicis l, 32. <> let pār galvu pa-
reti — a. Saka par to, ko viegli pārdzīvo, ne-

ievēro. O Elīzas noraidījums viņu nesatrieca,

viss viņam viegli gāja pār galvu. Lācis 1, 350.

b. Saka, ja jāpārdzīvo bēdas, nepatikšanas.
<0> let caur sirdi — saka, ja kas izraisa pār-
dzīvojumus, satrauc. CJ Vēlreiz tevi lūdzu:

nerunā tā! Neskaties manī tik dusmīgiem ska-

tieniem, tas man iet caur sirdi
..
. Blaumanis

6, 119. <> let caur kauliem — saka par nepa-

tīkamu sajūtu, ko izraisa griezīgas, asas ska-

ņas. k> Acis iet (biežāk krīt, līp) ciet — saka,

ja ļoti gribas gulēt. <> Drebuli iet (arī skrien)
pār kauliem (arī pār muguru) — a. Saka, ja

sākas drebuļi, ja ir drudzis, aukstuma sajūta.
b. Saka, ja izjūt lielas bailes, uztraukumu.

fy Sermuļi iet (arī skrien) pār kauliem (arī
pār muguru) — saka, ja izjūt lielas bailes, uz-

traukumu. (y let (arī nākt) uz ādas, arī iet

virsū sar. — neatlaidīgi censties ko panākt;

uzplities. <> let dibenā sar.
— a. Slīkt, grimt.

b. Panīkt, nīkt; pagrimt. □ Pēc viņa pārlie-

cības, skola neglābjami gāja dibenā.. Upīts

IX, 604. c. Tikt (no)rītam (par ēdienu, dzērie-

nu). <> let (kā) pa gaisu sar.
— saka par cil-

vēku, kas rīkojas aušīgi, vieglprātīgi. CJ . . un

pati vēl gāju pa gaisu. Brodele 10, 29. %> Ej nu

ej! sar. — lieto, lai izteiktu šaubas, retāk iz-

brīnu par kāda teikto, arī lai izteiktu noraidī-

jumu, neapmierinātību. 'CJ «Ej nu ej!» Vilnis

tomēr neticēja, ka Zigis pats tā domā. Saulītis

12, lio. Mums atnes pusdienas, un mēs ēdam.

Harijs vēlreiz grib piepildīt glāzītes. «Hari,

man diezgan,» es savējo aizsedzu ar roku.

Viņš smejas. «Ej nu ej, jociņ!» Brodele 17, 64.

<> Ej nu! arī Ej, ej! sar. — lielo, lai izteiktu

šaubas, arī lai izteiktu izbrīnu par kāda teikto.

CJ «Vai, krustmāt! . . Šķiet, ka zeme elpo.» —

«Ej nu niekalbīt! Elpo? Zeme jau nav dzīva.»

Ezera 1, 293. «Ilgāk es vairs nevaru!» — «Ej
nu?» viņa brīnījās. «Vai tas var būt?» — «Tā

ir!» Zigis atbildēja skaidri kā karavīrs. Sau-

lītis 12, 223. <> Ej (tu) ratā (arī pie velna, arī

pa gaisu)! vienk. —■ saka, raidot kādu prom,

noraidot kāda piedāvājumu, padomu v. tml.

CJ Rakstīt neprot, bet skribelē man mīlestī-

bas vēstulītes. . . Lai viņš iet ratā! Dripe 2, 101.

«Ej tu pa gaisu ar saviem amatiem!» Pakalns

vicināja abas rokas. «. . kas tad pļaus, ja es

skraidīšu apkārt?» Sakse 7, 20. <> Ej bekot!

vienk. — saka, ja nevēlas kādā klausīties, ja

grib no kāda atbrīvoties, ja noraida kāda iero-

sinājumu, aicinājumu. Ej (nu) gulēt! arī Lai

iet gulēt! vienk. •— saka, ja nevēlas vai neat-

zīst kāda līdzdalību, rīcību.

ietaise, -es, dsk. ģen. -šu, s. Elementu ko-

pums, kas veido vienotu konstrukciju (piemē-
ram, mehānisms, bloks). O . . nozīmīga vieta

institūta darbā ir problēmai, kā izveidot su-

perātras darbības automātiskās ietaises, kas

mērī, skaitļo, kā arī pārveido informāciju.
Zin T 69, 4, 6. Rokasgrāmatā ietvertas ziņas gan

par ārējo un iekšējo augstsprieguma . . elek-

trisko ietaišu izbūvi . . Jaun Gr 66, 5, 43.

ietaisīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. lerīkot

(1). iCJ . . [cietuma] lodziņam virs durvīm pie-

liktas restes un pašās durvīs ietaisīta šī pati
nolādētā klakstošā atslēga. Upīts XI, 296. . . pie
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vienīgās ieejas aizā bija ietaisīti vārtiņi. Birz-

nieks-Upītis 6, 198.

2. lerīkot (2); iekārtot (1). O Jaunā ēka

bija ietaisīta vairāk istabām, visas pēc jaun-

laiku gara. Apsīšu J 2, 74. Vecmāmiņai ietaisīja

istabiņu agrākajā dzirnavu kambarītī. Birznieks-

Upītis 6, 14. // Izveidot kādā vietā (piemēram,
tīrumu, ceļu). iO Cirstu kokus, ietaisītu lau-

kus. ME pap I, 550. letaisīts ceļš. ME pap I, 550.

. . un arī ūdens netecēja pa reni cauri sudma-

liņām, bet pa mākslīgi ietaisīto grāvi uz aulu.

Birznieks-Upītis 6, 191. // Izveidot (mājokli) —

par dzīvniekiem. O Auzu laukā aiz meža ne-

lielā bedrītē paipala bija ietaisījusi sev lizdu

un izperējusi vienpadsmit bērniņus. Birznieks-

Upītis IV, 34. . . priekšistabā tikai pele grabi-

nājās . . Dienu Brīviņš bij uzkāpis istabas

augšā palūkot, vai viņa nav ietaisījusi midzeni

tēva zārkā. Upīts 4, 216. // Izveidot, radīt (pie-

mēram, caurumu, bedri). O . . viens būris vēl

bija palicis brīvs. . , nelaime tā, ka naturā-

listi tam bija ietaisījuši tik mazu skrēju, ka

[strazdam] galva vien līda iekšā. X Grigulis

2, 43. .. lopus tad paslēpa, kur katrs varēja —

gan salmu pantos ietaisītajos dobumos, gan

pirtī . . Kalndruva 2, 83.

3. sar. lesālīt, iekonservēt, arī sagatavot
ēšanai. O . . godību galds runā skaidru va-

lodu par mājastēva pūlēm. . ,rasols un ietai-

sītā siļķe liecina, ka talkā aicināta pat saim-

niece . .Zigmonte 2, 242.

4. novec. Sagatavot (parasti kādu daudzumu,

krājumu). Esot vēl tik jauna, pūrs arī vēl

neietaisīts, guldāmais deķis [sega] neausts. ..
Blaumanis 6, 258. Nav drēbes ietaisītas; skapis
tukšs. ME pap I, 550.

5. novec. lesākt darināt, gatavot, bet nepa-

beigt. □ Lakats palicis ietaisīts. ME pap I, 550.

O letaisīt pīpi sar. — iebāzt tabaku pīpē
un aizpīpēt. O Kad ap šķūni ir appļauts riņķī,
Mārtiņš saka savu pazīstamo: «letaisīsim pīpi».

Viņš pīpē, es sēdu un atpūtinu rokas. Akura-

ters 1, 62. Andrejs., atsēdās uz mūra, ietaisīja
pīpi. Sakse 2, 20. letaisīt (arī uztaisīt) dūmu

sar. —■ sagatavot smēķējamo. O Kas bija pa-

guvis apģērbties, ietaisīja dūmu. Laicens 1, 142.

Vecais izvilka pīpi, izrakstītu tabakas maku

un ietaisīja dūmu. Sakse 2, 4. letaisīt uguni
novec. — iededzināt, uzdedzināt uguni. \> letai-

sīt (arī uztaisīt, iestiprināt) dūšu sar. —

iedzert alkoholisku dzērienu, lai īslaicīgi rastu

šķietamu drosmes un spēka apziņu. □ «Deg-
vīns, kā sacīt, ir aizliegts šai vietā. .»

— . . «Nemāci mani, es zinu, ko daru. Šodien

tev vajaga [vajag] ietaisīt dūšu . .» Brička, Sau-

lītis 1, 26. n> letaisīt parādu novec. — aizņem-
ties, kļūt par parādnieku. !£□ Mikus: 2000

rubļu.. Cilvēks, es nesaprotu, kā tu tādu

milzīgu parādu varēji ietaisīt! Blaumanis 6, 319.

Uzzinājusi, ka es pārtikas veikalā ietaisījis
paradu. . , viņa dod man vienu latu. Lēmanis

9, 117.

ietaisīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

1. lesākt (ko darīt); sagatavoties (ko darīt).
n Lapu ģimenes gals kluss un gauss, aiz

pārsteiguma nevarēja vien ietaisīties ķerties

pie maizes rikas un tējas glāzes. Upīts XII,, 646.

2. lekļūt (kādā darbā, sabiedriskā stāvoklī);

iekārtojoties kļūt (par ko); arī iekārtoties,
iedzīvoties. □ Var jau būt, ka. . viņam iz-

dosies ietaisīties tādā darbā, kas kaut cik at-

bilda viņa izglītībai un tieksmēm. Lācis 6, 72.

Ja ietaisās Heimanietei par znotu vai vīru,
var dzīvot kā peles ausī. Niedre 6, 198. . . Čipa
iesaucās: «Tie, kas dabūja zemi Auru atmatā,

tagad jau it labi ietaisījušies, un tie, kas

Jaunzemju mežā, vēl labāk. A Deglavs 1, 868.

ietālēm, apst.; reti. Patālu. !□ Es stāvēju
ietālēm un nevarēju visu sadzirdēt. ME pap

I, 550.

ietālu, apst.; reti. Patālu. !□ Ap viņiem sa-

pulcējās ietālu apkārt bars ļaužu. ME pap 1,550.

ietaļa, -as, s.; novec. Brāļa sieva; vīra brāļa

sieva. O Gan gribēja ietaliņa No ietaļas vieg-
las dienas. LD 23 752. Viņas nākotnē būs ...
Stīpnieku ietaļas.ME pap I, 550.

iefamborēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Tamborējot ieveidot (piemēram, rakstu).

I. rakstu.

2. pareti. lesākt tamborēt, bet nepabeigt.
letamborēta šalle.

ietapt, -topu, -topi, -top, pag. -tapu; intrans.;

novec. 1. lekļūt (kur iekšā). O Oliņu tēvs

palīdz viņai ietapt orē blakus Oliņu mātei . .
Birznieks-Upītis 6, 53.

2. lekļūt (piemēram, kādā stāvoklī). □ Cen-

šos zaldātos ietapt. ME pap I, 550. Parādos

ietapuši. ME pap I, 550.

3. Iztapt (1). □ Varen ietapdama. . saim-

niecei. ME pap I, 550.

iefarkšķēties, -tarkšķos, -tarkšķies, -tarkšķas,
pag. -tarkšķējos, retāk ietarkšēties, -tarkšos,

-tarkšies, -tarkšas, pag. -tarkšējos; refl. 1. pa-

rasti 3. pers. lesākt tarkšķēt un tūlīt pārstāt

(par mehānismiem, ierīcēm). letarkšķas mo-

tocikls. Pulkstenis ietarkšķējās. □ Un viena

lidmašīna riņķoja tieši virs rudzu lauka.

letarkšķējās ložmetēji. Te un tur asinīs saļima
cilvēki. Lācis 15, 195. Aiz meža līkuma ietark-

šķējās pļaujmašīna. Lagzdiņš 2, 90. . . pēkšņi
virs galvas kaut kas ietarkšķas. . . Spainis ar

visu saturu nāk., taisni virsū. Dripe 1, 49.

// Par dzīvniekiem, a Stārķi, kas, salasījušies
lielā barā, vēl pastaigājās pļavā, likās sadrū-

muši, rāmi. Bieži tie ietarkšķēļās, bet ne kā

pavasarī. . Jansons 1, 76. Kurr! Kurr! Kurr! aiz

pļavas labības laukā ietarkšķējās zemes vēzis.

Kar 55, 9, 7.
_

2. sar. Atri, nepatīkamā balsī ierunāties;

iesākt nepatīkami skanēt un tūlīt pārstāt (par

balsi). O Pie šķūnīša ietarkšķējās Babulienes

balss. . . [Babuliene] apbēra Šnuffi ar savu

vārdu krusu .. Sakse 9, 71.

ietaujāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. lejautāties. I. mātei par ciemiņiem.

ietaukot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. leziest ar taukvielām. O Kristīne Dziesma

guldina mazus, omulīgus pīrādziņus uz labi

ietaukotas pannas. Zigmonte 2, 14. Skaidrs, ka

ziemā ar vasaras makšķeri darboties ir sa-

režģīti .. , pat ietaukota aukla piesalst spo-

lei . . Sports 69, 169, 3. Vasarā ādu galvenokārt
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ietaukojam, lietojot dažādas eļļas.. PL Siev

66, 9, 23.

2. tehn. Piesātināt, arī pārklāt ar taukvielām.

ietaupījums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts -pietaupīt (1). Līdzekļu i. Materiā-

lu ietaupījumi. Iztērēt ietaupījumu. !□ Šai

krājkasē glabājās viņa ietaupījumi — deviņi

simti pieci rubļi. Birze 5, 179. Rūpnieciski tas

nozīmētu — miljoniem rubļu ietaupījumu, teh-

noloģijas vienkāršošanu, atteikšanos no vai-

rāku starpcehu celtniecības. 4, 240. Citi

[kolhoznieki] dzīvo ģimenes mājiņās, kuras uz-

celtas par pašu ietaupījumiem vai arī par

bankas aizdevumu vai kolhoza aizdevumu. Zv

73, 3, 18.

2. Paveikta darbība, rezultāts -pietaupīt

(2). O Sevišķi labas ir [koku] mizojamās lāp-

stiņas ar 3 asmeņiem. . Šāda lāpstiņa dod

lielu darba laika ietaupījumu.. Indāns 1, 184.

Procesu [ražošanā] izdevās viegli paātrināt.

Radās liels laika ietaupījums. . .Pasūtījumu
varēja izpildīt pirms termiņa. Rīgas B 73, 123, 1.

ietaupīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Eko-

nomiski, taupīgi rīkojoties, saimniekojot, at-

licināt (piemēram, naudas līdzekļus, izejvielas).
I. naudu. I. elektroenerģiju. I. pārtikas pro-

duktus. O Jaunā metode dod iespēju ietaupīt
līdz 15% cementa. Pad J 73, 31, 1. Virsplāna

produkcija [rūpnīcā] tika izgatavota no ietau-

pītiem materiāliem. Rīgas B 66, 260, 1. // Atli-

cināt, neizdot, arī iekrāt (naudu). CD . . viņi
katrs ietaupīja pa latam nedēļā, kas citādi

būtu jāizdod par kuģīša biļetēm. Lācis 15, 86.

Viņam ir nebaltām dienām mazliet ietaupīta
nauda.. Fimbers 1, 17. Kulijeva sapnis bija

ietaupīt vismaz piecpadsmit rubļu, lai iemak-

sātu kalimu (līgavas naudu) un otrreiz varētu

apprecēties. Birznieks-Upītis 6, 262. // Saglabāt,
lieki neiztērēt (enerģiju, darbu v. tml.).

tO letaupīts cilvēku spēks — pasaulē visvēr-

tīgākās enerģijas veids. J Plotnieks 2, 64. . . jau-
nā mašīna .. arī ietaupa vairāk par 100 stun-

dām cilvēku darba. Lauku Dzīve 68, 4, 19.

2. Paveicot (ko) īsākā laikā, arī ātrāk, atli-

cināt (laiku). I. laiku, strādājot ar racionāliem

darba paņēmieniem. Izmantot ietaupīto laiku.

'CD Un tomēr es tos trīsdesmit kilometrus no-

braukšu minūtēs četrdesmit. . Salīdzinājumā
ar mana tēva laikiem katrā braucienā es

ietaupu vismaz trīs stundas. Birze 5, 63. . . no-

lēmu, ka man jāietaupa laiks. No miega —

viena stunda; tad — ātrāk apģērbties, rosī-

gāk nomazgāties, žiglāk paēst, veiklāk so-

ļot — ta iznāks otra stunda. Salenieks 5, 89.

ietaupīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -Ijās; refl.
1. Tikt ietaupītam (1). letaupījās kurināmais.
O Naudu lieki tērējusi neesmu: diegi pirkti
par pensijas naudu, kas, slimnīcā guļot, ietau-

pījusies. J Liepiņš 1, 28. Izdevumi viena hektāra

augļu dārza novākšanai samazinās. . Gadā

ietaupās ap 17 miljonu rubļu. Zv 62, 13, 16.
2. Tikt ietaupītam (2). letaupās darba stun-

das. !□ Ertakā pārtikas preču tirdzniecības
forma ir pašapkalpošanās: vairākkārt ietaupās
pircēja laiks . . Zin T 69, 4, 10.

letaurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; reti.

Taurējot panākt, ka skaņas izplatās (kur

iekšā). I. istabā. // parn.; sar. Ļoti skaļi runā-

jot, panākt, ka skaņas izplatās (kur iekšā).
CD «Tev ciemiņš atnācis!» Guste ietaurē sirm-

galvim ausī. Jā, ietaurē, jo klusāk teiktu vārdu

Cīrulītis nespēj sadzirdēt. Ciņa 71, 213, 4.

ietaurēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. lesākt taurēt un tūlīt pārtraukt. O Tā-

lumā kāds ietaurējās. ME pap I, 550.

ietaustīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Taustoties ievirzīties (kur iekšā). '.□ Beidzot

pa nelielām durvtiņām [durtiņām] izdevās

ietaustīties vienā blakus telpā. . Laicens 2, 99.

ietece, -es, dsk. ģen. -ču, s. leteka.

ietecētl
,

parasti 3. pers., -tek, pag. -tecēja;
intrans. 1. Tekot, plūstot ievirzīties (jūrā, ezerā,

upē v. tml.) — par upi, straumi v. tml. Dau-

gava ietek jūrā. !□ . . mazā upīte netālu no

klētiņas ietecēja ezerā. Birze 3, 143. Lubānas

ezerā ietecēja 9 upes, bet iztecēja tikai viena

pati — Aiviekste. D kal 65, 81. Pāri Muldiņu

zemdegai izrakts dziļš, taisns grāvis.., tikai

pie Kupčām tas ietecēja Braslā. Upīts 4, 705.

2. Tekot, plūstot ievirzīties (kur iekšā, pie-

mēram, traukā) — parasti par šķidrumu.

Ūdens ietek spainī. O Šņākdams vēsais zel-

tera ūdens ietecēja slīpētā glāzē . . Blaumanis

6, 129. Lietus ūdens ietecējis mucā. ME pap

I, 551. Neapzinīgākie ogotāji un sēņotāji.,
norauj no kokiem sveķu trauciņus, izmētā pa

zemi tajos ietecējušos sveķus . . Cīņa 64, 217, 2.

pārn. Smalkie sintētiskās šķiedras diedziņi . .
no spolēm ietek modernajās aužamajās ma-

šīnās. Zv 67, 11, 11.

ietecēt2, -teku, -teci, -tek, pag. -tecēju;
intrans. Teciņus ievirzīties (kur iekšā). I. istabā.

O Teciņiem ietecēja Talkas māte kambarī. .
LD 28 504. Kucēns, nagiem skrapstinot pret
grīdu, ietecēja iekšā. . Ezera 7, 22. // Uz īsu

brīdi ieiet, pabūt (pie kā). In «Ja atliek laiks,
ieteci atpakaļceļā arī manā būdā. Tur,pie meža

pļavas ..» Kaldupe 6, 114.

ietecēties, parasti 3. pers., -tekas, pag. -tecē-

jās; refl. lenākties, nogatavoties. □ Saules

pusē brūklenes jau ietecējušās gaiši sarka-

nas.. Birznieks-Upītis 11, 349. ..augstākajās
vietās nobrieda mieži, pauguru nogāzēs iete-

cējās vīnogas . . Skujiņš 7, 142. Grāvmalā
0

jau
ietecējušās tādas sarkanas zemenes. ME pap

I, 551.

ietecināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Tecinot panākt, ka (šķidrums) ievirzās (kur

iekšā). I. medu kannā. Krūzē ietecinātas bērza

sulas. CD .. tēvocis, galvu atliecis, ietecināja
pudeles saturu rīklē. Dripe 2, 67.

ieteicams, -ais; s. -a, -ā; apst. ieteicami.
1. Divd. -^-ieteikt.

2. Derīgs, piemērots, arī vēlams. I. vingrot
pie atvērta loga. leteicamā literatūra. ]CD .. va-

sarā apdzīvojamo ēku celtniecībā būtu vēlams

ieviest lielāku daudzveidību. Kā ieteicamu

variantu varētu minēt atvieglotu konstrukciju
korpusus. Zin T 66, 11, 39. leteicams paēst vienu

vai divas stundas pirms iekāpšanas lidmašīnā.

Ves 72, 4, 32.
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ieteikt, -teicu, -teic, -teic (tagadnes formas

parasti nelieto), pag. -teicu; trans. 1. Dot pa-

domu, ierosināt (ko darīt). I. braukt ar auto-

busu. I. ārstēties sanatorijā. O Draugs ieteica

man pieteikties par kuģa puiku kādā no ostā

stāvošiem tvaikoņiem. Paegle 3, 326. . . Lībiņa
ieteica mums arī iziet kādu brīdi pa sētu pa-

skraidīties . . Birznieks-Upītis 6, 356. Vai jūs esat

bijuši skaidrā vasaras naktī jūrā? Ja ne, tad

sirsnīgi ieteicu to izdarīt. Nekāds upes līcis,

ne bērzu birztala vai meža ezers nespēj līdzi-

nāties jūras un debess skaistumam mierīgā,
dzidrā vasaras naktī. Grīva 5, 35. // Norādīt

(ko) kā vēlamu (kādam), censties pierādīt, ka

(kas) ir derīgs, piemērots. I. grāmatu. I. zāles.

I. jaunu darba metodi. □ Citiem viņš atpūtu

parasti ieteica ārpus pilsētas, lauku klusumā . .
Birze 5, 100. Institūta ļaudis meklē vislabākos

variantus, lai tos pēc pārbaudes varētu ieteikt

saimniecībām. Lauku Dzīve 74, 3, 6. «Gluži

svaiga zivtiņa —
šorīt tikai kā no tīkla iz-

ņemta.. ,» viņš ieteica savu preci. Fimbers

1, 388. // Dodot padomu, ierosinot norādīt, ka

(kāds) ir vēlams, piemērots, a Laikrakstos

izsludināta kandidātu izvirzīšana akadēmiķu
vēlēšanām. Universitāte gatavojas ieteikt pro-

fesoru doktoru Lielkalnu. Niedre 6, 191. Kad

starpkolhozu celtniecības organizācijā izteicu

vēlēšanos parunāt ar kādu darbīgu komjau-
nieti, man ieteica šoferi.. Pad J 73, 54, 1.

2. novec. lestāstīt. O Nevar ieteikt kā zir-

gam pasaku. LSP(N) 197. Man to neieteiks.

ME pap I, 551.

Sk. ieteicams.

ieteikties, -teicos, -teicies, -teicas (tagadnes

formas parasti nelieto), pag. -teicos; refl. 1. trans.

lerunāties (1). O «Ines,» ieteicās leva, mani

ieraugot.. Brodele 17, 169. «Mēs domājām, ka

jūs esat komandējumā,» ieteicās Gārša. Birze

5, 69. Kaimiņš iedarbināja atnesto magneto-
fonu. Kāds ieteicās, ka derētu padejot. . Ezera

8, 37. // intrans. I. par pārrunu izbeigšanu.
O Kā šis ieteicās par mājās braukšanu, visi

cēlās kājās . . ME pap I, 551.

2. novec. leteikt sevi, piedāvāties (par ko);

pieteikties. 'O leteikdamies par derīgu
iegātni, viņš nepiemirsa aizrādīt Silmežam uz

labumiem, kādi viņam celtos no tāda meitas-

vīra, kas protot strādāt saimniecībā derīgu
amatu. Apsīšu J 2, 88.

ieteikums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts (1). Pārdomāts i. □. . Arvīds

atcerējās otru Vīlerta ieteikumu: meklēt iespē-
jami jaunākus puišus, īstus entuziastus . . Purs

4, 168. Ja tūlīt griežas pie ārsta, precīzi izpilda
viņa ieteikumus .., tad saslimšana ātri pār-
iet. Ves 67, 6, 31. Pēc ieteikuma no Zemes

kosmonauti nedaudz pazeminājuši gaisa tem-

peratūru kuģu kabīnēs. Sports 63, 72, 2. // Lab-

vēlīga atsauksme (par kādu). !□ ..komunis-

tiem, kas devuši ieteikumus, jāinteresējas, kā

viņu
_

rekomendētie kandidāti arī turpmāk
strādā, uzvedas, kā viņi sagatavojas, lai kļūtu
par partijas biedriem. Cīņa 57, 192, 1.

ieteka, -as, s. Vieta, kur (upe, strauts) ietek

(jūrā, ezerā, upē). Atrasties netālu no upes

ietekas jūrā. :0 .. laivas sasniedz kādas pa-

prāvas upes ieteku. Tās tumšie ūdeņi diezgan
strauji ieplūst Lielupē no labās puses. Vanags

8, 215. Pie pašas [upes] ietekas jūrā, kreisajā
krastā, pirms daudziem gadiem zvejnieki bija
sākuši celt sev dzīves vietu. A Grigulis 9, 229.

. . nelielā mājelē pie bezvārda upītes ietekas

Zintenes ezerā es satiku Sniedzi. Birze 3, 8.

ietekme, -es, dsk. ģen. -mju, s. 1. Cilvēka

iedarbība uz (kāda) rīcību, izturēšanos, uz-

skatiem. Spēcīga i. Pakļauties citu ietekmei.

■O Izrādās, ikviena sastapšanās ar jebkuru
cilvēku liek mums kaut kādā veidā mainīt

mūsu ieskatus par dzīvi. . . Ir sliktas ietekmes

un ir ietekmes, bez kurām mēs pilnīgi varētu

iztikt. Bet ir arī tikšanās, kas pavērš mūsu

dzīves ritējumu jaunā, nozīmīgākā orbītā . .
Zigmonte 4, 209. Zelmai taisnība — viņu ne-

vajag izlaist no acīm, nevajag atstāt svešu

ļaužu ietekmei. Labais viņā jākaisa kā sēkla

zemē, lai dīgst, lai aug . . . Ezera 2, 171. // Cil-

vēka īpašību, psihiskā stāvokļa, rīcības iedar-

bība uz (kāda) rīcību, izturēšanos, uzskatiem.

□ Panākumus audzināšanā lielā mērā nosaka

audzinātāja personības ietekme uz audzēkni. .
PL Siev 66, 5, 14. .. pieaugušo rīcībai ir liela

ietekme, jo bērns neapzinīgi kopē tēva un

mātes izturēšanos. PL Siev 59, 12, 22. // Cilvēka,

viņa darbības, īpašību iedarbība uz parādī-
bām sabiedrībā. □ Raiņa ietekme saskatāma

Leona Paegles pasaku lugās.. J Kalniņš 1, 97.

Ziņu vācēja ietekme pierakstīto etnogrāfisko
materiālu kvalitātē var izpausties kā parā-
dības slikta pazīšana, nepietiekama tautas va-

lodas vai izloksnes zināšana . . Latv etn 20.

2. Vienas sabiedriskas parādības iedarbība

uz citu sabiedrisko parādību. □ Etnogrāfu
uzdevums ir noteikt savstarpēji saistītos kul-

tūras slāņojumus un to ietekmi attiecīgās tau-

tas kultūrā. Latv etn 17. . . latviešu skatuves

māksla ir veidojusies . . krievu teātra ietekmē.

Zv 52, 13, 25. Ekonomika nokļuva spēcīgā ār-

zemju monopolu ietekmē, bet buržuāziskā Lat-

vija pārvērtās par atsevišķu imperiālistisko
lielvalstu agrāru . . piedēkli. Zv 72, 24, 4. // Sa-

biedriskas parādības iedarbība uz cilvēku, viņa

dzīvi, personību, darbību. O Arhitektūras

emocionālā ietekme uz cilvēku ir ilgstoša un

daudz intīmāka nekā jebkuras citas mākslas

iedarbība . . Māksla 73, 4, 22. Mūsu avīzēm un

citiem periodiskajiem izdevumiem ir milzīga
ietekme uz cilvēku jūtām un prātu. Cīņa 62,

239, 1.

3. Dabas parādību iedarbība uz dabu, tās

norisēm. O Šo saules izstaroļuma, mitruma

un sala ietekmē pārveidojušos zemes virs-

kārtu sauc par augsni. Izrakt 8. . . augu dzīvī-

bas procesu norisei piemīt vairākas raksturī-

gas īpatnības, kas nodrošina lielu izturību pret

nelabvēlīgu vides ietekmi. Pad J 73, 2, 4. Sil-

tuma ietekmē, kas rodas berzē, polimēri sa-

kūst un veido izturīgu savienojumu. Alksnis

1, 51. // Dabas parādību iedarbība uz cilvēka

vai dzīvnieka psihi, organismu, darbību. Kli-

mata ietekme uz dzīvniekiem. □ Viņš trieca

[runāja] par laiku, par jūras ūdens ietekmi uz
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nerviem. . Lubējs l, 131. . . mežu un lauku gaiss

piesātināts ar augu aromātu, kas rada ne tikai

patīkamu sajūtu, bet kam piemīt arī ārstnie-

ciska ietekme . . Ves 63, 7, 6. // Cilvēka, viņa

darbības, arī sabiedriskas parādības iedarbība

uz dabu, tās norisēm. !□ Jāpiezīmē, ka cilvēka

darbības ietekmē [meža] zemsegas augu sa-

stāvs stipri mainās. Meža t 12.

ietekmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ar

savu rīcību, izturēšanos, uzskatiem censties

panākt, ka (kāds) maina rīcību, izturēšanos,

uzskatus (par cilvēku). □ Pirmais stūrmanis

viņu reiz bija mēģinājis ietekmēt, aizrādī-

jis . . Lācis 5, 228. «.. neviens cilvēks nevar

vainot otru, ja kāds aktīvi viņu ietekmē. Kur

tad paliek raksturs, brīva ceļa izvēle?» [Saka

skolotājs.] Sakse 7, 233. Šķiet neticami, ka viņš

savam audžudēlam Volodjam prot dot labus

padomus, bet ne mazākā mērā nemēģina
ietekmēt meitu, lai gan viņu ļoti mīl.. Pad J

64, 131, 2. // Būt par cēloni tam, ka (kāds)

maina savu rīcību, izturēšanos, uzskatus (pie-

mēram, par cilvēka īpašībām, psihisko stā-

vokli, darbību). O Viņa miers un ne visai

skaļā valoda labvēlīgi ietekmēja audzēkņus.

Strādāja klusi un aizrautīgi. Jauno v 59, 38.

..

ir ļoti svarīgi, lai bērns augtu saticīgā ģi-
menē, kur vecāku piemērs jau no mazotnes

labvēlīgi ietekmē bērnu. Ves 72, 4, 10. . .G. Mer-

ķeļa darbi ietekmēja latviešu inteliģenci un

dziļi atbalsojās latviešu literatūrā visu 19. gad-
simtu . . Niedre 8, 190. // Panākt, būt par cēloni,

ka rodas pārmaiņas (sabiedrībā) — par cil-

vēku, viņa darbību, īpašībām. 'CJ Melngaiļa
personība stipri ietekmējusi latviešu mūzikas

dzīvi, īpaši visos virzienos, kas saistās ar koru

kultūru. Vītoliņš 2, 52. Pareizi.. un dziļi attēlo-

dams savu laikmetu un cilvēku dzīvi, rakst-

nieks tai pašā laikā palīdz to veidot, ietekmēt,
virzīt uz priekšu. Lit M 58, 39, 3.

2. parasti 3. pers. Būt par cēloni tam, ka ro-

das pārmaiņas (sabiedrībā) —

par parādībām
sabiedrībā. CJ Sociālistiskā reālisma māksla

ar savu autoritāti ietekmē pasaules kultūras

attīstību. Māksla 60, 1, 4. Pēc. . organizētāju
ieceres, konferences uzdevums ir ietekmēt

sabiedrisko domu . . Pad J 73, 60, 1. // Būt par
cēloni tam, ka rodas pārmaiņas (cilvēka dzīvē,

viņa personībā, darbībā) —

par parādībām sa-

biedrībā. 'CJ .. māksla ir sabiedriska parā-
dība, ta atspoguļo laikmeta sabiedriskos pro-

cesus, ietekmē cilvēku prātus un jūtas . . Māk-

sla 72, 2, 3. . . Blaumaņa lugu jaunuzvedumi no

jauna apliecina, ka tā vide, kurā izauguši viņa
varoņi, ietekmējusi šo raksturu veidošanos.

J Kalniņš 1, 347.

3. Būt par cēloni tam, ka rodas pārmaiņas
(dabā, tas norisēs) —

par parādībām dabā.

O Ir lauka augi, kas augsni ietekmē lab-

vēlīgi, tas kopšanu vienkāršo un atvieglo.
.

Apsītis l, 319. Dažreiz minerāla krāsu ietekmē

gaismas interference, radioaktivitāte v. c.
faktori. Upīte 1, 84. Nepastāvīgs bija laiks, to

ietekmēja tuvu esošā jūra. Talcis 1, 58. // Būt

par cēloni tam, ka rodas pārmaiņas (cilvēka
vai dzīvnieka psihē, organismā, darbībā)— par

parādībām dabā. □ Plašas apstādījumu joslas,
tīrs gaiss un klusums labvēlīgi ietekmē cil-

vēka organismu un kāpina darba spējas. Māj-

tur 404. . . zvejniekciemā Ansi sākumā visvai-

rāk ietekmēja divas lietas. Viena no tām bija

šoseja, kas vijās cauri reti izbārstītajam cie-

mam. A Grigulis 13, 16. . . dzīvniekus ietekmē

meteoroloģiskie apstākļi . . Sloka 1, 6. // Pa-

nākt, būt par cēloni, ka rodas pārmaiņas

(dabā, tās norisēs) —

par cilvēku, tā darbību,

arī parādībām sabiedrībā. CJ Latvijas terito-

rijā jau daudzus gadu simteņus ilgi mežu stā-

vokli ietekmējusi cilvēku darbība. Meža t 10.

ietekmēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Pakļauties (kā) ietekmei, iedarbībai (pa-
rasti par cilvēku). □ Studiju gados parasti

audzēkņi ietekmējas no saviem meistariem,

mēģina ārēji tvert un atdarināt viņu kompo-

zīciju paņēmienus, faktūru. Tēl M 58, 160.

. . Zelma .. ietekmējās no citu spriedumiem.
Bērce 3, 333. Vai prokurors drīkst ietekmēties

no savām personīgām jūtām? Sakse 1, 147.

ietekmīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ietekmīgi.
1. Tāds, kam ir spēcīga ietekme (1). letek-

mīgi darba biedri. letekmīgi ārvalstu pār-

stāvji. □ Pirmā izlaiduma absolventi sagadī-

jās diezgan ietekmīgas personas: tur bija
kāds redaktors, vairāki direktori. . Saulītis

13, 141. // Tāds, kurā izpaužas šada īpašība.

O . . viņš varēja mērķtiecīgi un ietekmīgi
izteikties. Dzene l, 89. Pēc ietekmīgas pauzes

viņš labvēlīgi pasmaida. Auziņš 1, 30.

2. Tāds, kam ir spēcīga ietekme (2); arī no-

zīmīgs. CJ .. sociālistiskajai sacensībai ir

ietekmīgs spēks. Pad J 73, 57, 1.

3. Tāds, kam ir spēcīga ietekme (31.
!□ Pirmajā augšanas gadā graudzāles šaja

[augsnes bagātināšanas] virzienā ir ietekmīgā-
kas par tauriņziežiem, bet turpmākajos gados

tauriņzieži vienmēr vairāk pārspēj graudzāles.

Apsītis 1, 324.

ietēlot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

1. Attēlot (piemēram, mākslas darbā). CJ Tie

ir viņa paša vaibsti, ko viņš ietēlo savā «klu-

sētājā». ME 11, 81.

2. Iztēlot (kādu, piemēram, zināma situācijā),

'd .. tīkami ietēlot sevi jaunās paaudzes
lomā . . Upīts XII, 818.

ietēloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; reti. 1. parasti 3. pers. Tikt ietēlotam (1).

CJ Spēks, kas mākslā ietēlojas. ME 11, 81.

2. trans. Reil. -Pietēlot (2). □ . . Apiņa

kundze pati sevi ietēlojās tādas aizspriedumus

nokratījušas, tradīciju važas saraustījušas, brī-

vas sievietes lomā. Upīts XII, 117.

ietēmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. No-

tēmēt un iešaut, arī iemest (kur). I. mērķī.

I. putnam. \CJ No liela gabala sviezdams, ietē-

mēja pa galvu. ME pap I, 551. // trans. I. akmeni

logā.
ietenferēt, -eju, -c, -ē, pag. intrans.; sar.

Tenterējot ievirzīties (kur iekša). !□ Ģirts

pakāpās sānis, un Artūrs, ieten.terējis_ grāvī,
nokrita uz mutes. Dripe 2, 127. Pa durvīm aiz-

kususi ietenterē Anlīze, ievīstījusies bieza la-

katā. Kar 57, 5, 51.
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ietere, -es, dsk. ģen. -ru, s.; novec. letaļa.

ietērēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; reti.

lesākt tērēt (naudu). I. naudu.

ietērpakmens, -akmens, dsk. -akmeņi, v. De-

koratīvs akmens mūra vai betona būvelementu

ietērpšanai. \UJ Granīti ir ļoti izplatīts būvma-

teriāls, ko izlieto kā ietērpakmeni tiltu bal-

stiem, ēku pamatiem, pieminekļiem utt. Mal-

davs 1, 65.

ietērps, -a, v. 1. Izstrādājums, arī izstrādā-

jumu kopums (ķermeņa vai tā daļas) aizsar-

gāšanai no ārējās vides iedarbības; arī ap-

ģērbs, tērps. lO .. [jaunietim] melnas bikses,

kas šūtas pēc Dikensa laika griezuma, un tā-

das pašas krāsas kurpes, kuru fasons mazliet

atgādina pasaku grāmatu kungus. letērps mu-

dināt mudina vērst acis uz augšu. Kalndruva

5, 73. // Formas tērps (parasti karavīram).

O Divās minūtēs tumšais uzvalks bija apmai-
nīts pret karavīra ietērpu. Saulītis 12, 57. Ašā

gaitā pienāk Ziemelis, viņam līdzās turas

slaiks zēns armijas ietērpā, tikai bez zīmot-

nēm. Spāre 5, 137. Tas bija vēl jauns puisis,
tikko demobilizējies no armijas, vēl karavīra

ietērpā. Vilks 3, 39. // pārn. Skaniskā izpausme,
lorma (piemēram, vārdam). Vārda skaniskais i.

'O Komponēt dzeju nozīmē radīt tai atbil-

stošu, līdzvērtīgu muzikālu ietērpu. . Vītoliņš

2, 46.

2. Apdare, mākslinieciskais veidojums (pie-

mēram, priekšmetam, telpai). O Šo aparātu

ārējā apdare parasti grezna .. , lietoti metāla

un.. koku ielaidumi, profilējumi, zeltījumi.
Tie kopā ar skalām.. izveido ļoti raibu apa-

rāta ārējo ietērpu. Mājtur 443. .. te izgatavo
iespiedformas, iespiež daudzkrāsainus zīmē-

jumus uz skārda. Te top konservu kārbu

ietērps. Rīgas B 69, 77, 3. .. prakse rāda, ka

tieši materiālu izvēle telpu ietērpam ir labu

sekmju pamatā — gan konstruktīvā, gan estē-

tiskā ziņā. Zin T 70, 3, 30. .. zāle sēru ietērpā.
Uz augsta postamenta — šķirsts. . Cīņa 64,

213, 1. // Skatuves telpas mākslinieciskais vei-

dojums atbilstoši lugas darbības apstākļiem
un idejiskajam saturam. Izrādes i. lestudē-

juma i. O Kontrastainu noskaņu caurstrāvots

ir scenogrāfes. . veidotais skatuviskais

ietērps .. Zv 66, 10, 10. Kad lasām lugu, paliek

prātā tas, ka tās daudzās ainas notiek ļoti da-

žādās vietās, kur lielas, pat neparasti lielas

iespējas ir veidot grandiozu skatuves dekora-

tīvo ietērpu. J Kalniņš 1, 290. A. Spertāls vei-

doja dekoratīvo ietērpu uzvedumiem «Āksts»,
«Filumena Marturano», «Kaija» . . LPTV 11, 25.

// Mākslinieciskais (grāmatas, brošūras v. tml.)
veidojums. !□ Viņš darinājis māksliniecisko

ietērpu arī Raiņa «Klusajai grāmatai», ilustrē-

jis V. Šekspīra kopotos rakstus . . Lauku Dzīve

71, 5, 24. Grāmatu ilustratīvā ietērpa veidošanā

arvien lielāku nozīmi ieguva reālistiskais vir-

ziens . . Jaun Gr 60, 12, 46.

O letērpa akmens — ietērpakmens. !□ Mūra

akmeņus lieto tiltu balstiem, ēkām,
ostu būvēm, pieminekļiem v. c. .. Svarīga ir

akmens krāsa, graudainības pakāpe, kas sa-

stāda daļu no dekoratīvā elementa. Izrakt 78.

ietērpt, -tērpju, -tērp, -tērpj, pag. -tērpu;
trans. 1. Uzvilkt (kādam apģērbu); panākt, ka

(kāds) uzvelk, ari valkā (kādu apģērbu).
I. meiteni jaunā mētelī. IO No 3 mēnešu ve-

cuma zīdaini vairs netur autiņos, bet ietērpj

garās biksītēs ar aizšūtiem galiem. Mājtur 9.

Pēkšņi durvīs parādījās . . Jūlas kažokā ietēr-

ptais augums. Līvs 3, 38. «Zīdā un samtā tev'

ietērpšu, māt!» Plūdonis 1, 22. pārn. Ziemā

sniega māte ietērpa egli un eglītes dziļā

sniegā, tā ka pat zaķītim ar līkajām kājām
bija grūti izbrist . . Birznieks-Upītis IV, 77. pārn.

Sals nežēlīgi knaibīja seju, rokas, spiedās cauri

drēbēm, ietērpa kokus pasakainā sarmas rotā.

Cīņa 63, 12, 2. // levilkt (piemēram, rokas cim-

dos, kājas apavos), a Silta ūdens strāvas no

mazgājamās ierīces labu brīdi skaloja ķirurga
rokas .. Tikai pēc tam viņš ietērpa tās cim-

dos. Lubējs 1, 172. Brezenta cimdā ietērptā roka

kā signāla rādītājs paceļas pretī jaunam pa-

nelim, ko uzmanīgi pasniedz ceļamkrāna trose.

J Plotnieks 2, 56. Kājas viņa ietērpa kurpēs.
ME 11, 81. // pārn. Izteikt, izpaust (piemēram,
vārdos, skaņās), fcj Viņa acu priekšā slīdēja
aina pēc ainas, un viņš ietērpa tās vārdos,

vienkāršos, sirsnīgos. Sakse 7, 80. . . Artūrs . .

paskatījās uz Ģirtu ar tādu izteiksmi, kas,
vārdos ietērpta, skanētu: «Es to jau pats zi-

nāju ..» Dripe 2, 14. Kad komponists ietērpj
skaņās Raiņa tekstu, viņš saplūst ar savu

tautu, tās pagātni un nākotni visdziļākajā pār-

dzīvojumā. Sudrabkalns 2, 118.

2. Pārklāt (būvelementa) pamatmateriālu ar

kādu citu materiālu. O Logi.. vērsti pret ne-

lielo pagalmu. Lai kaut cik uzlabotu izgaismo-
jumu, ēkas pretējās sienas ietērptas gaišās alu-

mīnija plāksnēs. Māksla 73, 4, 27.

letērpties, -tērpjos, -tērpies, -tērpjas, pag.

-tērpos. Reil. (1). □ Tad viņš . .

atgriezās kazarmās, kur ietērpās jaunās virs-

drēbēs . . Ādamsons 2, 148. Pa namdurvīm . . šad

un tad ieiet.. vilnas lakatos un cienīgos mē-

teļos ietērpušās sievas. Kalndruva 2, 127. pārn.

. . pie loga pumpurus briedināja mežrožu

krūms, kas jūnija vidū ietērpās baltos, smar-

žīgos ziedos . . Purs 4, 39. pārn. Kur tu, dze-

guzīte, kavējies? Mežs jau zaļās lapās ietēr-

pies ..
A Bārda 1, 53.

ietēst, -tēšu, -tēs, -tēš, pag. -tēsu; trans.

1. Tēšot ieveidot (piemēram, robu). !□ ..ar

zāģi planciņu iezāģē vairākās vietās, lai vieg-
lāk varētu ietēst [cirvja] kāta līkumus..
Indāns l, 166.

2. lesākt tēst, bet nepabeigt. letēsts baļķis.
ietēsums, -a, v. Paveikta darbība, rezultāts -*■

ietēst (1). O Izcērtamos kokus apzīmē ar

zīmogu un labi saskatāmu ietēsumu. . Kronī-

tis 1, 196.

ietetovējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-4-ietetovēt. I. uz rokas.

ietetovēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Teto-

vējot ieveidot (attēlu, zīmi). (0 ..viņš at-

brauka svārku piedurkni no rokas stilba, kur

ietetovēts zils enkurs un vēl kaut kādas zī-

mes. Upīts VIII, 102. Uz resnā rokas dilba iete-

tovēts zils enkurs. Dripe 2, 23.
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ietiekties, -tiecos, -tiecies, -tiecas, pag. -tie-

cos; refl. lesniegties. □ Debesīs ietiecas

daudzstāvu nami. Rīgas B 64, 209, 7. // pareti.

levirzīties (kur iekšā) — piemēram, par ceļu,
taku. O Aizaudzis meža ceļš pa šauro krau-

jiņu turējās cieši blakus upei, reizēm atiedams

tālu Priedaines daļā, reizēm ietiekdamies dziļi

Salakstes tīrelī. Upīts X, 332. // pārn. Pastāvot

noteiktā laika posmā, attiekties arī uz citu

laika posmu. O . . viņa sāktais darbs dzīvo

un ietiecas nākotnē. Cīņa 63, 11, 4. ..dzejnieks

rauga attēlojamās parādībās saskatīt līnijas
un pavedienus, kas neapraujas tās pašas die-

nas vakarā . ~ bet gan ietiecas tālāk nākotnē.

Kar 63, 12, 124. // pārn. Izvērst, paplašināt (pie-
mēram, darbību, ietekmi), skarot arī kādu citu,

jaunu jomu, nozari v. tml. O Rakstnieks,

cenzdamies šai raibajā dažādībā atrast būtisko,

likumsakarīgo, noteicošo un vienojošo, ietie-

cas dzīves parādību kopsakaros. Valeinis 1, 121.

Meklējumi noris divos pretējos virzienos: tu-

vinot plakātu stāj darbam ar tam piemītošo
tēlainību.. vai arī ietiecoties dekoratīvā no-

formējuma sfērā.. Māksla 71, 2, 6. Ar «Aseles»

inscenējumu mūsu balets pirmoreiz pa īstam

ietiecas jaunā tēmu un ideju novadā, saskaras

ar tagadnes dzīves problemātiku. . Rīgas B

69, 22, 4.

ietiepība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. i.O . . viņa nevarēja saprast vecā

kalēja stulbo ietiepību, pret kuru nelīdzēja ne

bāršanās, ne sunīšana, ne pašu dēlu zobgalī-
bas Upīts X, 180. «Nora,» Arnis ar neprātīgu
ietiepību atkārtoja, «labāk dejosim ... nāc.»

Līvs 1, 57.

ietiepīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ietiepīgi. Tāds,
kas neatlaidīgi cenšas īstenot savas, parasti
reālajos apstākļos nepamatotās, vēlēšanās.

I. bērns. I. cilvēks. !□ . . vecais Indrāns

gan ir cilvēciskāks, bet, savu iedomāto tais-

nību aizstāvot, ne mazāk ietiepīgs un stūr-

galvīgs kā viņa dēls. J Kalniņš 1, 337. Viņš ir

ļoti ietiepīgs. Visam jābūt tā, kā viņš iecerē-

jis. PL Siev_ 70, 4, 15. pārn. Putnus no skur-

steņa izdevās aizbaidīt tikai ar šāvienu gaisā.
Un tomēr ietiepīgais stārķu pāris prom neaiz-

laidas
— tas ierīkoja ligzdu zemē blakus skur-

stenim. Lauku Dzīve 68, 3, 35. // Tāds, kurā iz-

paužas šāda īpašība. letiepīga izturēšanās.

Q «.. kas man ko klausīties Vīksnes stāstus,»
vecais Zariņš ietiepīgi atkārtoja vienu un to

pašu. Bērce 1, 175. ..Birutai ne prātā nenāca

saistīt savu dzīvi ar šo cilvēku, tādu neno-

pietnu.., un viņa brīnījās, redzēdama, cik

ietiepīgi viņš turas līdzās un nedomā atkāp-
ties . . Zigmonte 4, 43. pārn. . . dzeguzēns ietie-

pīgi palika tupam uz bērza zara un audžu ve-

cāku [sarkanrīklīšu] saucieniem nepiegrieza
nekādu vērību. X Grigulis 2, 42. pārn. Robis
atvēra Heinriha Heines dzeju grāmatiņu. Acis
klīda laiski pa rindiņām, bet domas ietiepīgi
traucās prom, atpakaļ pie Vitebskā nodzīvo-
tiem gadiem. Salenieks 3, 18. pārn. Sinoptiķi
solījuši stipru vētru, bet kuteris ietiepīgi vir-

zas uz mērķi. Cīņa 73, 249, 4.

ietiepties, -tiepjos, -tiepies, -tiepjas, pag. -tie-

pos; refl. lesākt tiepties, neatlaidīgi censties

īstenot savas, parasti reālajos apstākļos ne-

pamatotās, vēlēšanās. O Bet pie kambara dur-

vīm arhitekts ietiepās un negāja iekšā.. Upīts
XII, 788. Ilgi noņemties ar bērnu, ieskaidrot

tam .. Jorenam pietrūka pacietības . . Reizēm

viņš mēģina, bet diezgan neveiksmīgi, mei-

tene nesaprot, viņa ietiepjas, negrib atkārtot.

Zigmonte 2, '58. «Es negribu gaidīt!» Aļoška
ietiepjas. Talcis 4, 87. Zelma paraustīja plecus.
«Ko es tādu teicu? Tu vienkārši esi ietiepies.
Nevēlies nevienu uzklausīt un saprast.» Bērce

3, 330.

ietīkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

lekārot. □ Saimnieka mantu ietīkoji. ME pap

I, 552.

ietikšķēties, parasti 3. pers., -tikšķas, pag.

-tikšķējās, arī ietikšēties, parasti 3. pers., -rik-

šas, pag. -tikšējās; refl. lesākt tikšķēt un tūlīt

pārstāt. □ Pulksteņi visi ietikšķējās skaļāk.
ME 11, 82.

ietikt, -tieku, -tiec, -tiek, pag. -tiku; intrans.

1. lekļūt (1). O Durvis aizvēris, tas ietika

mazā priekšiņā, — atvēris otras durvis, viņš
atradās siltā istabā. . Sudrabu E 3, 146. Viesu

[hokeja] komandas uzbrucēji.. jau pirmajā
trešdaļā pārliecinājušies, ka ietikt rīdzinieku

zonā nav viegli, atmeta cerību uz kombinā-

ciju spēli. Pad J 70, 249, 3.

2. lekļūt (2). □ Tēvs: Tad tik daudz kauna

tev vēl sirdī ir gan, ka negribi laist pasaulē
slavas, kā tu Indrānos ieticis. Blaumanis 6, 393.

«Bet tagad dzeru sev bēres! Vēsturē esmu

ieticis, man pietiek!» Vilks ;, 257. «Saki, kurš,

ietikdams lielā amatā, kļuvis laimīgs?» Vilis

jautā. Kar 74, 5, 50.

ietilpība, -as, s.; parasti vsk. 1. Spēja uz-

ņemt, ietvert (kā) noteiktu daudzumu. □ Tu-

vākajā nākotnē . . ostā varēs ienākt tankkuģi
ar kravas ietilpību līdz 32 tūkstoš tonnām.

Zv 67, 10, 13. No savas klases mašīnām auto-

buss atšķiras ar to, ka tam ir lielisks tehnis-

kais iekārtojums un lielāka ietilpība. Pad J

63, 154, 4. pārn. .. daiļdarba valodai rakstu-

rīga ietilpība, koncentrētība. Valeinis 1, 158.

2. Darbietilpība. Samazināt darba procesa

ietilpību.
ietilpīgs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kurā var

daudz ievietot, ari daudzi ievietoties,- tāds, kam

ir liels tilpums. letilpīga telpa. I. ledusskapis.
I. trauks. O Vecie rūjienieši, runādami par

savu izmēros varen ietilpīgo kultūras namu,

atceras, ka 1905. gadā zālē.. notikušas tau-

tas sapulces. Zv 67, 2, 4. Būvējot ietilpīgas un

komfortablas tūristu bāzes, cieš pati tūrisma

ideja, jo bāzes zaudē tūrisma specifiku un sāk

atgādināt atpūtas namus. Zin T 66, 11, 39.

. .ūdeņi piepildīs ietilpīgo Daugavas senleju . .
D kal 66, 58. // Tāds, kurā var ietvert

daudz informācijas; tāds, kurā ietverts daudz

informācijas. ifZl . . kibernētiku rīcībā būs

skaitļošanas mašīna ar vēl ietilpīgāku atmiņu

informācijas uzkrāšanai. Zv 67, 1, 10. ..romāns

ir visai ietilpīgs, tanī risinātas daudzas mūsu

dzīvei aktuālas problēmas. Kar 63, 1, 146. Šī
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īsā portretfilma ir ļoti ietilpīga, emocionāla ..
Māksla 73, 2, 44.

2. Tāds, kura veikšanai jāpatērē samēra

liels darba daudzums,- darbietilpīgs. !□ Arī

čukuru šīfera ražošana pagaidām ir roku

darbs, kas prasa ietilpīgo darba procesu me-

hanizēšanu. Izrakt 284. Mūsu skolā mācību

laikā darbam [kolhozā] paredzēta viena diena

nedēļā. Bet ietilpīgo darbu periodā, it īpaši

pavasarī, ar to nepietiek. Tad skolēni rīko

svētdienas talkas. PL Skola 62, 5, 42.

ietilpīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība (1), šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Telpas i. \CJ Pamazām lai-

kam atklāju arī [dramaturģijas] žanram rak-

sturīgo lielo ietilpīgumu .. , un dramatiskie

darbi kļuva par manu iecienītāko lasāmvielu.

Liesma 72, 7, 11.

2. Vispārināta īpašībai-ic t i 1pī g s (2),

šīs īpašības konkrēta izpausme; darbietilpī-

gums. Darba procesa i.

ietilpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, ka ievietojas, novietojas (kur iekšā).

O Kāzām noīrēja plašās Ģildes telpas, jo ne-

vienā dzīvoklī visi lūgtie viesi nebij ietilpi-
nāmi. Rozītis 111, 126. // levietot (kur iekšā

priekšmetus). \CJ . . mašīnā var ietilpināt ve-

sela vidēji liela preču vagona saturu. . Lag-

zdiņš 3, 97. .. pat fantastisku izmēru zāle ne-

varētu ietilpināt visus darbus, ko jubilejas
gadā tik bagāti un plaši demonstrēja pilsētu,
zonālās un republiku izstādes. Māksla 73, 2, 8.

2. lekļaut kā sastāvdaļu, daļu (kur) \CJ Vi-

siem dabā sastopamiem minerāliem ir kristālu

formas, kas ietilpināmas kādā no šīm 32 kla-

sēm . . Upīte 1, 101. ..mākslinieciski augstvēr-

tīgāku tēlojumu rakstnieks sasniedz tad, ja

biogrāfiskās ziņas ietilpina nevis kā vienkopus
dotu atkāpi, bet pa daļām . . Valeinis 1, 101. Grā-

matā ietilpināti arī. . raksti par kinomākslu,

fragmenti no kinoscenārijiem. . Lit M 64, 27, 8.

// lekļaut kā locekli, dalībnieku (kolektīvā,

organizācijā v. tml). O Skolas izlases sa-

stāvā ietilpināja desmitās klases puišus, bet

rezervē trīs volejbolistus no vienpadsmitās.
Saulītis 6, 39. . . sāka veidoties [1919. gadā]
Igaunijas Sarkanā Armija, kurā ietilpināja arī

2. Latviešu strēlnieku divīzijas 2. brigādi..
Zv 66, 17, 13. Nacionālais teātris nodibinājās
1919. gada rudenī, ietilpinot savā kolektīvā

lielo vairumu. . Strādnieku teātra locekļu.
Kar 56, 2, 85.

ietilpt, -tilpstu, -tilpsti, -tilpst, pag. -tilpu;
intrans. 1. Spēt ievietoties, novietoties (kur
iekšā), a Viņiem sekoja viesi, bet tikai ma-

zākā daļa no tiem ietilpa torņa šaurajā baz-

nīciņā — pārējiem vajadzēja apmierināties ar

diezgan mitru un nelāgu koridoru. Ezeriņš

1, 20. // Būt tādam, ko var ievietot (kur

iekšā) —

par priekšmetiem, arī par (kā) dau-

dzumu. [□ Uztaisīja vecajam Čunčam lažiņu,
bet ta izrādījās par platu, neietilpa spraugā
starp sienu un krāsni. Birznieks-Upītis 6, 330.

Pēdīgi galda vidū nostādīja resnu vīna krūku,
kura ietilpa ne mazāk par četri pieci litri.

Jansons 1, 13.

2. Būt par (kā) sastāvdaļu, daļu. O . . mi-

nerālu skaits, kuros ietilpst berilijs, pārsniedz
20. Upīte 1, 20. Te sakopots unikāls herbārijs,
kurā ietilpst vairāk nekā sešdesmit tūkstoši

ziedaugu un paparžaugu.. Pad J 73, 231, l.

Šajos divos gados.. [dzejnieks] uzrakstījis
jaunu dzejoļu grāmatu, kurā ietilpst arī divas

poēmas . . Lit M 64, 27, 1. // Būt par (dar-

bības, norises v. tml.) daļu, posmu. !.□ Ap-
gādāt visu saimniecību, sagatavot kuģi, lai tas

pilnā kārtībā varētu iziet jūrā, ietilpst kap-
teiņa vecākā palīga pienākumos. Talcis 7, 224.

Un jauno sportistu devums «viņu» sporta spē-
lēs ietilps PSRS tautu VI spartakiādes rezul-

tātu vērtējumā. Pad J 73, 56, 4. // Būt par (ko-

lektīva, organizācijas v. tml.) locekli, dalīb-

nieku. O Filharmoniju vada mākslinieciskā

padome, kurā ietilpst izcili mākslas meistari. .
Cīņa 63, 11, 1. ..komitejā ietilpst PSRS sabied-

riskās organizācijas . . Pad J 73, 56, 1.

ietinkšķēties, parasti 3. pers., -tinkšķas, pag.

-tinkšķējās, arī ietinkšēties, parasti 3. pers.,

-tinkšas, pag. -tinkšējās; refl. lesākt tinkšķēt

un tūlīt pārstāt. CJ Zēns . . atvēzēja ģitāru un

no visa spēka trieca vajātājam sejā. letink-

šķējās stīgas, un mūzikas instruments sabira

druskās. Grīva 1, 131. . . aiz sienas, cauri cieši

aizvērtajām durvīm skan valodas, kautrīgi
ietinkšķas glāzes. Zigmonte 1, 110. Kaut kur

tuvumā laikam zirgi ganās: dzidri ietinkšas

zvaniņš. Austriņš 2, 168.

ietinums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts -pietīt. CJ Gočis nogriež desu. .un

pasniedz mums paviršā ietinumā. Kurcijs 2, 66.

2. mcd. Ūdensdziedniecības procedūra —

slimnieka ietīšana samitrinātā palagā, lai pa-

nāktu spēcīgu iedarbību uz visu ķermeni. īs-

laicīgs i. Ilgstošs i. O Vispārējie ietinumi ir

spēcīgi kairinoša procedūra. Visu ķermeni
ietin mitrā palagā, pēc tam siltā segā. Ves

64, 6, 25.

ietipināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; intrans.

Tipinot ievirzīties (kur iekšā). Cāļi ietipina
kūtī. □ Viņa sāka salt un maziem solīšiem

ietipināja atpakaļ istabās. Zeiboltu J I, 112. Els-

dams pūzdams Andra tēvs teciņus ietipina sa-

vas mājas pagalmā. Salenieks 5, 17. Trokšņa iz-

traucēti, virtuvē ietipināja Vīnkalna mazie

bērni . . Rinkule 2, 121.

ietirgot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Tirgo-
joties, pārdodot iegūt (naudu). I. desmit rubļus
par āboliem.

ietirkšķēties, parasti 3. pers., -tirkšķas, pag.

-tirkšķējās, arī ietirkšēties, parasti 3. pers.,

-tirkšas, pag. -tirkšējās; refl. lesākt Urkšķēt un

tūlīt pārstāt. letirkšķas pļaujmašīna. i.O Uz-

liesmoja fotoreportiera spuldze. letirkšķējās
kinokamera. Zv 68, 1, 25.

ietirkšķināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

ietirkšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (kas) sāk Urkšķēt. '<CJ . . Valdis no

visa spēka ietirkšķināja velosipēda zvanu.

A Grigulis 9, 311.

ietīstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Tīstot ietīt.

I. galvu lakatā. ļO Egle ērtajā krēslā atsēdās

no rīta, ietīstīja kājas segā. Birze 5, 216.
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pārn. Migla ietīstīja visu apkārtni kā mīkstās

dūnās . . Jansons 2, 68.

ietīstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos. Rell.-p

ietīstīt. I. segās. I. kažokā.

ietīt, -tinu, -tin, -tin, pag. -tinu; trans. Tinot

(ko) visapkārt, ietvert (tajā). I. maizi papīrā.

I. bērnu autiņos. letinamais papīrs —
iesai-

ņojamais papīrs. O ..viņš nolika uz galda
linu drēbē ietītu vīstokli. Līvs 2, 111. No meite-

nes piedurknes plūst [lietus] straumītes, bet

pergamentā ietītais nesamais sauss. Spāre

5, 350. Baumanis ietina labi manas kājas ka-

žokā . . Birznieks-Upītis 6, 347. pārn. . . mātes

māsa . . tā ietina viņu savā prieka un gādības

tīklā, ka izraisīties nebij iespējams. Upīts VII,

341. pārn. Patīkams silts nogurums ietina lo-

cekļus kā mātes lakatā. Paegle 4, 191. pārn.

Skumjas kā melns, biezs mākonis ietina viņa

mazo sirdi.. Caks 11, 15. . . Ernests nevērīgi

uzmeta uz galda mazu sainīti, atplēsa brūno

ietinamo papīru.. Ādamsons 2, 158. // pārn. Ap-

ņemt no visām pusēm tā, ka (kas) ir grūti sa-

skatāms vai nav saskatāms (par miglu, dū-

miem, putekļiem v. tml.); būt par cēloni tam,

ka (kas) ir grūti saskatāms vai nav saskatāms

(par tumsu), a .. Es sēžu uz krasta, un migla
Mani dziļi ietin un sedz. Aspazija 3, 89. . . laiks

atkal bija miglains un tīrumus ietina no purva

kāpjošā dūmaka.. Fimbers 1, 244. Rati lēnām

tuvojās, ietīti pelēkā putekļu mākonī. Blauma-

nis Ila, 45. Puķu pudurīši zālē jau ietīti no-

vakara tumsā, un grūti pateikt to krāsu. Bro-

dele 17, 153.

ietīties, -tinos, -tinies, -tinas, pag. -tinos.

Reil. -Pietīt. I. villainē. !0 Viņš katru dienu

aizvien ilgāk, segā ietinies, nosēž atzveltnē

pie stūra loga. Purs 5, 43. . . šķūnī ienāca bre-

zenta apmetnī ietinies cilvēks. A Grigulis 13, 474.

Es sajutu vēsumu ložņājam gar pleciem un

piecēlos. letinusies lakatā, izgāju dārzā. Sakse

14, 29. pārn. Lapu kažokos ietinas eži..
A Skalbe 3, 36. pārn. Vakarā jūra ietinas mel-

nā, viltīgā plīvurā. Talcis 7, 99. pārn. Bērzi

pie vārtiņiem, ietinušies tikko caurredzamās,
vētras svaidītās sniega mežģīnēs, . . mētāja za-

rus. Kalndruva 5, 209. pārn. Tumst. Pilsēta

ietinas pabālā spuldžu gaismas lakatā. Vējāns

5, 133. // lepīties, sapīties (parasti tiklā). Muša

ietinusies zirnekļa tīklā. O .. izcilāja visas

tinas, izlasīja ietinušos līņus . . Austriņš 1, 355.

// pārn. Tikt apņemtam no visām pusēm (ar

miglu, dūmiem, putekļiem v. tml.) tā, ka ir

grūti saskatāms vai nav saskatāms,- būt grūti
saskatāmam vai nesaskatāmam (tumsā).
O Pēkšņi dzimtās zemes krasts sāka ietīties

dūmakā. A Grigulis 13, 44. Alīda sēž krēslā, ieti-

nusies dūmu mākonī. Ezera 6, 178. Karavīru

kolonna ietinās kāju saceltajos sarkanajos pu-

tekļos. Skujiņš 7, 144. Visa apkārtne ietinās

lietus strūklās un tumsā.. Grīva 1, 115.

ietne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. letve. □ Pēkšņas
lietus gāzes atdzesēts, ietņu asfalts viegli ga-

roja .. Līvs 3, 7. .. uzgāja uz dēļu ietnes, kas

atdalīja zvejnieku ostu no lielās ostas. Kaln-

druva 2, 39. . . Un dubļu nav uz ietnēm vairs ..
Elksne 2, 107.

ietonējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -> ieto nē t; arī nokrāsa. Griestu i.

'O Kāpņu telpā trīs plaknes baltas ar tikko

jaušamu ietonē jumu, aizmugures siena sārti

oranža ar gaiši dzeltena lakota bērza finiera

durvīm . . Māksla 61, 2, 36.

ietonēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Krā-

sojot, arī jaucot krāsas, panākt, ka (kam) ro-

das kāda nokrāsa. '□ Telpa kļūst ļoti no-

skaņota, ja tās griestus viegli ietonē sienas

vai citā labi pieskaņotā krāsā. Mājtur 410.

pārn. .. [aktrises] sniegumā šīs sievietes lū-

gums ietonēts ar vientiesīgu, bet saprotamu
cerību .. Dzene 2, 117.

ietracināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Panākt, būt par cēloni, ka sāk trakot,

arī plosīties. O letracināt pūli. ME 11, 83.

ietraipīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti.

leziest. □ Virspuse jāietraipa ar taukiem.

ME 11, 83.

ietrakot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

letracināt. O.. Jānis vēl vēro ietrakoto

zirgu ..
Upīts IV, 736.

ietrakoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; pareti. lesākt trakot, arī plosīties; arī sa-

trakoties. O Bērni ietrakojušies, nevar vairs

rimt. ME 11, 83.

ietraMinēties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. lesākt trallināt; iesākt trallināt un tūlīt

apklust. O Linums .. dzirdēja, kā tā [Biruta] . .

reizumis ietrallinājās. Niedre 6, 199.

ietramdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Tramdot

iebaidīt (dzīvnieku). I. aitas. I. zirgu. O Kā

ietramdīts meža dzīvnieks, kas cīnās par savu

dzīvību, tā vecais Strautiņš mētājās šinīs sma-

gajās dienās. Fimbers 1, 273. Circeņi laikam

juta, ka tuvumā ir cilvēki un, reiz ietramdīti,

ātrāk nesāka dziesmu, kamēr istabā nodzēsa

uguni. Lācis 1, 233. // lebaidīt, padarīt bailīgu,
nedrošu (cilvēku). O «Un es tīri sabijos, do-

māju, ka sveši. Mēs tagad esam tā ietramdīti,

ka baidāmies katra nepazīstama cilvēka.»

Upīts VIII, 379. Un kāpēc gan ietramdītajam

Reģistrāciju departamenta ierēdnim Ditijo-
lam.. neizmantot savas neparastās spējas, lai

atriebtos priekšniekam par nodarītajiem paze-

mojumiem? Jaun Gr 67, 5, 18. Nonīkušais,

ietramdītais cilvēks. ME 11, 83.

iefrāpīf, -v, -i, -a, pag. -īju; intrans.; pareti.

Trāpīt (kur). I. kustīgā mērķī. // trans. I. bultu

kokā. fO pārn. Taču Jagnai vēl kas sakāms,

viņa panākas tuvāk, lai ietrāpītu savu rūg-
tumu tieši Klintas logā. Indrāne 6, 64.

ietrāpīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

legadīties, gadīties. 0.. Un tad nu tu ietrā-

pies nomalē Celtnieku vidū.. Osmanis 1, 121.

Redzēs, kā ietrāpīsies. ME 11, 83.

ietraukt, -traucu, -trauc, -trauc, pag. -traucu.

1. intrans. letraukties. O Atceros daudz vietu

un pilsētu,. . kur šovakar vai nakti ietrauks

vilcieni. Lēmanis 9, 104.

2. trans. Strauji ievirzīt (kur iekšā). Vējš
ietrauc istabā sniegu.

ietraukties, -traucos, -traucies, -traucas, pag.

-traucos; refl. Atri ievirzīties (kur iekša).

O.. letraucas vilciens tunelī tumšā. .
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Sudrabkalns 8, 113. Kā torpēda viņa ķermenis
ietraucās ūdenī, slaidās rokas klusi un stei-

dzīgi šķēla mirgojošo līmeni.. Lācis 10, 208.

Es savu draudzeni redzu reti. Dažreiz viņa

ietraucas, slaida un strauja.. Ķempe 9, 38.

ietrausties, -traušos, -trausies, -traušas, pag.

-trausos; refl. lerausties. I. kamanas. O Es

ietrausos ratos. Sākām braukt Upīts IX, 91.

.. bērniem piepalīdzot, vecmāmuļa beidzot

ietrausās laivā. Vāczemnieks 4, 63. Zaniņš piete-

cēja pie Marčuļa, ietrausās klēpī un pieglauda

galvu malējam. Viese 1, 84.

ietrenēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Trenē-

jot panākt, ka kļūst spēcīgs, veikls (ķermenis,

tā daļas). I. muskuļus. letrenēti pirksti. letre-

nēt aci (arī acis) — iegūt spēju ātri, pareizi

uztvert ar redzi (ko). O Vienā mirkli viņš

paguva to ne vien noskatīt, bet arī novērtēt,

jo viņa acs tādās lietās bija labi ietrenēta.

Meitene bija daiļa. Meldere 1, 134. // Trenējot

panākt, ka izveidojas (iemaņas, paņēmieni
v. tml.). letrenētas kustības. □ Nepilnā sa-

stāvā viņi [hokejisti] sāka arī otro trešdaļu
un ar ietrenētu kombināciju. . guva otrus

vārtus. Sports 69, 192, 1. Rūdolfs peldēja, mai-

nīdams stilus un tempu, kustības vēl nebija

zaudējušas studiju gados labi ietrenēto ritmis-

kumu. Ezera 7, 53.

ietrenēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Trenējoties, arī ko darot, iegūt vēlamās

iemaņas, veiklību. I. ātri lasīt. I. veikli rakstīt

uz rakstāmmašīnas. □ Vada komandieris . . at-

zīst, ka ietrenējušies regulārās armijas kara-

vīri šo uzdevumu veic tikai 15 sekundes ātrāk.

Pad J 66, 150, 2. '

ietrenkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -aju; trans.; reti.

Trenkājot iedzīt (kur iekšā dzīvniekus). □ Ej

nu, ietrenkā aitas laidarā!_ ME 11, 83. // Tren-

kājot iebaidīt. □ letrenkātas aitas. ME 11, 83.

ietrenkt, -trencu, -trenc, -trenc, pag. -trencu;

trans. Trencot panākt, ka (dzīvnieks) ievirzās

(kur iekšā). I. vistas kūtī. O Bārijs [suns],
ietrenkts būdā, visu laiku rūc un rīstās —

jūt, ka pagalmā svešnieki. Indrāne 2, 306. // Ne-

laipni, rupji likt ievirzīties (kur iekšā).
O Sieva. . ietrenca bērnus lielajā istabā.

Kaldupe 6, 80. // Uzbrūkot panākt, ka (preti-
nieks) ievirzās (parasti neizdevīgā vietā).

□ .. latvieši uz vāciešiem labu prātu netur . .
Izteicies viens otrs, ka tos drusciņ vajadzētu

patramdīt, kādā jaukā dienā ietrenkt Daugavā.
A Deglavs 1, 554.

ietrīcēt, -trīcu, -trīci, -trīc, pag. -trīcēju;

intrans.; reti. letrīcēties. □ Pat vējiņš apšu

lapās neietrīc. ME 11, 83.

ietrīcēties, -trīcos, -trīcies, -trīcas, pag. -trī-

cējos; refl. lesākt trīcēt un tūlīt pārstāt (par

ķermeni, tā daļām). Uztraukumā ietrīcas ro-

kas. letrīcas plakstiņi. >□ Viņas lūpas, viegli
iesārtu krāsu pārvilktas, ietrīcējās kā uz rau-

dāšanu. Talcis 5, 131. . . Augusts mēģināja jo-

kot, bet viņa ļumīgie vaigi tomēr drusku ietrī-

cējās. Sakse 7, 168. \> Sirds ietrīcas (biežāk

iedrebas) — saka, ja sirds satraukumā strauji

iepukstas; saka, ja pēkšņi izjūt satraukumu.

O Frīdim sirds ietrīcas laimē, gavilēt vien

gribas. Skujiņš 2, 5. // Par priekšmetiem. Vējā
ietrīcas apšu lapas. No satricinājuma ietrīcas

logu rūtis, a .. [mākslinieks] tiecas ieklau-

sīties, kā šalc priedes un egles, kā ietrīcas

vējā lazdas un pīlādža lapotne. Zv 60, 2, 16.

// Par uguni, gaismu. letrīcas sveces liesmiņa.
letrīcas spuldžu gaisma. // Par skaņu. 'O Cil-

vēka balsī ir skaņas, kuras, ja tās ietrīcas,

piespiež ticēt. Šādā balsī Andriksons bij runā-

jis. Blaumanis 6, 141. . . viņa balss ietrīcējās tā-

dos reģistros, kā [viņš] bija paradis to trici-

nāt brāļu draudzes saiešanas namā. Sakse 7, 25C.

Kaut kur ietrīcas kāda nejauša strazda dzies-

ma . . Vējāns 5, 145. // pārn. īsu brīdi, vāji iz-

pausties (piemēram, balsī, sejā)■— parasti par

pārdzīvojumu. □ Kovalis pēkšņi atkal kļūst
nopietns. Balsī ietrīcas pārmetoša noskaņa.
Krūmiņš 1, 54.

šefricināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

ietrīcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Panākt, būt par cēloni, ka (kas) sāk trī-

cēt. □ Vējš ietrīcināja loga rūtis. Jauno v

58, 108. letricinātā kokā vairs nevar nostāvēt..

ME pap I, 553.

ietriekt, -triecu, -triec, -triec, pag. -triecu;
trans. 1. Ar spēcīgu sitienu, grūdienu, me-

tienu v. tml. ievirzīt (parasti priekšmetu).
O Arājs ietrieca durvīs vēl vienu gra-
nātu. Jokums 1. 78. Brunis. . ar spēcīgu kā-

jas spērienu ietrieca bumbu vārtos, apjukuša-
jam vārtu sargam tieši gar degungalu. Talcis

l, 19. Šie vardi bij kā pēkšņa ūdens šalts, Kas.

ietriekta ikvienam tika sejā.. A Bārda l, 231.

II Ar triecienu ievirzīt (par parādībām dabā).
Vējš ietriec sniegu sejā. O Vējš zaru slapju
un salauzītu Manā logā ietriec. Avotiņa 1, 80.

Nakts vidū sākās vētra, tā sakampa devīto

vilni un ietrieca kapteiņa mājas logā. Kaldupe
3, 37. // Strauji, spēcīgi ievirzīt (parasti
dūri). □ . . Mārtiņš ietrieca tam dūri krūtīs . .
Vāczemnieks 4, 49. . . viņš ietrieca dūri spilvenā
un iegrima pārdomās. Jauno v 59, 53. «Laid!»

Klinta ietriec spēcīgus elkoņus vīram krūtīs.

Indrāne 6, 46. // Spēcīgi sitot (ar ko), ievirzīt

(kur iekšā, piemēram, naglu). □. .viņš . .
sparīgi velēja ar āmuru, naglas ietriekdams

un atliekdams . . Upīts 9, 170. Padod man āmu-

ru! . .
letrieksim te vienu nagliņu

.. . Vanags

6, 24. // lešaut (kur iekšā lodi, šāviņu). €3 Roka

sažņaudz revolveri. letriekt sev pašam lodi

deniņos, nedoties dzīvam vāciešu gūstā! Kar

52, i, 20. ..mežkungs Zommers reiz jaunajam
Daukstam ietrieca skrošu lādiņu mīkstumos . .
Indrāne 1, 40. letriekt (arī iedzīt) lodi galvā
(arī pierē) — nošaut, nošauties. // intrans.

Spēcīgi iesist (pa ko). >□ letriekt pa ausi.

ME pap I, 553. pārn. Auro vējš un laiku pa-

laikam tā ietriec pa sienām, ka visa riteņotā

māja notrīc. Talcis 4, 130.

2. Triecot panākt, ka (dzīvnieks) ievirzās

(kur iekšā). I. sivēnus aizgaldā. □ Gans

ietrieca lopus kūtī. ME 11, 83. Vecais mednieks

[suns] zina, ka cūkas vieta ir kūtī, nevis plud-
malē, un viņš metas tai pretim aizšķērsot

ceļu, lai pēc tam pāri kāpai ietriektu to tieši

kūtī. Avotiņa, Peters 1, 36. // Nelaipni likt
y
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pavēlēt ievirzīties (kur iekšā). I. bērnus istabā.

/'/ Uzbrūkot panākt, ka (pretinieks) ievirzās

(parasti neizdevīgā vietā). I. ienaidnieku muk-

lājā.

ietriekties, -triecos, -triecies, -triecas, pag.

-triecos; refl. 1. parasti 3. pers. Reil. ->

ietriekt (1); Jikt ietriektam. Akmens

ietriecas smiltīs. Ūdens šalts ietriecas sejā.
O Tad ļauju vienam asmenim ietriekties

grīdā. Bels 1, 131. Sakumu kāts noņirkst
Andrāna spēcīgajās plaukstās, un zari ietriecas

dziļi zemē. Indrāne 2, 509. Nu jau puisēns
skaidri redzēja, ka rūtīs ietriecas vesela sauja
smilšu. Bundzeniece 1, 34. // Par parādībām
dabā. O Lielajā stiklotajā logā ietriecās

aukaina vēja brāzma. . Purs 4, 297. Andreju

pamodināja vilnis, kas plīstot ietriecās [lai-
vas] priekšgalā, apšļākdams seju aukstām lā-

sēm. Grants 4, 135. // Par dūri, roku. O . . šo-

reiz viņš [mācītājs] neparasti valdījās .. dūre

kanceles malā ietriecās tikai vienu reizi. .

Upīts 4, 268. Tad tā pati roka, ko viņš šorīt

bija skūpstījis, . . ietriecās viņam sejā. Lācis

15, 50. // Par lodi, šāviņu. Lode ietriekusies

sienā.

2. Ejot, skrienot, braucot strauji ievirzīties

(kur iekšā), atsisties (pret ko). □ Rode no uz-

kalna nāk virsū kā viesulis, un Ķirpariņš pē-

dējā brīdī triekšus ietriecas sniegkupenā. LitM

72, 24, 6. Taču Olavs laikam ir pagalam aiz-

domājies, aizmirsies, jo makšķernieks no ezer-

malas lazdāja viņam ietriecas vai gluži krūtīs

uz šaurās pļavmalas takas. Indrāne 6, 353. Pa-

reizi, te pērn esot labots žogs. Viens svešs

šoferis ietriecies ar mašīnu. Ezera 2, 241.

// Strauji ievirzīties (kur iekšā), atsisties (pret
ko) — par transportlīdzekli. Automobilis ietrie-

cies kokā. O Brīžam liekas, nupat, nupat
plosts ietrieksies pretējā krastā.. Zv 56, 21, 21.

ietriept, -triepju, -triep, -triepj, pag. -triepu;
trans. 1. Triepjot ieziest. !□ letriept ratu asis

ar darvu. ME pap I, 553. . . Jānis atvēra vienu

kārbiņu, paņēma uz pirksta piciņu un parā-
dīja, ka tas jāietriepj zirgam ādā. Sakse 7, 279.

2. Triepjot (krāsu), ieveidot (kur, piemē-
ram, zīmi). O Gleznotāja Vilma Dobele . .
ietriepa audeklā dzeltenu svītru. J Liepiņš 1, 59.

sal. Augstu pie neparasti zilās debess snauda

pa retam, baltam mākonītim, kuri tur izska-

tījās kā mākslinieka otas ietriepti kontras-

tam. Purs 5, 57.

ietrinkšķēties, parasti 3. pers., -trinkšķas, pag.

-trinkšķejas, arī ietrinkšēties, parasti 3. pers.,

-trinkšas, pag. -trinkšējās; refl. lestrinkšķēties.

Viņš noņem loku, ņem vijoli, aizskar ne-

viļus stīgu, tā ietrinkšķas . . Birznieks-Upītis
6, 108. Pašā vakarā ietrinkšķējās durvju zvans.

Rinkule 2, īoo. Tikko biju atgriezies no Vidus-

āzijas, kad ietrinkšķējās telefons . . Liesma 64,
11, 6.

ietrinkšķināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

ietrinkšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

lestrinkšķinat. I. zvaniņu.

ietrinkšķināties, parasti 3. pers., -inās, pag.

-inajas, ari ietrinkšināties, parasti 3. pers., -inās,

pag. -inajās; refl. lestrinkšķinaties. letrinkšķi-
nās stīga.

ietrīsēt, -trīsu, -trīsi, -trīs, pag. -trīsēju;
intrans.; reti. letrīsēties. O pārn. Tik reiz vien

priekā Mums ietrīsēt — Nekas mūs nespēs

Vairs_atturēt . .Rainis I, 324.

ietrīsēties, -trīsos, -trīsies, -trīsas, pag. -trīsē-

jos; refl. lesākt trīsēt un tūlīt pārstāt (par ķer-
meni, tā daļām). □ Puikas vaigi, pār kuriem

stiepās divas spīdīgas svītras, viegli ietrīsē-

jās. . J Liepiņš 1, 110. // Par priekšmetiem.
□ Pludiņš tikko manāmi ietrīsējās un tūlīt

pat atkal sastinga . . Ezera 7, 51. Pēkšņi nakti

pāršķēla briesmīgs grāviens. Logu stikli ietrī-

sējās kā drudzī. . Jauno v 54, 79. Klau, kā vējš
klusi, klusi dzied ošos! Birzī sapņaini ietrīsas

apses galotne. Kalndruva 6, 81. // Par uguni,

gaismu. letrīsas liesma. letrīsas spuldzes
gaisma. // Par skaņu. letrīsas balss. // pārn.

īsu brīdi, vāji izpausties (piemēram, balsī

sejā) — parasti par pārdzīvojumu. □ ..viņas

balsī palaikam ietrīsējās skumjas. Lubējs 1, 102.

..pirmīt Janinas seja bija likusies raupja,
vaibsti neizlīdzināti, bet tagad tajā ietrīsējās
savāds vārums . .Sakse 7, 415.

ietrīsināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Panākt, būt par cēloni, ka (kas) sāk trī-

sēt. lO pārn. Viņu doma tagad sniedzās tālāk

un plašāk, — tas bij tas jaunais, meklējamais,
ko ar ietrīsinošu jausmu pauda. . [solidaritā-
tes] vārds. Upīts 9, 133.

ietrīsuļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt trīsuļot un tūlīt pārstāt. □ Vis-

pirms ietrīsuļojās, tad dobji iekrācās un bei-

dzot grandoši sāka gaudot fabrikas sirēna.

Eglons 2, 220.

ietrīt, -trinu, -trin, -trin, pag. -trinu; trans.;

novec. leberzēt. □ Vecene ietrin meitenēm

acīs burvju zāles. Rainis Ila, 17.

ietrizuļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt trizuļot un tūlīt pārstāt. O . . līda-

kai metoties, noguldzēja ūdens un bālajā mē-

ness gaismā ietrizuļojās sudrabaini riņķi.
Grīva 6, 52.

ietrokšņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; reti. lesākt trokšņot un tūlīt pārstāt.

□ Blakus zālē kas ietrokšņojās. ME 11, 84.

ietrūdēt, parasti 3. pers., -trūd, pag. -trūdēja;
intrans. Mazliet, arī vietumis satrūdēt.

□ letrūdējis koks. ME 11, 83.

ietrūdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Panākt, būt par cēloni, ka (kas) sāk trū-

dēt. O letrūdināt zemi. ME 11, 84.

ietrūkt, parasti 3. pers., -trūkst, pag. -trūka;

intrans.; pareti. Daļēji pārtrūkt, notrūkt (pie-

mēram, par diegiem, šķiedrām). letrūkusi

virve. O Kā ietrūkušas stīgas sāpju vaids.

ME 11, 84. // leplīst; ieplaisāt. □ Roberts man

pasniedz lielu ābolu. Tas ir piena balts ar zel-

tainām stīdziņām zem mizas, mazliet ietrūcis

nopārgatavības . . Brodele 17, 202.

ietrūkums, -a, v. 1. Rezultāts-*- ietr ūk t.

Izlabot troses ietrūkumu.

2. tehn. Štancējuma delekts.

ietrunēt, parasti 3. pers., -trun, pag. -trunēja;
intrans. Mazliet, arī vietumis satrunēt. □ Dzī-
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vojamai ēkai bija apakšējie baļķi drusku

ietrunējuši. ME 11, 83. .. aukla bija ietrunējusi

un pārtrūka. Lit M 74, 20, 13.

ietrupēf, parasti 3. pers., -trup, pag. -trupēja;
intrans. Mazliet, aiī vietumis satrupēt; ietru-

nēt. O . . istabā, kuras sienas aizņēma no pe-

lēkiem, ietrupējušiem dēļiem sataisītas lāviņas,

bija skaisti griesti. Birze 4, 32. Virtuves kaktā

pie plīts spīguļo ietrupējusī apšu malka . .
Lit M 72, l, 6. Kartupeļi ietrupējuši. ME 11, 83.

ietrupināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Pieļaut, būt par cēloni, ka (kas) sāk trupēt.

!□ Viņš ietrupinājis kartupeļus, ilgi laukā tu-

rēdams. ME 11, 83.

ietrusēt, parasti 3. pers., -trus, pag. -truseja;
intrans. Mazliet, arī vietumis satrusēt. O Koks

ietrusējis. ME pap I, 553.

ietūkt, parasti 3. pers., -tūkst, pag. -tūka;
intrans. Mazliet satūkt. letūkušas acis.

iefumšs, -ais; s. -a, -ā; apst. ietumši; reti.

Mazliet tumšs; patumšs. □ Visskaļāk dziedāja
kāds strēlnieks, slaida auguma, ietumšu seju . .
Jokums 1, 31.

ietuntulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans.

letuntuļot (1). I. bērnu kažokā.

2. intrans. letuntuļot (2). Vecenīte ietuntulē

klētī.

ietuntuleties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. letuntuļoties (1). I. segās.

2, letuntuļoties (2). Vectētiņš ietuntulējas
mājā.

ietuntuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. trans.

Vairākām kārtām, arī nekārtīgi ietīt; ieģērbt
(parasti pārāk siltā apģērbā). I. meiteni laka-

tos. O Kāju pēdas kļuvušas gandrīz stīvas, un

viņš tās ietuntuļo ciešāk smagajā lupatu segā.
Grīva 6, 11. ..bērns nav lietderīgi apģērbts,
dažreiz pārāk ietuntuļots.. Ves 62, 1, 5.

2. intrans. Neveikli, lēni, arī smagi, ar grū-

tībām ievirzīties (kur iekšā). Vecāmāte ietun-

tuļo istabā.

ietuntuļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Reil.-p i c tuntuļot (1). □ letun-

tuļojies kažokā tā, lai tikai acis vaļā, iesēdies

kamanās un brauc, brauc. . . Skujiņš 1, 34.

Neraugoties uz diezgan tveicīgo laiku, viņa
bija ietuntuļojusies biezos brunčos un flaneļa
blūzē.. Laganovskis 1, 127. Viņš ietuntuļojies
līdz deguna galam. ME 11, 84.

2. letuntuļot (2). lO Šoferis vēlreiz atvēra

autobusa durvis. Mašīnā ietuntuļojās kāds no-

vēlojies pasažieris . . Kaldupe 4, 41.

ietupināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. 1. lesēdināt (parasti neērtā vietā); ievie-

tot, novietot tupus (kur iekšā). □ Bet ratu

priekšā pie tiem abiem viņš ietupināja arī

glupjoMiķeli. Upīts XI, 310. Veiriķu tēvs bija . .

veikalā — cukura nav, un tā viņš mani cukur-

kules vietā ietupināja ragavās. Salenieks 3, 124.

2. levietot (cietumā, apcietinājumā.) O «Bet

kas tad ir mana personīgā brīvība, salīdzinot

ar veselas tautas brīvību, kuras dēļ mani te

ietupināja?» Grīva 8, 191. «Viņas vīriņu nesen

ietupināja, bija par dziļu valsts kabatā ieķē-
ris.» Dripe 2, 21. i<> letupināt (arī iesēdināt) aiz

restēm — ievietot cietumā.

ietupt, -tupstu, -tupsti, -tupst, pag. -tupu;
intrans.; reti. letupties. <CZ\ «Kam ir siltums,

tam ņem nost,» nopukojās resna vecene, gultā
ietupusi. Upīts XI, 353.

ietupties, -tupstos, -tupsties, -tupstas, pag.

-tupos; refl. lesēsties (parasti neērtā vietā);

ievietoties, novietoties tupus (kur iekšā).

O Arī Eņģelis izbrauca no Soklēniem, āboliņa
nastām piekrautos ratos priekšā ietupies. Aus-

triņš 2, 268. Murmuļu Bērziņš, jau ietupies
ratos, izskatījās visai nepacietīgs. Upīts XI, 347.

Viņš ačgārni ratos ietupies. ME 11, 84. pārn.
Saules zaķēns ietupstas logā, tad otrā. Cauru

dienu tā lēkā. Līvzemnieks 1, 64.

ieturējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -pieturēt (3). \CJ leturējumu apmēru
no darba algas un citiem tai pielīdzinātiem

maksājumiem un izsniegumiem aprēķina no

summas, kas parādniekam jāsaņem. Civilpr k

202.

ieturēt, -turu, -turi, -tur, pag. -turēju; trans.

1. Est, paēst (maltīti). I. vakariņas. O Bro-

kastlaiks. Mēs sēžam uz grāvmalas un ēdam

Jelpiņa sievas atnestos kartupeļus ar biez-

pienu. Kad brokastis ieturētas, mēs izstiepjam
mazliet vēl muguras.. Rihters 1, 227. Kamēr

kuģa ļaudis ieturēja azaidu, viņi ļāva Ako

vienam pašam savā nodabā klīst pa klāju.
Lācis 10, 42. Te vienlaikus maltīti varēs ietu-

rēt 1000 cilvēku. Tātad daudz vairāk nekā

jebkurā citā Rīgas vai republikas sabiedriskās

ēdināšanas uzņēmumā. Cīņa 73, 232, 1.

2. Vadot (transporlīdzekli), panākt, ka (vir-

ziens, kurss) nemainās; tikt vadītam tā, ka

(virziens, kurss) nemainās (par transporlī-
dzekli). iO Lidotājs centīgi ieturēja ieskrējie-
nam paredzēto virzienu, neatraudams ska-

tienu no skrejceļa, kas bija redzams zem lid-

mašīnas. Rīgas B 74, 200, 6. Meži, virs kuriem

viņi lidoja, šķita baigi un sveši. Vilks drošu

roku vadīja [lidmašīnu] U-2, ieturot noteiktu

kursu. Imermanis 2, 94. . . noslēpumainā laiva

ietur kursu — tieši uz kuģa stūres galu. Bērn

46, 1, 15. // Rīkoties tā, ka nemainās (ierīces,
darba rīka stāvoklis, kustības virziens); darbo-

joties nemainīt (stāvokli, kustības virzienu) —■•

par ierīci, darba rīku. . . asināšana ar šo-

aparātu ir viegla un veicas ātri, jo strādnie-

kam vairs nav jāpūlas ieturēt pareizo vīles

virzienu.. Indāns 1, 242. Jaunā ierīce automā-

tiski ietur uzdoto kabeļa diametru. Zin T 67,

1, 11. // Pārvietojoties, ko darot, nemainīt (vir-

zienu, stāvokli) —

par cilvēkiem vai dzīvnie-

kiem. leturēt soli — ejot pielāgoties cita gai-

tai, ātrumam, virzienam. D Pirmajā brīdī

viņš sajuta, ka nasta ir pasmaga. . Pēc da-

žiem soļiem viņš saņēma guvumu ciešāk, lai

vieglāk ieturētu līdzsvaru. Dorbe 4, 29. Kā zi-

nāms, bērni, ieturot vienu stāvokli, ātri no-

gurst, viņu uzmanība atslābst. Sports 66, 170, 3.

Es gāju viņai blakus, cenzdamies ieturēt viņas

soli, piemēroties viņas līganajai gaitai. Grīva

5, 168. // Savā (parasti sabiedriskajā) darbība

ievērot (noteiktus principus). I. miera poli-

tiku. ln . . padomju tauta arī turpmāk ieturēs,

pārbaudīto Ļeņina kursu uz dažādas sabied-
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riskās iekārtas valstu mierīgu līdzāspastāvē-
šanu. Cīņa 73, 107, 3. Krievu un zviedru kara

laikā.. Kurzemes hercogiste centās ieturēt

neitralitāti.. V Kalniņš l, 125. Revolūcijas at-

balss virmoja ap šo teātri, kas par spīti dzi-

ļajām idejiskajām un estētiskajām pretrunām

tomēr tiecās ieturēt progresīvu tendenci. Dzene

3, 10. // Rīkoties, izturēties atbilstoši (kādiem

nosacījumiem, prasībām); ievērot (piemēram,
kārtību). I. dienas režīmu. I. tīrību. O . . nā-

cās ieturēt skopu diētu. . Liesma 72, 7, 6. Ku-

cēna apmācīšanai jābūt savienotai ar rotaļu,
bet jau pie laika jāietur stingrība . . A Grigulis

7, 33. .. fiziskās audzināšanas pasniedzēji..

bija ieradušies kopā ar skolēniem, taču kār-

tību baseinā viņi nespēja ieturēt. Sports 62,

121, 2. // parasti divd. formā: ieturēts. Būt izvei-

dotam, izpaustam (noteiktā veidā, lormā).
O Krāsas ieturētas siltos, klusinātos toņos,
harmoniskā salikumā. Tēl M 57, 198. Operas
vokālās partijas ieturētas viscaur ļoti melo-

diskā deklamācijā.. Vītoliņš 1, 109. Liroepikā
sižetiskais vēstījums ieturēts liriskā noskaņā,
piesātināts ar paša autora pārdzīvojumu. Valei-

nis 1, 120.

3. Neizmaksāt (darba algas, pabalsta v. tml.)

daļu (izmantojot to, piemēram, nodokļu sa-

maksai, zaudējumu segšanai). i.O
..

no tēva

piedzenami alimenti, ieturot vienu ceturto

daļu no viņa ikmēneša ienākumiem. Pad J

73, 22, 4. Par dzīvokli [uz kuģa] nav jāmaksā,
par ēšanu arī ne, — par to kaut kur krastā

sēdošie kaut ko aprēķina un ietur no izpeļ-

ņas.. Talcis 7, 61. Ganu zēniem [saimnieks]

ieturēja algu, ja lops bija ieskrējis labībā.

Sakse 7, 29.

4. Šujot mazliet savilkt audumu, lai sašau-

rinātu, samazinātu (gatavojamā apģērba daļu).
I. kleitai piedurknes. O Beretes apmali iz-

griež atbilstoši galvas lielumam. Vidusdaļu,

savienojot ar apmali, var pēc vajadzības ietu-

rēt. PL Siev 64, 9, pielikumā.

5. novec. Labi barojot, uzturēt (dzīvnieku).
O Vepris labi ieturēts. ME 11, 84.

ieturēties, -turos, -turies, -turas, pag. -turē-

jos; refl.; sar. 1. Paēst. !.□ Un ēd četras rei-

zes dienā. Nevaru atcerēties, kad man bijusi
izdevība tik kārtīgi pēc pulksteņa ieturēties —

un vēl četras reizes dienā! . .. Talcis 7, 54.

«Sāc tik ēst! leturies labi dūšīgi, ka vari va-

karu sagaidīt,» krustmāte skubināja. Vāczem-

nieks 1, 17. Piemetis ugunskuram zarus, sāku

ķ.eksēt ar nazi no konservu kārbas tomātu

mērci. Tā, beidzot biju ieturējies un jutos
apmierināts ar pasauli. Ezera 5, 188.

2. Būt atturīgam, savaldīgam. [□ Viņi ietu-

rējās savās robežās. ME 11, 84.

ieturība, -as, s.; parasti vsk.; reti. Vispārināta
Īpašība -*- i c turi g s, šīs īpašības konkrēta

izpausme. O Visā Bogajevska stājā un uz-

vedība bija vecās krievu muižniecības ietu-

rība, pat augstprātīga vīzdegunība. . Dzene

3, 164.

ieturīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ieturīgi; reti.

Atturīgs, savaldīgs. '□ Ģirts brīnījās, ka tē-

vocis šoreiz tik ieturīgs. Parasti par tādām

lietām viņš mīlēja patrīt mēli. Dripe 2, 121.

// Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības. □ «Nu,
tātad es sev palīgu esmu nolīgusi?» Indra

vaicāja, ieturīgi smaidīdama. Ves 74, 6, 21.

ietusnīf, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; intrans.; sar.

Ar pūlēm, parasti tusnījot, ievirzīties (kur
iekšā). O Šaurajās ārdurvīs sāniski griezda-
mies, ietusnī Dābols. . Indrāne 6, 95. letusnī

tante. Visās šuvēs autobuss noskrapst. Lit M

68, 11, 4.

iefusnīties, -ījos, -ījies, -ījas, pag. -ījos; refl.

1. sar. letusnīt. !□ Kad kalps bija [zirgu] sa-

jūdzis, Bembers ietusnījās ratos. . Lēmanis

16, 128.

2. lesākt tusnīt un tūlīt pārstāt.
iefuvu, apst.; reti. Patuvu. \E3 Norībēja pēr-

kona dūcieni, šoreiz jau ietuvāk. ME pap 1,553.

ietvaice, -es, s.; parasti vsk. Process-*-

----ietvaicēt. O Dažādie [koncentrāta] iegū-
šanas un koncentrēšanas varianti tika pār-

baudīti apstākļos, kas tuvi rūpnieciskiem

(ietvaice, žāvēšana). Zin T 71, 11, 37.

ietvaicēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, ka iesāk tvaicēties; mazliet iztvaicēt.

□ Lai iegūtu kristalizācijai nepieciešamo
skābes koncentrāciju, šķīdums jāietvaicē. Šī

procesa laikā to nedrīkst stipri karsēt, tāpēc

jālieto vakuuma aparāti, kas dod iespēju
ietvaicēšanu izdarīt pazeminātā spiedienā. .
Zin T 67, 7, 17.

ietvars, -a, v. 1. Veidojums, kas ietver no

vairākām vai visām pusēm (tajā iestiprinātu,
ievietotu priekšmetu). Pulksteņa i. O Ļoti

svarīgi atrast ietvara formu, lai tas izceltu

akmens dabisko skaistumu, padarītu rotaslietu

greznu, oriģinālu, modernu. Rīgas B 74, 305, 7.

Pa to laiku vecmāmuļa sadabūja savas acenes

misiņa ietvaros. . Salenieks 1, 21. Kāts cirvja
ietvarā jānostiprina tā, lai tas nemaz nekus-

tētos . . Indāns 1, 166. pārn. Uz lietus izrai-

binātās rūts fona viņš redzēja paasu profilu
lakata ietvarā. Ezera 7, 66. pārn. Milzīgo kailo

klinšu ietvarā kuģis šķiet mazs un nevarīgs.

Kar 54, 7, 36. // Veidojums, kurā ievieto gleznu,
attēlu. O Pie sienām gleznas zeltītos ietvaros.

PL Siev 59, 11, 22. ..es raugos apkārt. Gulta,

galdiņš ar grāmatām, kāda fotogrāfija glītā
ietvarā uz mazas etažeres . . Brodele 13, 218.

2. Apjoms, robeža (darbības slērai, zināša-

nu nozarei v. tml). O. .katrai paaudzei jā-

risina sava laikmeta problēmas savu zināšanu,

savas ideoloģijas un savu iespēju ietvaros,

stradiņš 1, 7. Sociālistisko valstu mākslinieku

darbu 5. skate notiks no jūlija sākuma līdz

septembra vidum. Tās ietvaros rīkos atse-

višķu valstu gleznotāju darbu dekādes . . Cīņa

73, 98, 3. No teātra recenzijām [grāmatā] uz-

ņemtas tās, kurās vērtētas oriģināllugas un

kurās skartie jautājumi sniedzas pāri vienas

izrādes tiešajiem ietvariem. J Kalniņš l, 5.

// pārn. Forma, veids (mākslas darbam).

□ . . šie tēlojumi, kaut iekļauti pasaku ietva-

ros, ir reālistiski spēcīgi un mērķtiecīgi pilda
rakstnieka — tautas audzinātāja izvirzītos uz-

devumus. Birznieks-Upītis 6, 10 (ievadā). ..ar ŠO

stāstu sākas ceļojuma apraksta ietvaros risi-
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nātais galvenais idejiskās domas pavediens. .
Rīgas B 66, 79, 6. «Viļņu dziesma» rada iespai-

du, ka tā ir caurkomponētā plašā formā, bet

šis iespaids sasniegts ar meistarīgu attīstību

vienkāršas trīsdaļīgas formas ietvaros. Vītoliņš,

Krasinska 1, 291.

ietve, -es, dsk. ģen. -vju, s. Speciāli izvei-

dota, parasti mazliet paaugstināta (ielas, ceļa,

tilta v. tml.), daļa gājēju kustībai (līdztekus

brauktuvei). Asfaltēta i. Dēļu i. Apledojusi i.

O Abi vīri iet pa šauro ietvi. «Platākus gan

tos trotuārus varēja iztaisīt,» Edgars pukojas,
kad viņam pretimnācēju dēļ jau ceturto vai

piekto reizi jānokāpj no ietves. Zigmonte 2, 226.

Patlaban ar jauno metodi izgatavo betona

plāksnes ietvju noklāšanai. Pad J 73, 31, l. Pa-

rasti tiltam ir brauktuve un divas ietves.

Sterns 2, 334. // Speciāli izveidots kājceliņš.
Gar māju ved šaura taka — skujiņu veidā

noklātu akmeņu ietve. Cīņa 53, 74, 4.

ietvere, -es, dsk. ģen. -ru, s. 1. Cieta mate-

riāla aizsargapvalks (nelieliem, parasti asiem

vai smailiem, priekšmetiem). !□ Turot vienā

rokā naža rokturi un otrā — asmens virsējās

daļas ietveri, virzās gar dobi, iespiežot nazi

slīpi augsnē.. Apsītis 1, 378. ..senkapos at-

rod arī dažādus senos tualetes piederumus.
Visbiežāk tās ir kaula ķemmes, gan salokā-

mas un ieliekamas īpašā kaula ietverē, gan

divpusīgas . . Zv 57, 7, 16.

2. Īpaši izveidots priekšmets (pie celtņu sie-

nām), kurā iestiprina karoga kātu. □ Karogi
bija divi.. Kamēr kātus iedabūja krietni sa-

rūsējušajās un saliektajās ietverēs, pagāja
laba pusstunda. Saulītis 12, 148.

3. tehn. Darbmašīnas daļa — ierīce, kurā

iestiprina apstrādājamo priekšmetu. lespīlē-
jamā i. !□ Detaļu iestiprināšanai virpās
lieto .. patronas, vienkāršus un rotējošus cen-

trus,.. ietveres un linetes. Raž 1, 185. Virpo-

tājus katrā ziņā interesēs vērtīgais jauninā-
jums . . Tā ir ierīce virpas ietveru noņemša-
nai un uzstādīšanai. Rīgas B 68, 300, 3.

4. cl. Elektriskās ierīces daļa, kurā ieskrūvē

spuldzi vai iestiprina indikatoru vai drošinā-

tāju. IfZI Kad [patērētāji]. . apmaina izdegušu
spuldzi, viņi nešaubās, ka. . spuldzi varēs

ieskrūvēt ietverē. Zin T 63, 12, 6. Lai spuldzes
varētu iemontēt automašīnu., parastajos star-

mešos, tos apgādās ar tālās un tuvās gaismas
ietverēm. Rīgas B 75, 35, 4.

ietvert, -tveru, -tver, -tver, pag. -tvēru; trans.

1. parasti 3. pers. Saturēt (sevī, savā sastāvā

pēc apjoma, laika, vietas). In .. Krasnojar-
skas ūdenskrātuve.. ietver sevī lielākus

ūdens krājumus nekā Azovas un Arāla jūras.
Zv 72, 21, 13. pārn. Cilvēks! Augstākais veids,
ko vien devusi daba, sevī kas pasauli ietver

ar zemi un sauli un zvaigznēm.. Paegle 1,236.

pārn. lelas. Tās ietver sevī pagātni, tagadni
un nākotni. Ķempe 9, 23. // Saturēt sevī (sastāv-

daļas, daļas); aptvert. \UZ\ Vieglā rūpniecība
ietver daudzas nozares, taču šoreiz parunāsim
par tekstilnieku devumu . . Zv 72, 3, 3. Viņa kon-

certu repertuārs ietvēris gandrīz visas krievu

klasiskās romances, kā arī daudzu padomju
komponistu darbus. Rīgas B 62, 161, 5.

2. Padarīt par (kā) sastāvdaļu, daļu,- iekļaut

(2). O Riekstiņš par to bija . . ierunājies.
To derēja atcerēties un arī ietvert ziņojumā.
A Grigulis 13, 425. .. ja šāds sižets būtu ietverts

[televīzijas] pārraidē, skatītājs teiktu: «Tā ir

tikai sagadīšanās!» Rīgas B 74, 18, 4. // lekļaut
(kā apjomā, kā ietvaros). □ Divu sējumu

dzejas grāmatā. . ietverti liriski dzejoļi,

poēma.. Sk Ģ 73, 11, 45. Protams, samērā ne-

lielā . . sacerējumā nevar ietvert pamatīgu zi-

nātnisku analīzi un detalizētu sīku iztirzāju-
mu. Kar 56, 5, 108. // Klasificējot iekļaut (pie-

mēram, kādā grupā). O Botāniķi ieteikuši

augus. . sadalīt trīs aizsardzības režīma gru-

pās. Pirmajā grupā iedalītas sevišķi retas

augu sugas. . Otrajā grupā ietvertas retas

augu sugas, kuras jāaizsargā atsevišķās repub-
likas daļās . . Lauku Dzīve 74, 4, 23. Citās lite-

ratūras teorijas grāmatās. . epiteti un salī-

dzinājumi nav ietverti tropos, bet izdalīti spe-

ciālā nodaļā. Valeinis 1, 181.

3. Izteikt (noteiktu saturu vārdos, teiku-

mos v. tml). □ Jaunatnes zeme! . . šais di-

vos vārdos jaunieši ietvēra visus savus ideā-

lus, savu nākošo dzīvi. Kroma 3, 31. Šajā tei-

kumā tad arī ietverts vecākā trenera darba

kredo. Pad J 73, 26, 4. Saša žestikulē ar ro-

kām, . . taču viņa runā ir ietverta skaidra

doma. Kar 54, 4, 51. // Attēlot, atspoguļot (pa-
rasti mākslas darbā). O. .reizēs, kad Raiņa

dzejoļos ir ietverts kāds notikums, šie dzejoļi
parasti izauguši no folkloras —

visbiežāk no

kādas pasakas vai teikas. J Kalniņš 5, 134.

Komponists, gribēdams simfonijā ietvert vi-

sas cilvēces ilgas pēc laimes, brālības, brīvī-

bas, . . nonāca pie domas — izmantot cilvēka

balsi kā cilvēces sapņu visdabiskāko un vis-

spēcīgāko paudēju. Vēriņa 1, 59.

4. Atrasties (vairākās vai visās pusēs); iero-

bežot (1), iekļaut (1). Māju ietver dārzs. iO Ja

to [fabriku] ārdīs nost, tad juks arī vecie ak-

mens Žogi, kas to ietver. Ziedonis 6, 113. Plašo,

piesnigušo pagalmu no visām pusēm ietvēra

šķūnīši, nojumītes, no dēļiem saslieti būceņi. .
Bundzeniece 1, 54. No visām pusēm mazo, sau-

les pielieto ieleju ietver augstas grēdas ar le-

dus pērlēm mirdzošajās smailēs. Cīņa 73,110,4.

// Būt (kam) cieši visapkārt, ierobežojot no

vairākām vai visām pusēm (piemēram, par

apvalku). !□ .. patronas čaulā ietvertais svina

gabals ir lode . . Birze 3, 36. Lapu rozete [kā-

postiem] vidēji liela, stāva, galviņa ietverta

lapās. Veisteris 1, 24. Katrs mats sastāv no.,

serdes, saknes, kuri ietverti mata maisiņā. Ves

72, 4, 18. // Būt izveidotam kam apkārt (par

līniju, ornamentu, rakstu v. tml.). !□ Or-

deņa centrālo daļu ietver zobrata attēls ar

apzeltītu aploces veida uzrakstu . . Cīņa 74, 16, 1.

.. grāmatas tituls ietverts raibā, figūrām pie-
blīvētā vinjetē. Jaun Gr 61, 1, 44. // lerobežot

(kā ietvaros, kā robežās). letvert (ari iekļaut)
skatienā

— pārredzēt. \CJ leiet ar kino-

kameru rūpnīcā un uzfilmēt cehu, ietve-

rot kadrā strādājošos, nav liela māksla. Lit M
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74 , 27 , 2. pārn. Mazās Annas dzīve ietverta cie-

šā darba lokā. Bērn 48, 4, 6. Izlēcis no ratiem,

Uģis vienā skatienā ietvēra visu tuvāko ap-

kārtni. Zema, bet gara dzīvojamā ēka, neliela

kūts, pussabrukusi rija . .
Vāczemnieks 1, 15.

// pārn. Apņemt (no vairākām vai visām pu-

sēm), būt sajūtamam visapkārt (par smaržām,

skaņām v. tml.). Migla ietvēra ēkas. lO Visu

mazpilsētu ietvēra svaigu ziedu smaržas. .
Eglons 1, 159. Dārgo smaržu mākonis, kas ietvēra

Jautrīti sievišķīgi smalkā atmosfērā, pletās arī

ap Gunāru.. Skujiņš 3, 190. // Lokveidā ap-

ņemt, ieskaut (parasti seju), O Tikai tagad
ieskatos viņa sejā. Tā ir kalsena, gaiši brūnu,

vēja izbužinātu matu ietverta. Cīrulis 1, 11. Uz

mani. . raudzījās vecīga sievietes seja. Tā

šķita tikpat balta kā stērķelētā mūķenes aube,
kas plašā lokā ietvēra šauro pieri un kaulai-

nos vaigus. Kar 58, 2, 7. // Saņemt, satvert no

visām pusēm. I. nazi plaukstā. I. galvu rokās.

5. levietot, iestiprināt (kur iekšā priekš-
metu). CJ Pareizu valnīša izveidošanu [asinot
cirvi] ļoti atvieglina asināšanas leņķa veid-

nis, jo, ietverot cirvja asmeni tā spraugā, var

redzēt, vai tā malas pieguļ veidņa spraugu

malām.. Indāns l, 175. Dārzkopji dažkārt ap

atsevišķiem augļu koku zariem apsien mitras

sūnas . . vai arī, ietverot zaru pāršķeltā traukā

un apberot ar mitru augsni, panāk zara iesak-

ņošanos. Sudrabs 1, 159. // reti. lespiest, ievērt.

!□ Automātiskās durvis aizvērdamās ietvēra

šineļa stūri. Kar 53, 2, 54.

ietverties, -tveros, -tveries, -tveras, pag. -tvē-

ros; refl. 1. parasti 3. pers. Būt par (kā) sastāv-

daļu, daļu, iekļauties, ietilpt (kā sastāvā).

'CJ Galvenajai tēmai pakārtojas, tanī ietveras

citas šā stāsta tēmas . . Valeinis 1, 83. // lekļau-

ties, ietilpt (kā apjomā, kā ietvaros). 'CJ Divās

trijās lappusēs ietveras raksturi, notikumi,
laikmets . . Zv 54, 14, 11. Odai ir it kā trīs daļas.
Pirmā daļa, kas ir it kā ekspozīcija, tēze,

ietveras četrrindē.. Valeinis 1, 282.

pārn. . . [rakstnieka] redzes lokā ietveras plaši
apvāršņi, viņam rūp visas mūsu zemeslodes

cilvēku un literatūru likteņi. Vējāns 5, 49.

2. parasti 3. pers. Būt attēlotam, atspoguļo-
tam (parasti mākslas darbā). 'CJ Katrs [lite-
rārais] tēls, katrs raksturs atklāj kādu dzīves

daļu, tāpēc katrā tēlā ietveras sava ideja. .
Valeinis 1, 88. Dažreiz viņa [rakstnieka] ilgas
pec daiļuma un īsta humānisma ietveras pa-
sakas formā.. Ezeriņš 1, 9 (ievadā).

3. Satverot (ko), turēties,- ieķerties. CJ Kā

neprata Graudums pielēca kājās, izskrēja
priekšnamā. . un, kā baidīdamies nokrist,
krampjaini ietvērās durvīs . . Zv 57, 6, 15. Viņš
stāv, ietvēries loga spraišļos, un smagi elpo'. .
Purs 5, 33. pārn. Milzīgs vēju un gadu sakrop-
ļots_ melnalksnis ar vienīgo sakņu roku krasta
velēnas ietvēries . . Indrāne 2, 488.

ietvērums, - a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta

darbība, rezultāts -pietvert (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts -pietvert

(2). Pilsētas interesantāko vietu i. tūrisma
maršruta.

3. Paveikta darbība, rezultāts -Pietvert

(3) . CJ . . [operā] jūtam autora itāliskās kais-

mes ietvērumu sev un savam gadsimtam tipis-

kajā mūzikas dramaturģijā. Cīņa 74, 24, 4. .. re-

volucionāro cīņu laika varenākais ietvērums

latviešu mūzikā ir A. Kalniņa kantāte korim

ar orķestri «Pastardiena» . . Vītoliņš 1, 76.

4. Paveikta darbība, rezultāts -pietvert

(4) . Uzraksta i. ornamentā.

5. Paveikta darbība, rezultāts -pietvert

(5) . Instrumenta i. rokturī.

ietvīkt, -tvīkstu, -tvīksti, -tvīkst, pag. -tvīku;
intrans.; reti. 1. Mazliet notvīkt. Vaigi ietvīkuši.

2. lekarst (2). O Lai žagari krāsnī ietvīkst,
tad labāk degs. ME 11, 85. // pārn. lekaist,

iekarst (dusmās, niknumā v. tml). CJ Kungs
bij uz kalpu varen° ietvīcis. ME 11, 85.

ieubagot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Üba-

gojot iegūt. O leubagot pārtiku. ME 11, 85.

leubagot labvēlību. ME 11, 85.

ieūjināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. lesākt ūjināt un tūlīt apklust. CJ Glūdu

ganību alksnājā aiz pārplūdušās lejas ieūjinā-
jās ganu Jūzis. Upīts XV, 123. Pa brīžam ieūjinā-
damās un tā ceļu rādīdama. ME pap I, 553.

ieurbināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Mazliet, arī vietumis paurbināt. I. maizes

klaipu. I. siera gabalu.
2. Urbinot radīt, ieveidot (kādā virsmā, pie-

mēram, robu, iedobumu). I. sienā caurumu.

O .. galda virspusē bija iegriezti, ieskrāpēti,
iedrīksnāti, ieurbināti vārdi, burti, skaitļi,
svītras, kvadrāti. Lēmanis 16, 34.

ieurbt, -urbju, -urb, -urbj, pag. -urbu; trans.

1. lesākt urbt, bet nepabeigt; daļēji izurbt.

Viņš ieurbis, bet nav izurbis dēli. ME 11, 85.

2. Urbjot ieveidot (piemēram, caurumu).
leurbt sulas — urbjot ieveidot kokā (parasti
bērzā) caurumu sulu tecināšanai. 1.0 Ar urbj-
mašīnām . . ieurbj koniskus un cilindriskus pa-

plašinājumus urbumos . . Raž l, 222. Kad ieurba

bērza stumbrā caurumu un iedzina tapu,

spainī sāka pilēt sulu lāses. . Vanags 9, 6.

.. basām kājām aizskrēju uz bērziem tīrum-

malā, kuros sulas bij ieurbtas. Apsīšu J 3, 5.

// intrans. \CJ ledzenot kokā resnas naglas, ..
vispirms tajā jāieurbj. Sterns 2, 134. Pavasaros

tie [bērzi] gandrīz vai lūdzas: ieurbiet, vel-

dzēsim slāpes. Liesma 73, 5, 6. *y- leurbt ska-

tienu (ari acis) — cieši, neatlaidīgi skatīties

(vienā punktā); vērīgi, pētījoši raudzīties, lai

ko saskatītu, uzzinātu. Klasē ir klusums.

Bērni raugās kur kurais, vairums ieurbuši ska-

tienus galda dēļos. Zigmonte 1, 58. Viņu vidū

sēdēja arī Emīls Auziņš, drusku nokaunējies,
skatienu zemē ieurbis. Kar 50, 9, 825.

ieurbties, -urbjos, -urbies, -urbjas, pag.

-urbos; refl. 1. parasti 3. pers. Urbjoties ievir-

zīties (kur iekšā) — parasti par urbi. Urbis

ieurbjas akmeņogļu slānī. O Lielais dzelzs

viļķis ieurbjas [alus] muciņas korķa spundē.

Sēlis 4a, 92. // Augot ievirzīties (augsnē) —

parasti par auga sakni, a Sēklaudža patstā-

vīga dzīve iesākas ar to momentu, kad dīgļ-
saknīte ieurbjas augsnē un iesāk uzsūkt

ūdeni .. Sudrabs 1, 30.
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2. parasti 3. pers. Strauji, parasti rotējot,

ievirzīties (kur iekšā) — par lodi, šāviņu.

O . . rīta klusumu mežā pārcirta šāvienu trok-

snis. Lodes ieurbās blakus eglē, iesizdamas

Ādamam sejā mizas gabalus un mitras sūnas.

Grīva 6, 73. Lodes.. ieurbās skārda jumtā
Zv 53, 16, 24. // Strauji ievirzīties, tikt ievirzī-

tam (kur iekšā) —

par asiem vai smailiem

priekšmetiem. iO . . [Uģis] atvēzējies svieda

[nazi] klēts sienā. Naža gals ieurbās baļķos
tik sparīgi, ka raibais spals vēl labu bridi trī-

sēja un drebēja. Vāczemnieks 1, 19. Manā mu-

gurā pagājušajā vasarā ieurbās šī bulta, kad

es neaizsargāts jāju pie upes padzirdināt
zirgu. J Kalniņš 4, 67. .. harpūna.. ieurbās val-

zivs labajos sānos. Bērn 49, 4, 23. // lespiesties
(kur iekšā) — par dzīvnieku dzeloņiem, taus-

tekļiem v. tml. iO Svārstības.. brīdina zir-

nekli, ka tīklā iekļuvis kukainis. . . Taustekļi
satver upuri, dzeloņi ieurbjas tam ādā un

iešļircina indi. Pad J 62, 163, 3. pārn. . . milzī-

gajā lūžņu kaudzē ar savādu čerkstoņu ieur-

bās ceļamkrāna līkie tērauda pirksti. Zv 59,

9, 11. // Pārvietojoties ievirzīties (kur iekšā

ar galu, smaili) — parasti par transportlīdzek-
ļiem. □ Kuģis reizumis pacēlās ar priekš-

galu gandrīz vai stāvus, pēc tam krita lejā,
it kā draudēdams ieurbties dzelmē. Talcis 7, 218.

pārn. TU-104 spēji atraujas no lidlauka asfal-

tētā celiņa un ieurbjas naksnīgo debesu

krēslā. . . Ap lidmašīnu kūp viegli, pelēcīgi

padebeši. Zv 62, 13, 18. // parn. Dziļi iespiesties
(piemēram, atmiņā, psihē). ļa Simfonijas te-

matiskais materiāls.. ir maksimāli vien-

kāršs . . Dažādos izklāsta variantos atkārtojo-
ties, tas neatvairāmi ieurbjas atmiņā. Māksla

73, 3, 23. . . Eida jautrība ir zudusi, jo visiem

vārdiem, ko viņa draugs sacīja, nāca līdzi

klusas skumjas, kas ieurbās pašā dvēselē.

J Kalniņš 4, 212.

3. ledziļināties (apstākļos, notikumos, parā-
dībās). □ Arī latviešu dzejā pēdējā laikā

arvien spilgtāk izpaužas dzejnieku tieksme ar

asu domu ieurbties dzīves parādību kopsaka-
ros . . Jaun Gr 66, 5, 9. Ar dedzību viņa doma

ieurbjas, iedziļinās visos notikumos. . Zv 54,

2, 2. Ja mūsdienu zinātnieks šauri ieurbsies

savā specialitātē, viņš nekā izcila neatklās.

Pad J 74, 207, 4. K> Acis (arī skatiens) ieurbjas,
arī ieurbties (ar) acīm (arī ar skatienu) —

saka, ja cieši, neatlaidīgi skatās (vienā pun-

ktā); saka, ja vērīgi, pētījoši raugās, lai ko

saskatītu, uzzinātu. □ Ozols gaidīja, lai Jānis

atklāj sapulci un dod viņam vārdu, bet Jānis

stāvēja nekustīgi, acīm ieurbies zemē. Sakse

7, 80. Edvardam likās, ka ģenerāļa citkārt sam-

tainais skatiens kļūst ass un pētījošs un dziļi
ieurbjas viņā. imermanis 2, 69. Viņi apstājās
un mēģināja acīm ieurbties miglas vālos. It

nekas nebij saskatāms . . Upīts XV, 156.

ieurkšķēties, parasti 3. pers., -urkšķas, pag.

-urkšķejas, arī ieurkšēties, parasti 3. pers.,

-urkšas, pag. -urkšējās; refl. lesākt urkšķēt un

tūlīt apklust. O Krastā iznāca liela meža-

cūka .. Tvēru pēc fotoaparāta, bet uzmanīgais
dzīvnieks . . brīdinoši ieurkšķējās un metās at-

pakaļ niedrājā. Liesma 64 , 3 , 23. . . sivēns lā-

giem uztrūkās no miega, galvu no sausiem

pakaišiem izbāzis, vaicādams ieurkšējās. Upīts

XI, 202.

ieurķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Urķējot ievirzīt (kur iekšā). !.□ leurķēt ogles

atpakaļ krāsnī. ME pap I, 553.

ieva, -as, s. 1. Rožu dzimtas koks vai krūms

ar sīkiem, baitiem, stipri smaržojošiem zie-

diem ķekaros un melnām ogām. Kupla i. levas

pilnos ziedos. levu smarža. levu ziedu bal-

tums. IO .. pamežā sastopams pīlādzis, ieva,

plūškoks, korinte un citi ziedoši kokaugi. .
Kronītis l, 220. Pavasaros, kad ievām pārsprāgst
ziedu ķekari, visa pilsētiņa pieplūst kaisli rūg-
tenas smaržas .. Lit M 75, 12, 6. Bet ievu zie-

dēšanas laiks ir ļoti īss. Pēc tam visu garu

vasaru briest sīkas, sīvas ogas. Avotiņa 3, 3.

Mana mīļotā bērnības upe, Šodien atkal man

gribas iet Tavos krastos, kur ievas kā kupe-
nas Līdz pat zilajām debesīm zied! Krūklis 3, 39.

2. parasti dsk. Šī koka vai krūma ziedu ķe-
kari vai zari ar ziedu ķekariem. lelikt vāzē

ievas. «lesim pēc ziediem!» Zintra teica.

Saplūcu milzīgu klēpi ievu.. Lukjanskis 1, 111.

.. [meitene] ar augsto papēžu stabiņiem pār-
klabināja bruģa gludos akmentiņus līdz dār-

zam un pēc neilga laika atkal atpakaļ ar zie-

došu zaru nastu, kas nu patlaban bij pļaukā:
ievas, akācijas vai spirējas. Brigadere 2, 527.

ievad-, salikteņu pirmā daļa; savienojumā ar

lietv. 1. Norāda, ka ar salikteņa otrajā daļā

nosaukto iesāk, ievada (ko); norāda, ka salik-

teņa otrajā daļā nosauktais atrodas (kā) sā-

kumā. levaddzejolis. levadfrāze. levadlekcija.

levadvingrojums. levaddaļa. levadapspriede.

levadziņojums. levadraksts.

2. Norāda, ka ar salikteņa otrajā daļā no-

saukto ievirza, ievada (kur iekšā, piemēram,

ierīcē, iekārtā). levadiekārta. levadierīce.

levadkabelis. levadcaurule.

ievadāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; reti.

1. Vadājot ievilināt (kur iekšā). iO Nelabais

ievadā cilvēkus purvā. ME 11, 85.

2. Vairākkārt vedot, vadājot sev līdzi, pie-

radināt nākt (līdzi). Meitas ievadā suņus

visur līdz. ME 11, 85.

ievadāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; reti. levākties, iekravāties (jauna dzīves-

vietā). iO īrnieki atnāca, pirms vēl viņš pats
[saimnieks] bija ievadājies savā dzīvoklī. Zig-

monte 1, 8. levadāties jaunajā istaba. ME11.85.

ievaddaļa, -as, s. Sākuma daļa. Romāna i.

Koncerta i. O Spriedums sastāv no ievadda-

ļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas. Krim pr

166. levaddaļā [spriedumam] jānorāda. . tiesas

nosaukums, . . tiesas sastāvs, .. kā arī strīda

priekšmets. Civilpr k 104.

ievade, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība-*-

---ievadīt (2). IO Tas ir īsts baseins ar vi-

sām ūdens ievades un aizteces ierīcēm..

Sports 66, 104, 2.

2. Darbībai cv adi t (5). iO levad-

ierīce (ievads) paredzēta visu skaitļošanas
procesam nepieciešamo ieejas datu un
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programmas ievadei [skaitļošanas] mašīnā.

Strazdiņš 1, 27.

ievadiekārta, -as, s.; tehn. lekārta (parasti

skaitļotājā), kas ievada (tajā) informāciju.

O Tālāk pa sakaru līnijām šī informācija
nonāk skaitļošanas centru pieņemšanas vai

informācijas pārveides un pēc tam ESM [elek-
troniskās skaitļošanas mašīnas] ievadiekārta.

Cīņa 70, 288, 2.

ievadierīce, -es, dsk. ģen. -ču, s.; tehn. lerīce

(parasti skaitļotājā), kas ievada (tajā) infor-

māciju. O ASM [automātiskās skaitļošanas
mašīnas] ievadierīce .. paredzēta apstrādāja-

mo datu, t. i., ārējās informācijas, pārveidoša-
nai mašīnas kodos. Strazdiņš 1, 125.

ievadījums, -a, v.; parasti vsk. 1. Sākuma

daļa, ievads (piemēram, daiļdarbam). O Dze-

jolī, tāpat kā jebkurā citā daiļdarbā, jābūt zi-

nāmam ievadījumam (liriskā ekspozīcija), . .
izvērsumam un nobeigumam. Valeinis 1, 142.

. . tālākajā raksta daļā autors . . nonāk asās

pretrunās ar savu ievadījumā izteikto katego-
risko slēdzienu. Lit M 72, 16, 11. ..dziedāšanas

skolotāja. . spēlēja pavisam citas dziesmas —

«Dzimtenei» bija brīnišķīgs ievadījums, tad

neviens nedrīkstēja dziedāt . . Zigmonte 1, 61.

2. Paveikta darbība, rezultāts -p iev a-

dīt (3). IO Pirmsākumu un ievadījumu ba-

leta mākslā Māris guvis Rīgas horeogrāfijas
skolā

..
Zv 72, 20, 16. Diriģenta veikumu šajā

[operas] iestudējumā ievērojami sarežģījis vai-

rāku jauno solistu ievadījums skatuves gaitās.
Lit M 74, 46, 7.

3. Paveikta darbība, rezultāts -pieva-

dīt (4). O Rīgas kausa izcīņas sacensības

noslēgušās ar teicamu bilanci. . . Labs ievadī-

jums turpmākajām cīņām. Sports 62, 64, 4. To

[sarīkojumu] varam uzskatīt par ievadījumu.,

jubilejai. . Lit M 74, 17, 3.

4. Paveikta darbība, rezultāts -pieva-

dīt (5).

ievadīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Dodo-

ties līdzi, rādot ceļu, ievest (kur iekšā). I. vie-

sus mājā. I. apmeklētājus muzeja telpās.

O «A, labdien, tā esat jūs, skolotāja Dzies-

ma, jā, lūdzu, lūdzu, nāciet vien..» Pa šīs

garās runas laiku leva no tumšā priekšnamiņa
ievadīta istabā. . Zigmonte 2, 174. // Vadot

ievirzīt (kādā vietā, kursā v. tml. transport-

līdzekli). O Viņam uzticēts ievadīt kuģi ostā.

Zv 65, 20, 2. Tā ir savāda sajūta, kas mani

pārņem ikreiz, kad ievadu lidmašīnu kaujas
kursā . . Imermanis 2, 89. Aprēķinātajā trajek-
torijā stacija tika ievadīta no mākslīgā Zemes

pavadoņa starporbītas. Pad J 73, 33, 1.

2. Virzot, novadot (piemēram, pa kanāliem,

caurulēm), panākt, ka (piemēram, šķidrums)
ieplūst (kur iekšā). !□ Parasti pilsētas vai

rūpniecības uzņēmuma notekūdeņus ievada

upē, ezerā vai jūrā. Zin T 65, 12, 3. Liekos

virszemes un gruntsūdeņus. . ievada caurlai-

došos grunts slāņos. Zin T 64, 9, 9. Pie ezera

izbūvēs ietaisi ūdens atdalīšanai, pēc tam

smilti ar transportiera lentu ievadīs liellaivās.

Zv 68, 14, 7. // Panākt (piemēram, sūknējot),
ka (gāze) ieplūst (kur iekšā). I. velosipēda

riepās gaisu. 'O Vienā stundā kabīnē ievada

vairāk nekā 5 tonnas gaisa, atjaunojot lidma-

šīnas iekšējo atmosfēru 30 reizes. Rīgas B 70,

259, 7. Tērauda kausēšanas procesu intensifi-

kācija prasa ievadīt krāsnīs gaisu. . Zv 53,

2, 12. // Virzot (kādu ierīci, piemēram, zondi),

panākt, ka (tā) iekļūst (kādā organisma daļā).

I. kuņģī zondi. iO . . vairākiem desmitiem

zivju kuņģī ievadīja ļoti mazus ultraskaņas
izstrāvotājus. Lauku Dzīve 73, 12, 31. // levazāt

(mikrobus, netīrumus kur, piemēram, brūcē).

!□ Mikrobi var iekļūt brūcē . . no apkārtnes,

ādas, drānām . . Arī brūci neuzmanīgi kopjot,
varam ievadīt tajā mikrobus. Ves 63, 11, 30. Ar

rokām bērns ievada mutē mikrobus. Sk Ģ

74, 1, pielikumā 3. // lekļaut (vielu kā sastāva),

pievienot (vielu kādam sastāvam). □ . . no-

tekūdeņos ievada īpašas vielas, kas liek sār-

ņiem nogulsnēties. Cīņa 73, 111, 4. levadot lig-
nīnu gumijas sastāvā, iegūst automobiļu rie-

pas ar paaugstinātu mehānisko izturību. . Zv

67, 2, 6. Sējot āboliņu vai lucernu tādās aug-

snēs, kur tā līdz šim nav audzēta, nepiecie-

šams augsnē ievadīt slāpekļa krājējas baktē-

rijas .. Tērauds 1, 393. // mcd. Panākt (piemē-

ram, ieelpojot, injicējot, iedzerot), ka (parasti

zāļu viela) iekļūst (organismā). I. zāles caur

muti. I. glikozes šķīdumu vēnā. O . . no spe-

ciāla aparāta plaušās ievada skābekļa un nar-

kotisko vielu maisījumu. Zv 53, 16, 16. Lai līdz

ar potēšanu izveidotos pietiekami stabila

imunitāte, vakcīnas organismā jāievada atkār-

toti . . Sk Ģ 73, 10, pielikumā 9. Dubnovs Eglēm
vēlreiz ievadīja dzīvinošās kaulu smadzeņu

piciņas. Birze 5, 212.

3. Mācot panākt, ka sāk apgūt (piemēram,
kādas iemaņas). O . . abi mākslinieki savās

vokālistu gaitās ievadīti pareizi — viņiem ir

labi nostādīta elpa, visumā izlīdzināti balss

reģistri . . Rīgas B 75, 60, 6. // Paskaidrojot,

sniedzot norādījumus, iepazīstināt (ar ko jau-

nu); iepazīstinot (ar jauniem apstākļiem),
iesaistīt (piemēram, kādā kolektīvā, sabied-

rībā). O Toreiz rudenī skolotājs Kalējs ienāca

klasē .. pat bez pārziņa, kas parasti ievadīja
katru jaunu pedagogu viņa darbā. Zigmonte

1, 114. Paldies., speciālistiem, kuri apņēmās

mūs ievadīt nepierastajā [upju ūdens] līmeņu

kāpuma un krituma vertikāļu valstībā . . Lit M

73, 48, 2. Mūsu fabrikā ir izveidojusies tāda

tradīcija, ka katrs jaunatnācējs tiek svinīgi
ievadīts strādnieku kārtā. Rīgas B 68, 194 , 3.

// Paskaidrojot, iepazīstinot (piemēram, ar

kādu parādību), padarīt (to) saprotamu,

zināmu. I. lasītāju romāna problemātikā.
IO . . nemanāmi, bet droši režisors virza ak-

tieri pa tēla risinājuma ceļu, nemanāmi ieva-

da to tēlā. Zv 67, 14, 13. . . [skolotāji] diendienā

meklē jaunus ceļus, kā ievadīt skolēnus brīnu-

mainajā mūzikas pasaulē. Sk Av 72, 15, 4.

4. Uzsākt, iesākt (ko). levadīt lietu (pret

kādu) jur. — uzsākt, ierosināt tiesas procesu.

O Viens pienāca pie vīrieša. . un ievadīja
sarunas — par laiku, zivīm un ūdeņiem.

Purs 4, 186. Vakaru ievadīja Šūberts ar pār-

dzīvojamam laikmetam [karam] raksturīgu ne-
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lielu skaņdarbu . . Dorbe 4, 565. Pēc ilgāka laika

izmeklējamo [krimināllietu] kategorijā ieva-

dītā lieta pret Atālu tika izbeigta. Laicens

1, 170. // Būt par ievadu, sākumu (piemēram,
daiļdarbam, skaņdarbam). Romānu ievada gal-
venā varoņa apraksts. □ Toreiz [15. gad-
simtā] dziesmas ļoti bieži ievadīja priekšspēle
uz lautas. Šo ievadu jeb priekšspēli, ko izpil-
dīja, brīvi fantazējot, nosauca par prelū-

diju .. , kas nozīmē —
dodu ievadu, iepriekš

spēlēju. B Briedē 1, 5. Pirmais valsis! ..tas ir

akords, kas ievada balli, tas ir sākums, kuru

neviens negrib nokavēt. Saulītis 12, 173. // Būt

par sākumu (laika posmam, laikmetam). Sep-
tembris ievada rudeni. iO Šodien Prāgas
iedzīvotāji . . svin . . februāra uzvaru, kas re-

publikas attīstībā ievadīja jaunu ēru — so-

ciālisma ēru. Pad J 73, 39, 1.

5. tehn. Panākt, ka (kāda sistēma, iekārta

v. tml.) saņem (programmu, informāciju). I.

informāciju skaitļotājā.
O levadīt bumbu (arī ripu) vārtos —

ieraidīt bumbu (ripu) vārtos (sporta spēlēs).
O levadīt (arī ievirzīt, iegriezt) (kādās) slie-

dēs — panākt, būt par cēloni, ka izveidojas

noteiktā kārtībā.

ievadlekcija, -as, s. Lekcija, ar kuru ievada,

iesāk (piemēram, mācību kursu, lekciju ciklu).
CD Pirms katra [politisko mācību cikla] pa-

redzēja kvalificētu ievadlekciju visa rajona

propagandistiem. Pad J 68, 11, 2.

ievadpiezīme, -es, dsk. ģen. -mju, s. Paskaid-

rojoša piezīme, ar kuru ievada, iesāk (piemē-
ram, kādu rakstu). O Par saviem nodomiem,
kas viņu vadījuši, rakstot jauno lugu,. .
[autors] pastāsta ievadpiezīmēs [izrādes] pro-

grammas grāmatiņā. J Kalniņš 1, 399.

ievadraksts, -a, v. Redakcijas raksts (laik-

raksta vai žurnāla numura sākumā) par kādu

nozīmīgu, aktuālu jautājumu. levadrakstā

skartās problēmas. lO Sākās avīzes numura

apspriešana. Briļļainais Dzirkalis izkritizēja
Roguļa ievadrakstu. «. . vajadzēja dot plašāku
pārskatu par starptautisko stāvokli. .» Sakse

6, 227.

ievadreferāts, -a, v. Relerāts, ar kuru

ievada, iesāk (piemēram, konferenci, sanāk-

smi). CD Organizatoriski apspriedes bija no-

organizētas labi, katru apspriedi ievadīja . . īss

ievadreferāts . . Kar 56, 2, 71. Plēnumā iztirzā-

jamo problēmu raksturu lielā mērā noteica

ievadreferāts . . Māksla 59, 4, 47.

ievadruna, -as, s. Runa, ar kuru ievada,
iesāk (sapulci, konferenci v. tml.). CD Piln-

sapulci atklājot, ievadrunu teica Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas prezidents.. Pad J 73,62,1.

ievads, -a, v. 1. Tas, ar ko ievada, iesāk.

CD Gaujmalietis: Es domāju, iztiksim bez

ievadiem un ķersimies tūlīt pie lietas. A Gri-

gulis 5, 14. Bez jebkāda ievada visapkārt sāk

dārdēt un uguņot. Pad J 73, 92, 2. // lesākums

(kam). CD Emma. . uzrakstīja lūgumu [pie-
šķirt zemi]. Tas bija ievads viņas un bērnu

jaunajai dzīvei, kur viņiem vairs neviens ne-

varēs uzkliegt. Sakse 7, 156.

2. Teksts (iespieddarba sākumā), kas ievada

(šajā darbā). \CD . . zinātniskie līdzstrādnieki

sagatavojuši «Latviešu padomju teātra vēs-

turi» divos sējumos. . . Grāmatas ievadā īsu-

mā raksturoti latviešu padomju teātra sāku-

mi . . Rīgas B 74, 11, 6. Materiālu krājumu ieva-

dos iztirzāta krājumā atspoguļoto [etnogrā-
fisko] priekšmetu ģenēze, attīstība un nozī-

mīgums tautas mākslā. Latv etn 41. // Sākuma

daļa (daiļdarbam, runai v. tml.). Stāsta i. Sa-

cerējuma i. CD Sekojošais fragments ir ro-

māna ievads, ieskaņa — galvenā varoņa Klau-

cāna ierašanās nomaļajā Dzelzkalna skolā.

Cīņa 73, 140, 4. Uzņēmuši vēl magnetofona
lentē Četrača balsi, lai vēlāk raidījumam iz-

veidotu interesantu un dabisku ievadu, abi

jaunie radioļaudis atvadījās. Birze 5, 237.

3. mūz. Priekšspēle, sākuma posms, kas

ievada skaņdarbu un kam seko skaņdarba gal-
venā tēma vai daļa. Simfonijas i. Operas i.

\CD Rapsodija sākas ar lēnu, patētisku ievadu,

kurā. . ietverta latviešu tautas intonācijām
tuva melodija. Māksla 59, 1, 28.

4. Mācību kurss, kurā aplūko kādas zinātņu

nozares pamatus. I. valodniecībā. I. literatūras

zinātnē. □ levada mērķis ir dot vispārēju

priekšstatu par astronomijas nozīmi un uzde-

vumiem, pētīšanas metodēm, tās sakariem ar

citām zinātnēm. Sk Av 70, 17, 2.

5. pareti. levadraksts. O Zēns: No lejas
lika pateikt — pirmā [laikraksta] lappuse aiz-

kavējas, ievadraksta vēl nav. —
Pliekšans:

Pasaki ■—■ neesmu aizmirsis. levadu rītdienas

numuram gribu tādu uzrakstīt, —
kas tiešām

ievadītu jaunu rītdienu... Rokpelnis 2, 21.

6. tehn. lerīce, iekārta, kas (ko) ievada,

ievirza (kur iekšā). Skaitļotāja i. CD Ne vien

balsti, bet arī [elektrolīnijas] ievadi ēkās ne-

atbilda noteikumiem. Cīņa 63, 112, 2.

ievadskaņa, -as, s. levadtonis.

ievadtonis, -ņa, v.; muz. Skaņkārtas visneno-

turīgākā skaņa, kas atrodas pakāpi zemāk vai

augstāk par toniku un tiecas uz to. Apakšē-
jais i. Augšējais i.

ievadvārdi, -v, vsk. ievadvārds, -a, v. 1. tikai

dsk. Uzruna (parasti neliela), ar kuru atklāj

(sapulci, konierenci v. tml.). \CD Ar ievadvār-

diem Dzejas svētkus atklāja Padomju Latvijas
Rakstnieku savienības valdes sekretārs . . Viņš

deva vārdu latviešu dzejniekiem. . Rīgas B

73, 212, 5. Sarīkojumu ar īsiem ievadvārdiem

atklāt apņēmās partijas rajona komitejas ot-

rais sekretārs . . Vilks 3, 49. Semināru ar ievad-

vārdiem atklāja žurnāla. . galvenais redak-

tors . .Cīņa 64, 140, 1.

2. levads (2). Grāmatas ievadvārdi. \CD Sir-

snīgus ievadvārdus albumam uzrakstījis rakst-

nieks . . Jaun Gr 66, 9, 32. Autora ievadvārdos

skaidri izteikta jaunā dzejoļu krājuma būtība.

Zv 55 , 22, 12.

ievagot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. leveidot

(kur vagu). Arkls jaunajā tīrumā ievagojis
pirmo vagu. Automobiļa riteņi ievagojuši
smiltīs dziļas vagas. // pārn. Būt par cēloni

tam, ka rodas (sejā grumbas, rievas v. tml).

O Daudz rievu dzīve ievagojuši viņa vaigā. .
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Lit M 56, 21, 3. ..jaunajā sejā varēja uzzīmēt

retas, sāpju ievagotas vecuma līnijas. Kurcijs

4, 72.

ievaicāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl. lejautāties. O «Jūs kādu meklējat?» mei-

tene ievaicājās. Saulītis 12, 28. «Vai Oskars

kādreiz atcerējās Imantu?» Ilga ievaicājās. .
Ezera 2, 92. «Vai tas bija tēvs?» Taive bailīgi
ievaicājās. Kaldupe 4, 67.

ievaidēties, -vaidos, -vaidies, -vaidas, pag.

-vaidējos; refl. 1. lesākt vaidēt un tūlīt ap-

klust. O Tēvs sāpīgi ievaidējās un atspiedās,
it kā kad tam būtu pietrūcis spēka, pie durvju
stenderes. Blaumanis 6, 96. Cik grūti bija skriet,

un ai, kā sāpēja kājas, bet viņas ne reizi ne-

ievaidējās, lai sevi nenodotu un gļēva vaida

dēļ nezaudētu tik dārgi iegūto brīvību. Sakse

14, 27. . . Ludis miegā ievaidējās. Tā viņš pa-

modās no sava vaida. Fimbers 1, 152.

pārn. Dārzs vējā smagi sten, palaikam. . ievai-

das kā gulētājs murgos.. Eferts-Klusais 1,167.

pārn. Tad sekretārs spēji pagriezās pret Vili

Ābolu. Vecais krēsls griezīgi ievaidējās. Cīņa

74, 71, 4.

2. Vaidot ierunāties, m «Vai dieviņ, vai

dieviņ,» viņa ievaidējās. Dorbe 4, 598. Kā smak-

dams viņš ieķērās kreklā un ar spēcīgu rā-

vienu to pārplēsa. «Es nevaru. . .» viņš ievai-

dējās. Birze 3, 78. Bet māsa sāpēs ievaidas:

«Asintiņas, neteciet, daiļumiņš, nezūdi!»

LTP 324.

ievaimanāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl. 1. lesākt vaimanāt un tūlīt apklust.
iO «Ak dievs, ak dievs.. !» Baldiņiete ievai-

manājās . . Sakse 7, 357. pārn. levaimanājās
taures. Pēc pavisam īsa brīža iešķindējās šķēpi
un zobeni.. J Kalniņš 4, 54.

2. Vaimanājot ierunāties, m «Varbūt esam

pabraukuši Gotlandei garām? Ansi, pārbaudi
kursu!» atkal ievaimanājās Alfrēds. A Grigulis

13, 50.

ievainojums, -a, v. Audu bojājums (cilvēka
vai dzīvnieka organismā), kas radies ārējas
ledarbības rezultātā. Sāpīgs i. I. galvā. levai-

nojuma rēta. Pārsiet ievainojumu. I. dzīst.

!□ Brūces rodas, ja ar asiem vai neasiem

priekšmetiem bojā ādu un zemādas audus.

Šādus ievainojumus bieži sastop darbā, kur

jāstrādā ar smagiem priekšmetiem, nažiem,
stikliem, asiem skārda gabaliem. Ves 65, 2, 8.

Biedri.. noskaidroja, ka viņš smagi ievainots

kreisajā kājā virspus ceļa. Aumaļām plūda
asinis, brūce bija plata un dziļa. Kā mācē-

dami, partizāni apsēja ievainojumu.. Lācis

VII, 539. Nu tikai Jaņuks pamana, ka dzīvnie-

sāni un pakaļkāja noplūdusi asinīm. ..
Māte vērīgi apskata ievainojumu.. «Liekas,
stirna ir sašauta.» Dripe 1, 85. // Sāds audu

bojājums (augiem). I. koka mizā. Dziļš i. ābe-

les stumbrā. In Sukulentu cienītāji.. audzē

arī dažādas eiforbiju sugas. Eiforbijām rak-

sturīga ir baltā, rūgtā piensula, kas iztek

ievainojuma vietās. Ves 62, 8, 31. lesakņošanos
veicina [augļaugu noliektņu] audu ievaino-

jumi, kas sekmē rētaudu rašanos, kallusa vei-

došanos un līdz ar to arī jaunu sakņu aug-

šanu. Sudrabs 1, 165. // pārn. Dziļš aizskārums,

aizvainojums. IjZl .. ļaudis nepiedod to, ja
vājais neatzīstas savā vājumā, ja viņš ir jau
savā dvēseles ievainojumā tikpat kā pieķerts,
bet. . negrib to izrādīt. Dzene 2, 12.

ievainot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Radīt

audu bojājumu (cilvēka vai dzīvnieka orga-

nismā) ārējas iedarbības rezultātā. I. ādu. Pār-

siet ievainoto vietu. levainotie audi stipri asi-

ņoja. I. ar nazi pirkstu. I. putnam spārnu.
Čanam pārsēja ievainoto vaigu, kas ar

lodi gandrīz bija pāršķelts uz pusēm. Cilv b

131. Vakar gadījās nelaime ar vecāko nozve-

jas meistaru Teļežku — ievainoja roku. Labi,
ka nav kauls dragāts. Talcis 7, 95. Viņam stipri
ievainoja kāju, un viņš zaudēja daudz

asiņu.. Zv 51, 10, 28. // Radot šādu bojājumu,

padarīt (cilvēku vai dzīvnieku) nespējīgu nor-

māli darboties. Šķemba ievainoja karavīru.

Šaujot i. stirnu. O Tālāk rotas komandie-

ris netiek, lode ieurbjas kaklā.. Smagi ievai-

notais kapteinis atgūst samaņu, vēl komandē

savu rotu, tad saļimst.. Zv 57, 16, 11. ..paš-
taisītā granāta sprāga ar lielu troksni. Stikla

šķembas ievainoja kā jātniekus, tā zirgus. Zv

57, 7, 20. Mednieks.. izšāva un ērgli smagi
ievainoja. Ērglis ar pāršautiem spārniem me-

tās virsū . . Bērn 50, 4, 33. pārn. Mazliet sala,
un ienaidnieka mīnu un granātu ievainoto

zemi kā ar baltu marli pārklāja cietas un

mirdzošas sniega pārslas. Grīva 9, 103. // Radīt

šādu bojājumu (augiem, augu audos). QAp
ievainotu bērzu saaugusi atauga, arī bērza rē-

tas klāj jaunu zaru lapotne, vairs nemanīsi

šrapneļa šķēluma vietu. Cīņa 73, 186, 2. Koku

un krūmu sugām, kas gausi vai nelabprāt
iesakņojas, audus ieliekumā ievaino, . . iešķe-
ļot vai visapkārt iegriežot. . Sudrabs 1, 165.

levācot gatavas ogas, kuras stipri turas pie
kātiņiem, tās nereti mehāniski ievaino. DD 66,

10, 2. // pārn. Dziļi aizskart, sāpināt (ar savu

izturēšanos, rīcību, runu); būt par cēloni tam,

ka (kāds) tiek dziļi aizskarts, sāpināts.
'□ «Gļēvulis, nodevējs!» atskanēja no visām

pusēm. . . Vai varēja kāds viņu ievainot vēl

dziļāk? Kurcijs 3, 184. . . ar šo puisi bija jārunā

uzmanīgi. Viens vārds varēja viņu par jaunu
ievainot. Sakse 2, 137. Un atkal sievieti ievai-

noja vīrieša skaļie, it kā rupjie smiekli..
Ķempe 9, 65.

ievainotais, -ā, v.; ievainotā, -ās, s. Cilvēks,

kas ir ievainots. O No frontes uz aizmuguri

virzījās ievainotie — apsietām galvām, saitē

pakārtām rokām, marles vīkšķos ietītām kāju
pēdām. Lācis 15 , 294. .. notikusi spēcīga eksplo-
zija, kurā sagrauta rūpnīcas ēku lielākā

daļa.. Nogalināti 6 cilvēki. 11 ievainotie no-

gādāti slimnīcā. Cīņa 63, 9, 3. . . kreisā [roka]

nevarīgi nokarājās gar sānu. Uz grīdas pilēja
asinis. . Kad roka bija pārsieta, ievainotais

manāmi atspirga. Kurcijs 4, 344.

ievairot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

Pavairot. I. lopus. I. mantu.

ievairoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.; reti. Savairoties (kur). O Bites dārzā

ievairojušās. ME 11, 85.
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ievaislot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

leaudzēt (lauksaimniecības dzīvniekus).
□ levaislot lopus. ME 11, 85.

ievaisloties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
reti. Reil. ->■ ievai slo t. O Lopi ievaislo-

jušies. ME 11, 85.

ievajadzēties, parasti 3. pers., -vajagas, pag.

-vajadzējās; refl.; trans. Pēkšņi kļūt vajadzī-

gam, nepieciešamam. O Lazda: Tev kādreiz

bija tāds liels brezents. Vai tu man nevari

iedot? Varbūt, atpakaļ braucot, ievajagas ap-

segt kravu. Izskatās, ka savelkas lietus. Brodele

4, 44. .. katram cilvēkam. . reižu reizēm ieva-

jagas ļaužu burzmas, sagribas ar kādu parunā-

ties. Saulītis 12, 200.
..

ar kaimiņu jādzīvo

saticīgi. Viņa palīdzības var ievajadzēties kuru

katru brīdi ..JA Jansons 1, 40.

ievājs, -a, v. levu audze; ievām apaugusi
vieta. □ Mēs.. spraucamies cauri ievājam,

kas skrāpē un plosa mums rokas un drēbes.

Zv 65, 14, 15. Uz pavasari. . būs redzams viss

Roguļu apkārtnes skaistums: gleznainā upe

ievāju krastos, lielie ķiršu un ābeļu dārzi vis-

apkārt. Niedre 5, 22.

ievākojums, -a, v. 1. Paveikta darbība ->-

ievākot (1); speciāls apvāks (grāmatai,
burtnīcai). Aplikt kladei ievākojumu.

2. poligr. Paveikta darbība -> ievā ko t (2);
vāks (iespieddarbam). Parastais i. I. ar aplī-
mējumu.

ievākot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ap-
likt (grāmatas, burtnīcas) vākiem speciālu ap-

vāku; apvākot. I. mācību grāmatas. O No-

plēsis strēmelīti no papīra, ar kuru bija ievā-

kota viņa burtnīca, Pūlis brīdi padomāja..
Bērn 54, 8, 16.

2. poligr. lestiprināt vākos (iespieddarbu).
□ levākojot ar parasto ievākojumu, ņem sa-

šūto grāmatu vai žurnālu kaudzīti, nolīdzina

to muguras.. Pēc tam ar otu uz grāmatu mu-

gurām uzziež līmi.. Kad visas ar līmi nozies-

tās grāmatas vākos ieliktas, . . stingri noglu-
dina [grāmatu] muguras, lai vāki labāk pie-

liptu . . Poligr 432. Lai racionalizētu [grāmatu]
ievākošanas roku darba procesu, padomju
konstruktori radījuši arī grāmatu ievākojamo
aparātu. . Poligr 468.

ievākt, -vācu, -vāc, -vāc, pag. -vācu; trans.

1. legūt (ražu, piemēram, nopļaujot labību,

noņemot dārzeņus vai augļus) un novietot

(parasti kur iekšā) uzglabāšanai. I. kviešus. I.

kokvilnu. I. kartupeļus. I. ābolus. □ Daudzi

fakti liecina, ka tur, kur izsēj labus graudus,
pat nelabvēlīgos apstākļos ievāc krietnas ra-

žas. Cīņa 63, 275, 1. Pērn. . sagatavoja 110 tūk-

stošus tonnu skābsiena, bet šās vasaras trie-

ciennedēļās ievākts vairāk nekā 300 tūkstošu

tonnu vērtīgās lopbarības. Liesma 72, 9, 8. Pērn

ievākts vidēji 500 centneru lopbarības sakņ-

augu no hektāra. Zv 73, 3, 8. // Salasīt, savākt

(savvaļas augus, to daļas) un sagatavot uzgla-
bāšanai. I. sēnes. I. ārstniecības augus. lO Un

kas te ogu. . ! Vietējie iedzīvotāji meža ze-

menes, avenes, mellenes .. ievāc vezumiem.

Rīgas B 58, 154, 6. Augustā un septembrī ievāk-

to [vaivariņu] lapu un jauno zariņu nostādinā-

jums ir labs atkrēpošanas līdzeklis. . Lauku

Dzīve 74, 1, 32. Ārstniecībā lietojamo irbeņu
mizu ievāc pavasarī sulu tecēšanas laikā, kad

tā viegli atdalāma no stumbra. Ves 70, 9, 31.

// legūt, sagādāt (barību) —

par dzīvniekiem.

iO Bite, kas atradusi nektāru vai putekšņus,
dejo tikai tad, ja var ātri un viegli ievākt

nastiņu. Biškop 48. Pirmās izkūņojas darba ka-

menes. Tās ievāc barību un apkopj perus..

Biškop 18. Stārks [stārķis], apdomīgi kājas cilā-

dams, pārstaigāja laukus un ievāca savu ražu,
šad tad pamezdams uz augšu vardi. Birze

5, 218.

2. Meklējot sagādāt (augu, dzīvnieku, iežu

paraugus); savākt. I. koku lapas herbārijam.
I. iežu paraugus kolekcijai. !□ Pēc tam kad

viens vai vairāki terāriji jau sagatavoti, jādo-
das ekskursijā, lai ievāktu piemērotus abinie-

kus vai rāpuļus turēšanai un novērošanai

gūstā. Sloka 1, 8. levākts [ekspedīcijā] ap

200 eksemplāru bezmugurkaulnieku.. Pad J

59, 230, 3.

3. lekasēt (naudu). I. arodbiedrības biedru

maksas. O .. uzsmaidījām uzbāzīgajiem mu-

zikantiem, kas man par godu spēlēja ugunīgo

tarantellu, bet no Ķikuļa kunga ievāca maksu.

Zālīte 5, 212. Biļešu pārdevēja [autobusā] pa-

smīnēja un sāka ievākt naudu. Kar 54, 12, 60.

// Pieprasīt un saņemt (piemēram, nodevas).
O .. [Livonijā] vācu feodāļi dzīvoja lauku

nocietinātās pilīs un ieradās pie zemniekiem

tikai ievākt pagasta naturālās nodevas. .
V Kalniņš 1, 46. Viņi [spāņu zemnieki] mocījās
savos akmeņainajos vīndārzos .. Visu labāko

paņēma valsts, un to, kas atlika pāri, — to

ievāca baznīca. Kurcijs 4, 140.

4. Izjautājot iegūt (ziņas, datus). iO Bū-

dams piesardzīgs cilvēks, es centos iepriekš
ievākt pēc iespējas sīkas ziņas par to, kas

mani ceļā sagaida .. Lagzdiņš 3, 10. .. [Līna]
iebraukusi savas radinieces uzdevumā, lai

ievāktu tuvākas ziņas par karu . . Paegle 3, 349.

.. kapteiņa pirmais palīgs .. ievāc ziņas par

komandas locekļiem, kas mācās, un gudro, kā

viņiempalīdzēt. . Talcis 7, 16.

5. levietot (kur iekšā, piemēram, kādā telpā
priekšmetu). Galdu [no dārza] ievāca is-

tabā . . Kalndruva 5, 67. Gundars: Un, ja kā-

dam vajag to [manu] istabu, ievāc pie sevis,

kas tur būs palicis. Gulbis 1, 70.

ievākties, -vācos, -vācies, -vācas, pag. _-vā-
cos; refl. Apmesties (uz dzīvi), iekravāties

(jaunās telpās, jaunā dzīvokli); apmesties,
iekārtoties (jaunās darba telpās). !.□ Speciā-
listi un skolotāji ievākušies jaunajās dzīvoja-
mās mājās. PL Siev 71, 1, l. ..pēc pāris die-

nām mēs no teltīm ievāksimies jaunā, svaigi

smaržojošā mājā. Kroma 3, 25. . . jaunceltā na-

mā pabeigti visi celtniecības darbi, taču iemīt-

nieki kavējas ievākties — telpās vēl strādā

apmetēji, krāsotāji . . Pad J 59, 197, 3. Jā, uni-

versitātes sienās bija kļuvis par šauru. Tad

15 fakultātes .. ievācās jaunās telpās dažādos

pilsētas rajonos. Rīgas B 74, 21, 6.

ievākums, -a, v. 1. Paveikta darbība ->-

ievākt (1); ievāktā raža. Kombainieru
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prasme un operativitāte nosacīs ne tikai no-

pļauto hektāru daudzumu, bet arī ievākumu

no katra hektāra. Cīņa 63, 161, 1. Sējējs. Skolo-

tājs. Par spirgtiem asniem un samtainu zemi

domā abi. Jau sējot. Arī par ievākumu. Sk Ģ

74, 1, 35.

2. Paveikta darbība -p ievā k t (2),- sa-

vākto paraugu kopums. Vērtīgs iežu i.

3. Paveikta darbība, rezultāts -pievākt

(3). Nodokļu i.

4. lenesums. !□ . .[ja nokavē magazīnu uz-

likšanu] spēcīgās [bišu] saimes var nonākt

spietošanas noskaņojumā, kas ievērojami sa-

mazina medus ievākumu. D kal 64, 73.

ievalcējums, -a, v.; tehn. Paveikta darbība,
rezultāts -p i c v a 1 c ē t.

ievalcēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; tehn.

Valcējot ieveidot (kādā materiālā, piemēram,

caurumus, pacēlumus).
ievalkā, -as, s. Vieta (kokā), kur ir greizas,

slīpas šķiedras. □ Koku . . ēvelējot, bieži at-

gadās, ka koks vispāri gluds, tikai vienā vietā

neliela skabarga it kā stāvu iecērtas kokā, —

to sauc par ievalku .. ME 11, 87.

ievalkains, -ais; s. -a, -ā; apst. ievalkaini.

Tāds (koks), kam ir greizas, slīpas šķiedras.
O Koks ir ievalkains, ja šķiedru grupas līku-

moti izvijušās cita caur citu. . ME 11, 86.

ievalkāt -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Sākot

valkāt, vairākkārt uzvelkot, padarīt (apavus,
apģērbu) valkāšanai ērtu. \UJ Apaviem jābūt
ērtiem, ievalkātiem.. Ves 71, 7, 4. Itāļu ba-

gātnieku kājas ir pārāk jutīgas, lai tajās uz-

mauktu .. kurpes, kas tikko noņemtas no lies-

tes. Lūk, šī cilvēka pienākumos tad ietilpst
jaunos apavus pāris dienas ievalkāt. Zv 58,

19, 26.

ievalkāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās.
Reil. -p iev alkāt; tikt ievalkātam. Kurpes
jau labi ievalkājušās.

ievalstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Valstot

ievirzīt (kur iekšā). I. mucu pagrabā. I. ak-

meņus bedrē. // Valstot panākt, ka sāk virzī-

ties. !□ Papriekšu ievalsti mucu un tad grūd
uz priekšu! ME 11, 86.

ievandīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar.

lejaukt (kadu priekšmetu starp citiem). I. vēs-
tuli starp grāmatām. I. cimdus starp citiem

apģērba _gabaliem.
ievandīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

Tikt ievandītam (kur iekšā). Grāmatu kaudzē

ievandījušies daži žurnāli. // vienk. lejukt (cil-
vēku burzmā, starp cilvēkiem). !n Arī es

ievandījos kāzinieku barā. ME pap I, 554.

ievankšķēties, parasti 3. pers., -vankšķas, pag.

-vankšķējās, arī ievankšēfies, parasti 3. pers.,

-vankšas, pag. -vankšējās; refl.; sar. lesākt

vankšķēt un tūlīt apklust. !□ Soļus izdzirdis,
iekša ievankšķējās šunelis. Ezera 2, 88. Tur,
kurp aizgāja Ella, droši vien tanīs pašās mā-

jas, ievankšķējās suns. Tam neviens neatbil-

dēja.. Ezera 2, 26i. Suns, zaķi dzīdams, ievan-

kšejas. ME pap I, 554.

ievārdot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

leteikt, iegalvot. O levārdot otram zirgu. ME

11, 87.

ievārījums, -a, v. Cukura sīrupā savārīti

augļi vai_ogas, kas paredzēti ilgstošai uzgla-
bāšanai. Ābolu i. Plūmju i. Ķiršu i. Jāņogu i.

Melleņu i. Brūkleņu i. O levārījumus vāra

no ogām un augļiem ar lielu cukura piedevu.
Pavāru gr 297. Ābolus lieto gan svaigā veidā,

gan žāvētus vai pārstrādātus ievārījumos . .
Svinka 1, 154. Pīlādžu ievārījums ir bagāts A

vitamīna avots . . Ves 68, 10, 31.

ievārīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Vārot

(augļus, ogas ar cukuru), sagatavot (tos)
ilgstošai uzglabāšanai. I. avenes. I. brūklenes.

I. ziemai ābolus. □ . . Ziedīte sēdēja pie ba-

gāti klāta galda un apēda daudz cukurā ievā-

rītu zemeņu. Birze 3, 122.

2. Savārīt (biezāku). Kad zemenes kļu-
vušas brūnākas, tās ar putu karoti izņem no

sīrupa un saliek bļodā, bet sīrupu ievāra bie-

zāku un pārlej ogām. Mājtur 368.

3. vienk. Parasti savienojumā ar «ziepes»,

«putra»: nepareizi rīkojoties, sagādāt nepatik-
šanas. O «Lūdzu atbrīvot mani no darba ..»

Tiec nu gudrs, no kurienes radusies šī spējā
vēlēšanās, — jebšu viņš ievārījis pamatīgas

ziepes un tagad ņems kājas pār pleciem. .
Pad J 66, 132, 4. «Atbraucu strādāt. Tiklīdz būs

brīva vieta ...» — «Pie mums? Provincē? Tad

tu, vecais, esi ko ievārījis.» Kar 74, 4, 76.

ievārīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.
1. Vāroties kļūt biezākam. Sīrups jau krietni

ievārījies.
2. Ilgāku laiku vāroties, pāriet (no šķīduma)

vārāmajā produktā (piemēram, par cukuru).
Cukurs ievārījies augļos. Sāls ievārās gaļā.

3. Izveidoties nosēdumiem (uz trauka sie-

nām, kurā ilgāku laiku ko vāra).
ievārstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Vār-

stot, virinot panākt, ka viegli veras. □ Dur-

vis ievārstīt. ME 11, 87.

2. Vaļīgi, arī pavirši ievērt (auklu). I. zā-

bakos auklas.

ievaskojums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts -pievaskot. Rūpīgs grī-
das i.

ievaskot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

leziest ar vasku. I. grīdu. I. diegus. □ Par-

ketu ar eļļas krāsu nekrāso, to tikai ievasko

un nospodrina. . Mājtur 405.

ievaukšķēties, parasti 3. pers., -vaukšķas, pag.

-vaukšķējās, arī ievaukšēties, parasti 3. pers.,

-vaukšas, pag. -vaukšējās; refl.; sar. lesākt

vaukšķēt un tūlīt apklust. [□ Leda [suns]

ievaukšķējās, paskrēja pāris soļus, bet Mutri-

ķim stilbos nekrita. J Kalniņš 2, 70. Sievietes

spalgā balss uzmodina nomales suņus. Kāds

pāris ievaukšķas viņpus dzelzceļa sliedēm.

Indrāne 6, 305.

ievazājums, -a, v.; pareti. Paveikta darbība,

rezultāts -p ieva zā t. Mikrobu i. lO pārn.

Partijas organizāciju, katra komunista pienā-
kums ir.. nesaudzīgi atmaskot svešu uzskatu

ievazājumus. Cīņa 70, 215, 1.

ievazāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. lenest

līdz ar ko citu (kur iekšā ko nevajadzīgu).
O levazāt salmus istabā. ME 11, 86. // levirzīt

līdz ar ko citu (organismā, organisma daļā ko



425 ieveidotie?

kaitīgu, nevēlamu). . . svina putekļi nosē-

žas uz strādnieku rokām, tāpat, ņemot rokā

papirosu vai ēdamo, var ievazāt mutē svina

putekļus.. Ves 64, 4, 31. // levest līdz ar sevi

(kur iekšā ko nevēlamu) — parasti par trans-

portlīdzekļiem. □ . . traktors blīvētājs ar

katru braucienu ievazāja tik vērtīgajā lopba-
rībā dubļu pikas. Pad J 74, 135, 3. Protams,

automašīnas ar savām riepām namu pagalmos

nevar neievazāt netīrumus. Ves 74, l, 32.

// levest līdz ar sevi vai līdz ar ko citu (kur,

piemēram, iniekcijas slimību ierosinātājus).

□ . . Indijā, Pakistānā un citās zemēs vēl sa-

stopama holēra, īstās bakas un pat mēris. Ja

mūsu jūrnieki saslimtu ar kādu no šīm slimī-

bām, tad svarīgi, . . lai to no ārzemēm ne-

ievazātu mūsu valstī. Ves 62, 3, 30. Tāda [eks-

pansijas] suga ir arī no Amerikas Eiropā ieva-

zātais kartupeļu lapgrauzis. . Latv dzīvn 8.

// pārn. Apzināti izplatīt, ieviest (ko kaitīgu,

nevēlamu, piemēram, uzskatus, idejas).
O . . [jārūpējas], lai pilnīgāk atklātos tautas

radošie spēki, lai novāktu no ceļa visu ieva-

zāto un mūsu sabiedrībai svešo . . Lit M 63, 3, 2.

Ai mietpilsonība! Cik nemanāmi tā satver cil-

vēku! Pat kapsētā neesam no tās pasargāti!
Pat šeit to ievazājam. Cīņa 72, 256, 4. // pārn.

Būt par cēloni tam, ka izplatās, ieviešas (kas

nevēlams) — par parādībām sabiedrībā. !□ Ka

daudzi kādreiz slaveni, plaši izplatīti veci

vārdi ar laiku iziet no apgrozības, tas ir sa-

protams. Sevišķi tas sakāms par vārdiem,. .
ko senatnē ievazāja kristīgā ticība ar vācu un

poļu starpniecību. Lit M 72, 42, 12.

ievazāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; vienk. leklaiņot, ieklīst. Q Čūskas no

meža ievazājušās mājās. ME 11, 86.

ievēcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vēcinot sagatavot (kādai darbībai). Putns

ievēcina spārnus lidošanai.

ievedināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.
1. Vedinot panākt, ka ievirzās (kur iekšā).
I. bērnu istabā. I. suni šķūnī.

2. reti. lerosināt, pamudināt (kādu ko darīt).
□ Andrs ieradās tāds sadrūmis, Marta velti

nopūlējās ievedināt to uz parastajām pār-
runām. Upīts XII, 229.

ievēdīt, parasti 3. pers., -ī, pag. -īja; intrans.

leplūst (parasti par vieglu gaisa strāvu,

smaržu). Istabā ievēdīja dārza aromāts.

// trans. Ar vieglu pūsmu ievirzīt (kur iekšā).
Vējš ievēdīja telpā ziedu smaržu. !□ pārn.

Pārejas laiks no klaušu iekārtas uz lauku bur-

žuāzijas tapšanu jaunas vēsmas bija ievēdījis
arī rakstniecībā . . Kar 59, 12, 121.

ievedmuita, -as, s.; ekon. Muita, ko valsts

uzliek precēm, kuras ieved no ārzemēm.

O Šajā likumprojektā paredzēts arī atcelt. .
lēmumu par naftas ievedmuitas paaugstinā-
šanu. Cīņa 75, 55, 1.

ievedums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta

darbība, rezultāts^-i c v c s t (4). Sugas dzīv-

nieku i. valstī.

2. Paveikta darbība, rezultāts -pievest

(5). □ Par to, cik efektīva ir citu mūsu ze-

mes tautu brālīgā palīdzība Padomju Latvijai,
liecina dati par . . ieveduma īpatsvaru produk-

cijas patēriņa kopējā apjomā. . Zv 72, 24, 4.

3. ekon. Paveikta darbība, rezultāts -*~

ievest (6). Bagātīgs preču i.

ieveidnis, -ņa, v.; būvn. Koka vai metāla

veidne dzelzsbetona vai betona būvkonstruk-

ciju izgatavošanai. □ . . brigāde betonēja ne-

kustīgo balstu. Pēc betonēšanas, kad noņēma
ieveidņus, betonā bija palikuši lieli gaisa
pūšļi . . Rīgas B 66, 95, 3. . . ieveidni vislabāk

var saturēt kopā koka aptvere, naglas. . Tā

ieveidni var ātri izjaukt un pārnest tālāk uz

pamatu betonēšanas vietu. . . Agrāko ieveidni

varēja izmantot četras reizes, toties taga-

dējo —■ desmit. Cīņa 71, 168, 1.

ieveidojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1). Dzintara i. gre-
dzenā.

2. Paveikta darbība, rezultāts -dievei-

d o t (2). Moderns cepures i. Glīts matu i.

ieveidot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. lestrādāt (priekšmetā, materiālā). I. dzin-

taru sudrabā. I. dārgakmeni zeltā. O Lūk,
drošas, veiklas celtnieka rokas ieveido mūri

pēdējo ķieģeli.. Kar 50, 12, 1115. ..[skaitļotāja]
«smadzenes» sastāv no mazos pusvadītājkris-
tālos ieveidotām informācijas pārstrādes shē-

mām. Zin T 74, 2, 3. // Izveidot (kādā virsmā,

priekšmetā, piemēram, attēlu, padziļinājumu,
iedobumu); panākt, būt par cēloni, ka rodas,

izveidojas (kādā virsmā, priekšmetā, piemē-

ram, attēls, padziļinājums, iedobums). O El-

mārs iemanījās iztaisīt tik glītus priekšmetus,
ieveidot tajos tādus ornamentus un zīmēju-

mus, ka apkārtnes ļaudis tos ķertin izķēra. .

Lācis 15, 105. Muižas tornī kāds latviešu dzimt-

cilvēks, nīzdams apspiedēju — vācieti, ievei-

dojis lāsta vārdus. Ezeriņš 1, 10 (ievadā),

pārn. . . Valdim — viņš taču vīrieša cilvēks —■
gadi bērnišķīgajā sejiņā ieveidojuši vaibstus,
kas atgādina tēvu. Cīņa 73, 139, 2. // pārn.

letvert, attēlot (mākslas darbā). O.. [dzej-
niece] ieveido, izteic savas domas vārdos, rin-

dās .. Lit M 63, 13, 3. Taču arī itin visi pārējie
rakstnieki . . bērnības atceres . . ieveidojuši
katrā savā daiļrades darbā.. Lit M 61, 3, 2.

Rainis. . vairākkārt vēlas šī dzejnieka tēlu

ieveidot vārda mākslas darbā. Vejāns 5, 19.

2. Veidojot panākt, ka (kas) iegūst (no-
teiktu iormu, izskatu). IfZJ . . [no automobiļa]
izkāpj vidēja auguma kalsns jauneklis, ģēr-
bies pēc pilsētas pēdējās modes, ar ieveidotu

platmali galvā. Pad J 62, 144, l. // Veidojot
panākt, ka (piemēram, mati) iegūst noteiktu

sakārtojumu; veidojot panākt, ka matos rodas

(parasti sprogas). I. bārdu. I. sprogas matos.

lO Lai veidojums saglabātos ilgāk, jāieveido
ne tikai virsējā matu kārta, bet arī apakšējā.
Friz 99. Biezās un garās ūsas var mākslinieciski

ieveidot ar sakarsētām. . sprogu šķērēm.
Friz 88.

ieveidoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.
1. Refl.-*- ieveido t (1); tikt ieveidotam.

□ pārn. Hronikā cilvēku tēliem ne katrreizr

jāieveidojas individualizētos raksturos, tie var
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ilustrēt notikumus ari ka masa jeb kolektīvs.

Valeinis 1, 79.

2. Refl.-*- i c v c i d o t (2),- tikt ieveidotam.

Mati labi ieveidojas.
ieveids, -a, v.; reti. 1. leveidojums (1).

O pārn.
. . viņš pievērsās glezniecībai un tēl-

niecībai. Strādāja brīžam ar sajūsmu, tomēr

arī tur palika diletants, nespēdams atrast pie-
tiekoši īpatnēju formas ieveidu. Upīts 111, 755.

2. leveidojums (2). Matu i.

ievējot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

leplūst (parasti par gaisa strāvu, smaržu).

O Pa atvērto logu istabā ievējo liega balto

ceriņu smarža . . Kar 74, 4, 66.

ievēkšķēties, parasti 3. pers., -vēkšķas, pag.

-vēkšķējās, arī ievēkšēties, parasti 3. pers.,

-vēkšas, pag. -vēkšējās; refl.; sar. lesākt vēk-

šķēt un tūlīt apklust. O. . droši vien [rok-

turis] trāpīja runcim, jo tas, nelabi ievēkšķē-

jies, aizgrabinājās pa skaidām. Ezera 1, 289.

Bullis šausmīgi ievēkšējies. ME pap I, 555.

ievēlējamība, -as, s.; parasti vsk. Ar likumu

noteikta politiska kārtība valsts un sabiedris-

kajās iestādēs un organizācijās, pēc kuras

amatpersonas tiek ievēlētas (nevis ieceltas)

amatā. Tiesnešu i. Tautas tiesu piesēdētāju i.

ievelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; reti.

1. Velējot padarīt (audumu) mīkstu un gludu.
ļfZ3 Krekli jau ievelēti. ME 11, 87.

2. Velējot padarīt (velējamo vāli) ērtu, paro-

cīgu velēšanai. lO levelēta vāle. ME 11, 87.

ievēlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Balsojot nodot (personai) pilnvaras (veikt

valsts vai sabiedrisku amatu). IjZI Civillietas

visās tiesās izskata tiesneši un tautas piesē-

dētāji, kas ievēlēti likumā noteiktajā kārtībā.

AT Biļ 61, 4, 36. Par [arteļa] valdes priekšsē-

dētāju vienbalsīgi ievēlēja Oskaru Kļavu. .
Lācis 11, 87. ..padomju saimniecības komu-

nisti ievēlēja Ausmu partijas organizācijas

birojā. Kroma 3, 18. // Vēlējot, balsojot izveidot

(cilvēku grupu kādu uzdevumu veikšanai).
1.0 Delegāti sāka izveidot kongresa vadošos

orgānus — ievēlēt prezidiju, sekretariātu, re-

dakcijas komisiju un mandātu komisiju. Pad J

71, 62, l. Zvīņu ciema zvejnieki vienbalsīgi
nolēma atjaunot savu zvejas sabiedrību un tai

pašā sapulcē ievēlēja valdi.. Lācis 11, 47.

2. novec. leteikt (1). !□ «Ko palīdz Brazī-

lijas auglība .. , kad tagadējie apstākļi tur

tādi, ka pat ienaidniekam nevar ievēlēt turpu
doties.» A Deglavs 1, 921. . . [drēbnieks] Gustu

ievēlējis Trīnei par iegātni. . Apsīšu J 2, 97.

ievelmējums, -a, v.; tehn. Paveikta darbība,
rezultāts -*- iev elmē t. Dziļš vītņu i.

ievelmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; tehn.

Velmējot ieveidot (kādā materiālā, piemēram,
padziļinājumus). Q Vītnes var arī ievelmēt

uz_ vītņu velmēšanas mašīnām. Tehn 11, 797.

ievelt, -veļu, -vel, -veļ, pag. -vēlu; trans.

Veļot ievirzīt (kur iekšā). I. mucu pagrabā.
I. akmeņus upē. □ Priekšējā automobilī pat-
laban ievēla kaut ko, kā likās, milzīgi smagu.
Upīts 18, 318. Blakus grēdai zvilnēja no auto-

mašīnas izgāzti bluķi. Ar mokām puisis vienu

ievēla steķos un ņēmās zāģēt. Spāre 5, 253.

ievelties, -veļos, -velies, -veļas, pag. -vēlos;
refl. 1. Reil. -*- ie v c 11. Baļķi ievēlās upē.
O Viņš nevarēja nociesties neuzgavilējis,
kad strupais dzesināmais kubls. . ievēlās

dobē. . Upīts 4, 215. // Krītot, veļoties lejup,

ievirzīties (kur iekšā). !o Skolotājs Alsters,

izdzirdis kliedzienus, metas gar krastu uz leju.
Kāds no mazajiem būs atkal ievēlies ūdenī.

Indrāne 2, 264. Es balansēju, cik vien labi spē-

dams, taču dežūrmatrozis, laikam baidīdamies,

ka mēs ar visām somām neieveļamies Dau-

gavā, steidzās pretim . . Grīva 8, 6. Nošļūk ro-

kas. Velosipēds džinkstēdams ieveļas grāvī.
Avotiņa 3, 8. // lekrist (parasti mīkstā, irdenā

vietā). O Uzbraucām akmenim, ievēlāmies

sniegā cits pār citu kā rudzu kūlīši. . Laicens

1, 413. Lietus mētelis nočaukstēja vagā, un Ar-

tūrs uz mutes ievēlās aukstajos lakstos. Dripe

2, 164. Ragavas apgāžas, zirgs ieveļas kupenā,
bet Rode pat neatskatās. Lit M 72, 24, 6.

2. Mutuļiem ieplūst (kur iekšā) — parasti

par tvaiku, gaisu, sniegu. lO Durvis nedroši

iečīkstējās. levēlās aukstā gaisa mutulis. .
Bērn 59, l, 6. Atverot durvis, priekšnamā ievē-

lās slapja sniega un krusas mutulis . . Grants

7, 23. // sar. Ar kustību, kas atgādina velšanos,

ievirzīties (kur iekšā). iO .. durvis ar sprāg-

šanu atsprāga vaļā, pa tām vispirms ievēlās

suns un tam tentertenteriski pakaļ Mirdza.

Sakse 7, 422. . . vilku mednieki elsdami viņus

panāca un ievēlās ragavās. Vanags 10, 12.

3. parasti 3. pers.; pareti. lekļūt (piemēram,
matos, spalvā), cieši sajaucoties, savijoties (ar

tiem) —

par pūkām, gružiem v. tml. □ Matos

viņai visu dienu stāvēja dūnas, kas nakti no

spilvena tur ievēlušās. Rozītis 111, 169.

ievemt, -vemju, -vem, -vemj, pag. -vēmu;

intrans. Vemjot ievirzīt (kur iekšā). □ Dod

viņam trauku, kur ievemt! ME 11, 87.

ievērība, -as, s.; parasti vsk. Uzmanības pie-
vēršana (kam), interese (par ko). levērības

cienīgs — tāds, kas saista uzmanību. Atstāt

bez ievērības — nepievērst uzmanību; neizpil-

dīt (piemēram, kādu lūgumu). □.. glezno-

tāja patiesais lielums ir paslīdējis mums ga-

rām bez pietiekamas ievērības. Māksla 73, 2,12.

Skatītāju masās izrāde tūliņ modināja plašu
ievērību, un luga jau pirmajā gadā dažādas

vietās piedzīvoja ap simt izrāžu. J Kalniņš l,

303. Mūsu ieliņa ir klusa, nekā ievērības cie-

nīga. Bels 1, 39.

ievērīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ievērīgi. Tāds,

kas ātri ievēro, uztver, pamana. 1.0 Valda nav

no sevišķi ievērīgajiem cilvēkiem, bet, ja vi-

ņas māsa trīs minūšu laikā trīs reizes piemi-

nējusi aktieri Lūsi, skaisto Lūsi, tad tas ir

mazliet. . .

Biruta to jūt_ un apraujas . . Zig-

monte 4, 148. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpa-

šības. !□ Liena ar savu aso uztveri un ieve-

rīgo prātu pamazām, bet droši iedzīvojas
strādnieku Rīgā . . Upīts 9, 401.

ievērīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība ievērī g s, šīs īpašības konkrēta

izpausme. Zēna i.
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ievērojams, -ais; s. -a, -ā; apst. ievēro-

jami (4). 1. Divd. ievēro t.

2. Tāds (cilvēks), kam ir lieli nopelni, sa-

sniegumi, panākumi (kādā darbības nozarē);

izcils. I. rakstnieks. levērojama zinātniece.

Grāmatas par ievērojamu cilvēku dzīvi.

D Dzimtā novada pētīšanā skolotāju un sko-

lēnu kolektīvam daudz palīdzēja tikšanās ar

ievērojamiem cilvēkiem. Sk Av 66, 30, 2. Vai-

rāki viņa darbi veltīti ievērojamiem starptau-

tiskās komunistiskās un strādnieku kustības

darbiniekiem.. Pad J 73, 37, 1. ..mūsu ievēro-

jamāko mūzikas meistaru daiļrades diapazons
ir plašs . . Lit M 72, 8, 13. // Plaši pazīstams.

[O «Adalberts Vīzemanis?» kundze atcerējās,

zinādama visus Dārzciema un tuvākās apkai-
mes ievērojamākos cilvēkus. Birze 3, 108.

.. viņš bija kļuvis par dienas varoni un vis-

ievērojamāko personu: republikā nemaz ne-

bija tik daudz vīru, kas vienlīdz prasmīgi

vadīja estrādes koncertus un rīkojās ap trak-

toriem . . Saulītis 12, 344. Adolikam nav ne-

kādu sevišķi izcilu īpašību, un ievērojams

viņš kļuvis . . ar savu aso mēli un attapību.
Lit M 58, 45, 2.

3. Tāds, kam piemīt kas nozīmīgs; tāds, kas

saista uzmanību, izraisa interesi. levēroja-

ma glezna. I. darbs. levērojami sasniegumi.
O..pārējie [ekskursanti] devās apskatīt
Antverpenes ievērojamās vietas: ielas, kated-

rāles, muzejus, gleznu galerijas . . Lācis 15, 135.

levērojams celtnieku mākslas piemineklis

esot. . Jelgavas pils, ko cēlis slavenais arhi-

tekts Rastrelli. . Bērn 50, 10, 7. Tēvs viņam

izrādīja visu ievērojamo uz klāja, navigācijas
kabīni un komandtiltu . . Lācis 15, 377. Viņa. .
pat nevarēja palepoties, ka izdarījusi ko lielu,

patiesi ievērojamu. . Zigmonte 2, 45. // Tāds,

kas ir saistīts ar ko nozīmīgu, Izcilu (piemē-
ram, par gadadienu, jubileju). !□ ..visas

mūsu lielās daudznāciju valsts tautas gatavo-

jas .. atzīmēt ievērojamo jubileju mūsu Dzim-

tenes vēsturē —
300. gadadienu kopš Ukrai-

nas atkalapvienošanās ar Krieviju. Pion

53, 50, 2.

4. Liels, plašs (pēc skaita, izmēra, apjoma).
□ . . [autora] literārais mantojums ir visai

ievērojams. Autora dzīves laikā vien iznāku-

šas 11 daiļliteratūras grāmatas.. Jaun Gr 68,

7, 3. Ekspozīcijas autori ievērojamu platību
šajā zālē atvēlējuši arī lielformāta krāsu dia-

pozitīviem . . Māksla 73, 4, 19. Topāzi dabā sa-

stopami labi izveidotos kristālos, kas dažreiz

sasniedz ievērojamu lielumu. Ļeņingradas
Kalnu muzejā glabājas 13 kilogramu smags
kristāls.. Upīte 1, 75. // apst. Ļoti, daudz, lielā

mērā. [□ Pēc pirmizrādes Saljeri tēls ievēro-

jami mainījās. Dzene 1, 81. Skatītāju atsaucību

guvuši arī viencēlieni un baleta miniatūras,
kas ievērojami papildina teātra daudzveidīgo
repertuāru. Jaun Gr 67, 3, 39.

ievērot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Uz-

tvert (ar redzi); ieraudzīt, fcj Tuvu viņš man

paiet garām, bet.. neizrāda, ka būtu mani

ievērojis. Birznieks-Upītis 6, 119. Teodors Alpers
ieslēdza elektrību un tūlīt ievēroja, ka logam

nav aizkaru. Ādamsons 2, 117. Pļavas malā, gar
kuru aizstiepās tāds pats tikko saskatāms meža

ceļš, Vītols ievēroja svaigas ragavu sliedes.

Kalndruva 2, 86. // Uztvert (pēc kādām pazī-

mēm), parasti, atšķirot no citiem. Patie-

sību sakot, mani ievērot grūti. Man ir tik

parasta seja, tik neizteiksmīgs augums . . Bels

1, 77. Sacensības noskatījās dažādi speciālisti,
un viens no tiem. . tūlīt ievēroja melnīgsnējo
puisi, kas laukumā bija visātrākais. Saulītis

12, 50. . . te gandrīz visi cits citu pazīst. . , un

ikviena sveša seja uzreiz tiek ievērota. PL Siev

71, 1, 19. // Atklāt, konstatēt, fcj Jau pirms
daudziem gadiem bioķīmiķi ievēroja, ka fos-

fora savienojumiem dzīvajā dabā ir milzīga
nozīme. Liesma 59, 9, 24. Ar izbrīnu Ģirts ievē-

roja, ka daudzus puišus tie jautājumi, kas no-

darbināja viņa prātu, pavisam neinteresēja.
Dripe 2, 71. Mēs klausījāmies rāmos vakaros,
Kā atbalss atskan sila biezokņos, Un ievēro-

jām: ja ko stiprāk sauca, Kā atbildot tā tūlīt

pretī trauca. A Bārda 1, 229.

2. Pievērst uzmanību (kam), izrādīt interesi

(par ko). O .. Līvija zināja sava stāvokļa
priekšrocības, savu šarmu un personības bur-

vību. Viņa bija pieradusi, ka to ievēro vairāk

nekā daudzas citas jaunas sievietes. Lācis 15,

343. Citi bērni, aizņemti ar sevi, Mārīti ne-

ievēro. Neviens viņai nepievērš uzmanību . .
PL Siev 64, 5, 2. Vieni [gleznotāja] darbus aiz-

gūtnēm slavēja, citi nicīgi pēla, taču visi ievē-

roja, pētīja un apsprieda. Skujiņš 6, 6. // Pa-

manīt. O Cik dīvaini ātri dažkārt aizskrien

gadalaiks, nemaz neievērots, un šķiet, ka zie-

mas nav bijis. Kar 57, 12, 27.

3. legaumēt. !□ «Labi, ka ievēroju vietu..
Labi, ka pazinu vietu,» viņš atkārtoja .. Grants

6, 99. Pa mežu lidodama, dzeguze jau priekš-
laikus izlūkoja un ievēroja, kur kādi putniņi
sev taisa lizdas. Birznieks-Upītis IV, 123.

4. Rīkoties saskaņā (ar kādiem ieteikumiem,

norādījumiem v. tml.),- iegaumēt un izpildīt
(noteikumus, prasības v. tml). I. diētu. I. dis-

ciplīnu. I. satiksmes noteikumus. levērot dis-

tanci — izturēties rezervēti, nenodibināt tuvā-

kas attiecības. iO Katrā zemē savi tikumi, tos

klājas ievērot. . Skujiņš 8, 19. Bērzs . . izgāja
no kabineta, pat ardievas nepateicis. Viņš pa-

rasti bija pieklājīgs un ievēroja etiķeti. Bels

2, 70. .. skolēns cenšas ievērot iekšējās kārtī-

bas noteikumus skolā, lai nebūtu piezīmju..
Sk Ģ 73, 1, 18. Apli tātad vajadzēja veikt četr-

desmit sekundēs. Ēvalds [skrējējs] šo ātrumu

precīzi ievēroja. . Saulītis 12, 342. // Izpildīt
(kādus nosacījumus), lai saglabātu (piemēram,
noteiktus politiskos apstākļus). I. neitralitāti.

I. nāciju suverenitāti.

5. Uzklausīt un izpildīt (lūgumu, vēlēšanos).
O Ja izmeklētājs lūgumu ievēro, viņš izdara

attiecīgas izmeklēšanas darbības. Krim pr 109.

6. novec. Novērot, uzmanīt, m Bet cik uz-

manīgi arī kučieris
0

neievēroja katru Edgara
501i,.. visa slepenā uzraudzība palika bez sek-

mēm. Blaumanis 6, 219.

7. divd. formā: ievērojot, apst. nozīmē. Sa-

skaņā, sakarā (ar ko), lo ..šajos dzejoļos,.
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ievērojot bērnu uztveres spējas, dzejnieks ne-

centās ieaust kādu plašāku sabiedriski nozī-

mīgu saturu, domu. J Kalniņš 5, 151. . . proto-

kolu sastāda, ievērojot šā kodeksa 153. panta

noteikumus. Krim pr 84.

Sk. ievērojams.

ievērpt, -vērpju, -vērp, -vērpj, pag. -vērpu;
trans. 1. lesākt vērpt, bet nepabeigt. n Saim-

nieks ievērpa vienādi rudenī pats pirmos
linus. ME pap I, 555. // pārn. lesākt (parasti
domu, sarunu). O Meijers prot ievērpt un

saturēt sarunas pavedienu. Upīts IV, 743.

2. Vērpjot ietvert (pavedienā). I. pavedienā
citas krāsas dziju. O pārn. Matos tam nepie-
lūdzamais laiks jau sendienām baltus pave-

dienus ievērpis. ME 11, 88. pārn. .. dziļā no-

pietnība tēva balsī ievērpa viņa apziņā pir-
mos nojausmas pavedienus par taisnību un

godu. Branks 1, 12. // pārn. lekļaut (daiļdarbā).
O Bet ko mēs sastopam viņa rūpīgi noslīpē-
tajās . . vārsmās, kas ievērptas ļoti daudzvei-

dīgās pantu formās? Lit M 56, 15, 2.

ievērpties, parasti 3. pers., -vērpjas, pag.

-vērpēs; refl. 1. Reil.i evē rp t (2),- tikt

ievērptam (parasti neviļus, negribēti). Dzijas

pavedienā ievērpušies spaļi. O pārn. Studijas
laikā luga tika parādīta divskatos, koncentrē-

tos fragmentos, tagad [teātrī] galvenās varo-

nes dzīve ievērpās plašā kopainā. Dzene 2, 21.

2. lesākties (parasti par domu, sarunu).

In .. reiz ievērpusies, doma skrēja kā dzirn-

akmens . . Upīts IX, 568. Mūsu gadsimta sā-

kumā, kad ievērpās .. [aktiera] skatuves gai-
tas, latviešu teātris pamazām bija sācis no-

purināt provinciālisma . . putekļus . . Lit M

56, 47, 1.

ievērst, -vēršu, -vērs, -vērš, pag. -vērsu;
trans. Pavērst uz iekšu (pēdas priekšējo daļu).
Zēns sēdēja ievērstām kājām.

ievērt, -veru, -ver, -ver, pag. -vēru; trans.

1. Verot ievirzīt (kur iekšā pavedienu, auklu

v. tml). leveramā gumija — gumijota lentīte,

ko lieto ievēršanai apģērba gabalos. □. . Gun-

dega redzēja, cik neatlaidīgi. . Liena lūkoja
ievērt diegu adatā. Ezera 1, 282. Ar gluži ne-

laimīgu seju viņš ņemas siet un vērt atpakaļ
[zābaku saiti], bet kā tu, cilvēks, tādu sa-

mezglotu saiti ievērsi? Kalndruva 5, 81. . . so-

mām nolemts siksniņas ievērt nevis gredze-
nos, bet gan trīsstūru cilpās. Rīgas B 66, 237, 2.

pārn. Džesija piesprauda vienu rozes ziedu pie
zilās jakas, bet otru ievēra Ozoliņa pelēkās
žaketes atloka pogcaurumā. Zv 60, 3, 11.

2. Verot ciet (piemēram, durvis, logu),
iespiest (ko starpā). I. pirkstu logā. lO Kad . .
Rudais [kaķis] atkal apēda sieru, es noskaitos.

. . vispirms mēģināju ievērt viņa asti durvīs.

Bels 1, 39.

ievērties, parasti 3. pers., -veras, pag. -vērās.

1. Reil.-*-i evēr t (1); tikt ievērtam. Diegs
pats adatā neievērsies. Zābaku auklas ievēru-

šas nepareizi.
2. Reil.-*-i cv ēr t (2); tikt ievērtam (pa-

rasti neviļus, negribēti). Kāja ievērās auto-

mobiļa durvis. Pirksts ievērās logā.

ievēsmot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; in-

trans. leplūst (piemēram, par vieglu gaisa

strāvu, smaržu). IO pārn. Bet Celmam nekā-

rojās atvērt logu, lai ievēsmotu pavasara svei-

cinājums. Saulietis VII, 9. pārn. Atkal tā

[Anna] uz viņu skatījās tāpat kā agrāk...
Siltas jūtas ievēsmoja Lābanam sirdī. . Sau-

lietis IV, 127.

ievest, -vedu, -ved, -ved, pag. -vedu. 1. trans.

Vedot (ar transportlīdzekli), nogādāt (kur

iekšā). I. malku šķūnī. O Govij un aitām

siens tas labākais sapļauts, sažāvēts, laikus

šķūnī ievests. Bels 2, 25. Elza sastapa Pakal-

nus . . šķūnī, kur tie krāva ievesto labību.

Sakse 7, 102. // Atvest (ar transportlīdzekli) un

ievietot (slimnieku slimnīcā). □ Uzņemšanas

nodaļā ievesta jauna, gaišmataina meitene.

Acis pievērtas, seja bāla.. Lukjanskis 1, 77.

Jā, skolotājs Viesturs nebija nošauts. Smagi

ievainots, ievests slimnīcā. Indrāne 3, 41. //No-

gādāt (transportlīdzekli kur iekšā), braucot (ar

to); iebraukt. I. automobili garāžā. O ..strā-

dāju par loci. Visādus kuģus biju ievedis ostā

un atkal izvedis. Kar 74, 7, 62.

2. trans. Vedot (liekot iet sev līdzi) panākt,
ka leiet, ienāk (kur iekšā). I. bērnus istabā. I.

viesus dārzā. levest valdījumā jur. — saskaņā

ar tiesas lēmumu nodot īpašumu jaunam īpaš-

niekam. In . . Dzintras māte mani satvēra pie

rokas un ieveda virtuvē. Zv 58, 9, 19. «Sis

pilsonis vēlas ar jums runāt, biedri pulkvedi,»
Dimza sacīja, ievedot jaunekli kabinetā.

A Grigulis 13, 567. Tad Vagulis savus draugus
ieveda . . dežūristabā . . Birze 5, 187. & levest

kārdināšanā (arī grēkā) sar. — pavedināt
(kādu) darīt ko aizliegtu, nosodāmu. // Ve-

dot (piemēram, aiz pavadas), novietot (kur

iekšā dzīvnieku). I. zirgu stallī. !.□ Sētā pie

kūtiņas Druviņu māte patlaban beidza slaukt

Raibaļu un ieveda to atpakaļ kūtī. Birznieks-

Upītis 6, 134. // Vedot sev līdzi, padarīt pazīs-

tamu (kādai sabiedrībai), arī iesaistīt (kādā

sabiedrībā). I. sabiedrībā jaunatnācējus,

m Gribēdams kļūt par godājamu pilsoni, viņš

piespieda tos biznesmeņus . . ievest viņu pie-

klājīgos Čikāgas klubos.. Cīņa 63, 11, 3. Es

jūs ievedīšu pasaulē, par kuru jums nav ne

jausmas. Vilks 5, 135. // Būt par cēloni tam, ka

nonāk (kur), n Labi, ka viņš vairs nenāks

šurp. Tas bija maldu klaiņojums, kas viņu

ieveda te. Zigmonte 2, 235. .. ceļa nemiers pil-
sētnieku ievedis gāršā . . Cīņa 73, 276, 1.

1/ pārn. Parādīt, atveidot (mākslas darba).

n Savos stāstos Arājs-Bērce .. viens no pir-

majiem ieved mūsu prozā boļševika cīnītāja

tēlu. Kar 56, 6, 125.

3. parasti 3. pers.; intrans. levirzīties (kur

iekšā) — par ceļiem, takām v. tml. Taka ieved

purvā. Ceļš ieved mežā.

4. trans. Atvest un ieviest (augus vai dzīv-

niekus no citurienes), m Vairums mūsu re-

publikas dārzos kultivēto krāšņumaugu ir in-

troducēti — ievesti no citām zemēm. D kal

64, 88. Purva bebra jeb nutrijas dz:mtene ir

Dienvidamerika, no kurienes tas ievests Eiro-

pā. A Kalniņš 1, 57. Mūsu republikas klimatis-
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kajos apstākļos no dienvidiem ievestās bites

un to krustojumi parasti pārziemo sliktāk nekā

vietējās bites. Biškop 22.

5. trans. Piegādāt (preces no cita valsts ra-

jona, apgabala v. tml). I. tēju no Gruzijas.
I. vīnogas no Moldāvijas. // Piegādāt (preces

tirdzniecības uzņēmumiem). Veikalā ievestas

jaunas somas. !□ Tikai šodien tos [ādas cim-

dus] ieveda veikalā, bet pāris stundās bija jau

iztirgoti. Preilis 1, 49.

6. trans.; ekon. Piegādāt (valstij preces vai

kapitālu no ārzemēm). O Pēc apatīta atradņu

atklāšanas Hibīnos Padomju Savienībai vairs

nevajag fosforītus ievest no Marokas . . Upīte

1, 149.

7. trans. lekļaut, ieviest (kada sistēma, pie-
mēram, apzīmējumu, jēdzienu). !□ Matemā-

tiskā loģika, ievedot jēdzienu unoperāciju ap-

zīmēšanai matemātiskus simbolus, savām kon-

strukcijām lieto formulu valodu. Strazdiņš 1, 75.

8. trans.; sar. Izveidot, nodibināt. \U3 Pēteris I

ieveda arī tabakas valsts monopolu.. Zv 68,

14, 17. Pilī bija ievesta stingra kārtība. Pura-

puķe 1, 44. // leviest (kādu jauninājumu).
O «. . ko tie mūsu vīri gaida? Lai nāk val-

dība, viņu vietā. . izmēģina dvīņu trali un tad

ieved ar likumu?» Zigmonte 2, 87. «Te ir Forla-

nini, kurš ieveda plaušu gāzēšanu.» Birze 5, 69.

9. trans.; sar. Uzņemt, ierakstīt (piemēram,
sarakstā, Ilgumā). ļO «Paklau, Mārtiņ! Tu esi

ievests slimo kasē?» — «Nē.» Kar 56, 5, 9. Lī-

gumā arī ievests punkts, ka par izlauztiem

un nokrautiem akmeņiem Strautiņš varot sa-

ņemt avansu darba algām. Fimbers 1, 237. . . pro-

fesors Lielkalns savai aspirantei Grīviņai licis

disertācijas plānā ievest jaunu nodaļu . . Niedre

6, 193.

ievesties, parasti 3. pers., -vedas, pag. -vedās;

refl.; novec. Vairākkārt atkārtojoties, kļūt par

ierastu. □ Tas nu tā ievedies, ka Brīviņi visu

gadu palika pagasta dzīves un ievērības vidus-

punktā. Upīts XI, 388.

ievēzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Vēzējot

sagatavot (kādai darbībai). I. roku bumbas

mešanai. I. zobenu cirtienam. Putns ievēzē

spārnus lidošanai.

ievēzēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Vēzējot sagatavoties (kādai darbībai).

O Stārks ievēzējas, izstiepj garo kaklu tieši

uz priekšu, paceļas un aizlaižas. Birznieks-Upītis

V, 96.

ievēziens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bībai- i c v ē z ē t. ]E3 Servējot [galda tenisā]
nedrīkst izdarīt lielu ievēzienu. Sports 62, 112,2.

ievibrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka (kas) sāk vibrēt. Ar

elpu radām gaisa spiedienu uz balss saitēm,

ar balss saitēm ievibrētā elpa tālāk tiek vir-

zīta rezonatoros . .Gailis 1, 39.

ievibrēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. lesākt vibrēt; īsu brīdi vibrēt. Klusi ievib-

rējās stīgas. O Orķestra skanējums. . into-

natīvi ir nevainojams. Kā dzīvs organisms tas

ievibrējas no piano pianissimo līdz forte for-

tissimo izjūtām. Māksla 59, 1, 25. Piecēlās sak-

sofonists. Gaisā ievibrējās . . melodija. Jauno v

59, 47. pārn. . . starp mūziku, izpildītājiem un

klausītājiem ievibrē jās tās neredzamās un ne-

tveramās izjūtu strāvas, kas liecina par īstu

mākslu .. Lit M 74, 35, 13.

ievicināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vicinot sagatavot (kādai darbībai). I. spār-

nus lidošanai. I. pātagu sišanai. I. zobenu cir-

šanai.

ievicot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. i. lesist

(parasti ar vicu). Saimnieks ievicoja zirgu.
// intrans. I. sunim pa sāniem.

2. sar. Apēst vai izdzert (kādu daudzumu).

Bērns ievicoja visu maizes riku.

ievidžināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. lesākt vidžināt un tūlīt apklust. Kokā

ievidžinājās zvirbuļi. O Ezermalas krūmos,
kā balsi izmēģinādama, ievidžinājās lakstīgala,
tad., apklusa. Kar 74 ,4 , 94. // pārn. lerunāties

ātri, smalkā balsī (parasti par bērniem, sievie-

tēm). O . . sieviete atrāva vaļā kabīnes durti-

ņas .. un pasmaidījusi ievidžinājās: «Soferīt,
vai uz Bedreni braucat?» Ezera 2, 249.

ieviest, -viešu, -vies, -vieš, pag. -viesu; trans.

1. Panākt, ka (kādu jauninājumu) sāk plaši
lietot (kādā nozarē). □ «Dažu labu lietu, ko

ieviesa Vīranauda vēl ar veco inženieri, mēs

arī apsmējām, bet tagad lietojam ..» Zigmonte

2, 227. Inženierus, kas ievieš ražošanā elektro-

nikas ierīces, gaida visur. Zin T 67, 1, 11. Sirds

elektrostimulācija jau ieviesta klīniskajā
praksē. Cīņa 62, 227, 4. // Padarīt plaši zināmu;

padarīt plaši lietojamu. □ . . ja esi uzzinājis
par kaut ko jaunu, progresīvu, ievies to savā

organizācijā . . Pad J 74, 80, 6. . . luterāņu kulta

mūzikai, ko Livonijā ieviesa vācu mācītāji,

nebija nekādu nacionālu sakņu latviešu

tautā.. Vītoliņš, Krasinska 1, 93. // Radīt un

nostiprināt. □ Baltijas republiku skolēnu

sporta dzīvē ieviesta laba tradīcija ■—
ik ga-

dus risinās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas ce-

ļojošā kausa izcīņas sacensības. . Sports 62,

63, 2. Rakstnieka dzīvās saites ar dzīvi aplie-
cina arī viņa latviešu valoda, . . kurā Andrejs
Upīts ieviesis daudzus jaunus vārdus. Sudrab-

kalns 2, 132.

2. Izveidot, nodibināt. □ Vairāki lasītāji
ierosina. . ieviest [žurnālā] rubriku «Būvē

pats!». Liesma 72, 1, 27. Viņi prasa vienreiz par

visām reizēm ieviest kārtību. . Cīņa 62, 212, 2.

. .māte gribēja ieviest saskaņu tēva un dēla

starpā . . Dzene 3, 220. // pārn. Izraisīt (psihisku
stāvokli, tā izpausmi). I. šaubas. O Stai-

gāšana pa jaunības dienu ceļiem. . ieviesa

sirdī tumšu nemieru, bažas par paša rītdienu

unnākotni. Vilks 7 ,264.

3. leaudzēt (kur augus vai dzīvniekus).

O Apmežošanas paņēmienus un ieviešamās

koku sugas nosusinātās platībās izvēlas atbil-

stoši meža augšanas apstākļu tipam. Kronītis

1, 97. Skudras jaunās vietās ievieš, atsevišķu

skudru pūžņa daļu izgrābjot un pārvietojot uz

jaunām skudru dzīves vietām. Kronītis 1, 165.

.. dīķsaimniecībās sekmīgi ieviestas sudrab-

karūsas. Latv dzīvn 12.

ieviesties, parasti 3. pers., -viešas, pag. -vie-

sās; refl. 1. Reil. ->iev ie st (1); tikt
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ieviestam. O . . narkoze zobārstniecībā ievie-

sās . . gausi. Ves 70, 10, 7. // Kļūt plaši zinā-

mam, izplatīties; kļūt plaši lietojamam.

O «Biedri!» Šis vārds Rīgas strādnieku sa-

dzīvē tikai nesen kā sācis ieviesties, bet jau

paspējis izskaust no turienes kungus . . Upīts

9, 743. . . 20. gadsimta sākumā rūpniecībā, teh-

nikā, metalurģijā un medicīnā arvien vairāk

sāka ieviesties retie elementi.. Upīte l, 18.

// Rasties un nostiprināties. O Pēdējā laikā

ieviesusies tradīcija — izmantot šo augu vīt-

nes arī kāzu mašīnu dekorēšanai . . Pad J 73,

57, 4. Divdesmitā gadsimta sākumā bija ievie-

sies uzskats, ka lidmašīnai ir bīstams kaut

mazākais sasvēriens ap tās garenasi. Zv 53,

18, 14.

2. Rasties, izveidoties (parasti par ko ne-

vēlamu). O .. Šiliņš nekādi nevarēja atstāt

neatspēkotu [Viļa frāzi], lai neļautu grupā
ieviesties nepieņemamai atmosfērai. A Grigu-

lis 13, 134. leskanas [grāmatā] doma par. . pa-

tiesību savstarpējās attieksmēs, kurās nekad

nedrīkstētu ieviesties meli, . . aprēķins. Jaun Gr

67, 3, 17. // Izveidoties, attīstīties (piemēram,

par slimību). >□ Sievai viņš gan par slimību

nekā nesūdzējās, bet šī to jau bija nomanī-

jusi. . Viņa nevarēja apmierināties un sev

piedot, ka . . ļāvusi viņam tā pūlēties un sli-

mībai ieviesties. Birznieks-Upītis 6, 78. . .resnā-

kiem potcelmiem griezuma vieta apaug lēni,

un tajā var ieviesties trupe. Kronītis 1, 72.

// Rasties, gadīties (par kļūdām, paviršībām
v. tml.). !□ leviesušās ari vairākas kļūdas un

neprecizitātes darbu nosaukumos. Māksla 74,

2, 53. // pārn. Izraisīties (par psihisku stāvokli,

tā izpausmi). !□ Klusas un tukšas ir ielas. Ari

pašā Justā ieviesies savāds, neskanīgs tuk-

šums . . . Kar 54, 3, 12. . . viņu savstarpējās at-

tiecībās beidzamajā laikā bija ieviesusies kaut

kāda neuzticība, svešums . . Dzene 2, 52. . . Ritas

sejā ieviesās silta izteiksme. Kar 56, 5, 52.

3. Reil.-*- i cv i c s t (3). !.□ ..[brūklenes]

pašas vairojas, pašas gadījuma pēc pārceļas
uz jaunu dzīves vietu, ieviešas mežu izcirtu-

mos un izdegumos. Zv 57, 20, 30. Mežsargam
jāuzmana, lai riesta vietās neieviešas kāds

pārāk kaislīgs mednis . . A Kalniņš 1, 140. // Būt

(kur) lielā daudzumā, savairoties (parasti par

kaitīgiem dzīvniekiem vai augiem). Dārzā

ieviesušās nezāles. Klētī ieviesušās peles.
O. . [mājās] bija ieviesies ļoti daudz pru-
saku. Viņu galvenā dzīves vieta bija krāsns ..
Birznieks-Upītis IV, 81.

ievietot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. No-

vietot (kur iekšā priekšmetu). I. galdu istabā.

I. ratus šķūnī. I. grāmatas plauktā. I. piena
kannas_ baseinā. !□ . . mehāniķis ievietoja
aparāta jaunu filmas rulli. . Dripe 2, 42. Terā-

rija jāievieto arī akmeņi un koku zari, lai

dzīvniekiem būtu kur slēpties. Sloka 1, 8.

.. iežu nogruvums izveidoja milzīgu bedri,
kura varētu brīvi ievietot piecstāvu namu. Zv

72, 23, 14.

2. lekārtot (telpā, dzīvoklī, parasti uz laiku).
!□ Ja nav iespējams ievietot saslimušo bērnu

atsevišķa istabā, tad bērna gulta jānorobežo

no pārējās telpas ar palagu.. Mājtur 32. Tuk-

šajā skolā mēs ievietojām savu štābu. Bērn

50, 2, 5. // Rūpēties, gādāt, lai tiek uzņemts

(piemēram, slimnīcā), iekārtot (kādā, piemē-

ram, audzināšanas, iestādē). I. bērnu internāt-

skolā. I. pansionātā. O Anitu aizveda uz kon-

sultāciju, saņēmām vēstuli, ka ievietota slim-

nīcā, lai pamatīgāk izmeklētu. Spāre 5, 173.

. . slimnieci jau sen vajadzējis ievietot sta-

cionārā . . Preilis 1, 38. Pēc tēva nāves viņu

ievietoja bērnu namā, kur zēns nodzīvoja gan-

drīz līdz 15 gadu vecumam . . Rīgas B 58, 213, 6.

// Likt apmesties (arestētajiem kādā noteiktā

telpā). O..viņu atkal nopratināja, atkal

ievietoja aresta telpās . . Lācis 15, 301. Brausku

ievietoja [cietuma] viennīcā. Birze 3, 91.

// levest un novietot (kur dzīvnieku). I. govis
kūtī. I. zvēru krātiņā. □ . . zirgs bija ievie-

tots atpakaļ aplokā . . Birznieks-Upītis 6, 213.

3. Publicēt (kādā izdevumā). □ .. [rakst-

nieka] pirmais publicētais darbs ir kāds ne-

liels prozas dialogs «Veltas bailes», kas ievie-

tots .. «Zobgaļa kalendārā» ar parakstu
«Orions». Ezeriņš 1, 4 (ievadā). . . viņš ievie-

toja laikrakstos sludinājumus.. Fimbers 1, 338.

Viņš jau kopš skolas gadiem bija aizrāvies ar

fotografēšanu, viņa attēlus ievietoja avīzēs

un žurnālos . . Rīgas B 74, 220, 6. // letvert,

iekļaut (krājumā, iespieddarbā v. tml.). □ Pir-

mais .. sējumā ievietotais raksts attiecas vēl

uz pirmā pasaules kara gadiem. . Lit M 64,

25, 3. . . [fotoalbumā] ievietoti vairāk nekā 200

Rīgas arhitektūras pieminekļu, ievērojamāko . .
vietu attēli. Rīgas B 58, 235, 4. // Klasilicejot

iedalīt (kur). O Kr. Barons šo dziesmu ne-

ievietoja pie kara dziesmām, bet «Ģimenes

īpašuma» apakšnodaļā.. J A Jansons 1, 65.

ievietoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. letilpt, saiet (kādā vietā, telpā). Visi

viesi nevarēs i. mazajā istabiņā. Kinozālē

ievietojas 500 skatītāju.
2. lekārtoties, apmesties (kādā vietā, telpā,

parasti uz laiku). O Tepat mums līdzās [uz

kuģa] ievietojies arī Stauka ar savu lādi. .
Sudrabu E 3, 511. Krievu artilērijas diviziona

komandpunkts bija ievietojies šaurā blin-

dāžā. . Zv 53, 19, 18. . . [bišu] spiets ievietojies

resnā kokā.. Eglītis l, 5. // Sakāpt (pa.rasti
satiksmes līdzeklī); iesēsties (kur, piemēram,
sēdeklī, krēslā). Pasažieri ievietojās lidmašīnā.

Zēns ievietojās atpūtas krēslā. O Pavadītāji

aizgājuši vai atkāpušies no ešelona, aizbrau-

cēji ievietojušies vagonos . . Dorbe 4, 543. No

vagona izkāpa cariene ar meitām. . ; visi aši

ievietojās mašīnās un aizbrauca pilsētas vir-

zienā. Dorbe 4, 555. Justīne tika nosēdināta goda
vietā blakus šoferim, bet aizmugures sēdeklī

ievietojās Reinis . .Vilks 6, 350.

ievijums, -a, v. Paveikta darbība, rezultāts

ievīt (1). IO Lūk, apdrukāti., un uzkārsti

zīda audumi ar sudrabotiem metāla pavedienu
ievijumiem.. Rīgas B 59, 107, 6. pārn. Daudz

lielāka dažādība valda [literatūrā] atsevišķu
tautas dziesmu elementu ievij urnā, iekompo-

nējumā dzejas darbā,.. savijot folkloras tēlus

ar mākslas dzejas paņēmieniem. Lit M 74, 21,4.
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ievīkstīt, -v, -i, -ar pag. -īju; trans.; apv.

levīstīt. O Atnes [Anna] papīrā ievīkstītu

pudeli.. Upīts VIII, 74. Tad mazos cilvēkus at-

kal ievīkstīja segās un kažokos un ļaudis
brauca projām .. Saulietis V, 125. Preimate . .
cenšas kabatas spogulītī ieraudzīt vēl kādu

dubļu atstātu netīrumu uz sejas un slauka to

klīrīgi ar mazo pirkstiņu, ievīkstītu kabatas

drāniņā. Sk Ģ 73, 10, 28.

ievīkstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; apv.

levīstīties. Bērns ievīkstās segā. O pārn. Tā

vien liekas, ka akmens bluķi tur vienkārši

samētāti, kā pagadās, un tā nu viņi tur stāv,

bargi, mākoņu marlē ievīkstijušies. Kar 63,

3, 122.

ievilcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vilcināties nokārtot, paveikt (ko); pieļaut, būt

par cēloni, ka (kas) ieilgst. I. tiesas procesu.

ļO Nedrīkst ievilcināt sēklas kaltēšanu un

tīrīšanu. Jo mitrāka ir izkultā labība, jo ātrāk

tā jāizkaltē. Cīņa 65, 5, 2. Remontu nereti ievil-

cina arī rezerves daļu trūkums. Cīņa 63, 118, 2.

// lelaist (slimību). O Nevajag
0 slimību ievil-

cināt. ME 11, 88.

ievilcināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās. Reil.-p ievilcināt; tikt ievilcinātam.

O Lielākas bažas mums sagādā tas, ka ievil-

cinās jaunu objektu celtniecība. Rīgas B 73,

269, 2.

ievīlējums' [ievīlējums], -a, v. Paveikta dar-

bība, rezultāts -> ievī 1 ē tl. O. .sānmalas

[dzintara rotām] reizēm iešķeltas ar sīkiem

ievīlējumiem. D kal 66, 163.

ievīlējums2 [ievilējums], -a, v. Paveikta dar-

bība, rezultāts iev ī1 ē t2. Piedurkņu galu i.

ievīlēti [ievīlēt], -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Vīlējot (ar vīli), ieveidot (kādā virsmā, pie-

mēram, robu). O Zobu starpu pamatiem [zā-

ģim] jābūt vismaz tik platiem, lai, zāģi uzasi-

not, neievīlētu robus blakus esošajiem zobiem.

Indāns 1, 25. . . viņš iedod atslēgu. Tā ir pavi-
sam jauna, smalki ievīlētiem zobiem. Sēlis

4a, 144.

ievīlēt 2 [ievilēt], -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Atlocīt un nosūt malu (piemēram, auduma ga-

balam); izveidot vīli. I. palagu. levīlēti dvieļi.
ievīlēties [ievilēties], parasti 3. pers., -ējas,

pag. -ējās. Reil. -> ievī 1 ē t\- tikt ievīlētam.

O Vienu [zāģa zoba] malu vīlē tik ilgi, kamēr

galotnes četrstūra platums līdzinās pusei no

plātnes biezuma; tai pašā laikā arī otrā malā

ievīlējas robs . . Indāns 1, 112.

ievilināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vilinot panākt, ka ievirzās (kur iekšā). I. bērnu

istabā. I. aitas aplokā. O Tas būs stāsts par
lektoru. . . Par cilvēku, kurš spēj ievilināt

mežā uz slēpēm pat visvecākos skolotājus.
Cīņa 74, 17, 4. Kaujinieki atšaudoties atkāpās
uz to pusi, lai ievilinātu stražņikus mežainajā
purvainā. Branks 1, 32. levilināt suni istabā.

ME 11, 88. pārn. . . brūns un viltīgs gulēja
Lielais purvs. Zem tā pievērtajiem sūnu plak-
stiem vienmēr zibēja ļaunas un rāvainas akaču

acis, kas savos dziļumos labprāt ievilinātu

vienu otru neuzmanīgu ogotāju vai sēņotāju.

Bērn 59, 9, 26. K> levilināt (arī ievilkt) (savos)
tīklos (retāk valgos) — vilinot, kārdinot iesais-

tīt (kādu) sev vēlamā rīcībā, pasākumā.
□ Viņa prot savos tīklos ievilināt. ME 11, 88.

// Vilinot iesaistīt (piemēram, sarunā, kādā

pasākumā). O Izdevās ievilināt Pārslu Krū-

miņu sarunās par viņas bērnības dienām..
Talcis 7, 56.

ievilkt, -velku, -velc, -velk, pag. -vilku;
trans. 1. Velkot ievirzīt (kur iekšā). I. ratus

pagalmā. I. maisu klētī. O Vectēvs ievilka

ragaviņas pavisam renstelē un apstājās.

Birznieks-Upītis 6, 387. Saimniece . . ievilka lielu,

kuplu, zaļu, smaržīgu bērzu pa pusei virtuvē . .
Zv 59, 13, 26. Bet kādā dienā tītaru māte vairs

neatgriezās mājās: lapsa to bija nokodusi un

ievilkusi krūmos. Birznieks-Upītis IV, 104. // Vei-

kot ievietot (kur iekšā). IO Atgrūžos no

krasta, brīdi iros, tad ievelku airus laivā..
Zv 58, 11, 10. // Velkot (parasti aiz rokas), pa-

nākt, ka ievirzās (kur iekšā), O . . Zane, ilgāk
vairs vārdos nekavēdamās, saņēma mani aiz

rokas un ievilka istabā. Skujiņš 7, 42. Audzinā-

tāja beidzot.. satver vienu zēnu aiz rokas,

vilkšus ievelk grupas telpā [bērnudārzā]..
Sk Ģ 74, 1, 45. Viņš saņem Pēteri aiz piedurknes
un ievelk zem platās paspārnes. Kar 58, 4, 90.

// Velkot (aiz pavadas, saites v. tml.), iedabūt

(kur iekšā dzīvnieku). I. govi kūtī. I. suni šķū-
nītī. O Olavs ievelk zirgu krūmu paēnā..
Indrāne 6, 81. // Velkot nogādāt (kur) — par

transportlīdzekli. O Kādā pēcpusdienā loko-

motīve ievilka stacijā trīs platformas. . Kar

57, 7, 31. // Velkot, arī verot ievirzīt (kur
iekšā pavedienu, auklu v. tml.). I. auklas zā-

bakos. I. gumiju piedurknē. O Viņa [audēja]
ar pagarinātu āķi sāka ievilkt velku caur

nītīm un šķietu vienā paņēmienā. . Zv 52, 1, 5.

2. Ģērbjot, aujot (ko), ievirzīt (rokas piedur-

knēs, kājas apavos). I. kājas zābakos. O Viņš

strauji piecēlās, uzrāva šineli, ievilkdams tikai

labo roku piedurknē . . Sakse 7, 86.

3. Velkot (kur iekšā) vai ritinot kopā, pār-
traukt (piemēram, ierīces) darbību. I. lidma-

šīnas šasiju. I. enkuru. I. buras. O Viņš
ievilka airus un ļāvās, lai vējš nes.. Ezera

7 ,296. Nozvejas meistariem jāprot.. labi no-

organizēt darbu, tīklus izmetot un ievelkot..
Talcis 7, 275. .. matroži veikli ievilka «trapu»,

atraisīja galus, kuģis pamazām uzņēma gaitu..
Cīrulis 1, 70.

4. levirzīt uz iekšu (ķermeņa daļu) —

par

cilvēku. O Augšdaļā ievilkts, bet apakšdaļā
palielināts vēders vērojams, ja ir vēdera

iekšējo orgānu noslīdējums . . X Rudzītis 2, 94.

.. rībēja šāvieni.. pār Jāņa Bruzila galvu.
levilcis galvu plecos, kā bailēs no sitiena, viņš

skrēja kā apdullis. Kurcijs 4, 268. // leslēpt,
ievirzīt dziļāk (apģērbā ķermeņa daļu).
I. plaukstas piedurknēs, m Galvu mēteļa ap-

kaklē ievilcis, Buiva iesēdās tramvajā . . Lai-

cens 1,62. // levirzīt uz iekšu (ķermeņa daļu)—

par dzīvniekiem. O Galvu, kājas un asti bru-

ņurupuči spēj ievilkt un paslēpt bruņās. Sloka

l, 45. . . runcis Mika pārveļas uz otriem sā-

niem, miegā izlaiž un atkal ievelk nagus..
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Zigmonte 1, 244. . . suns ievilka asti starp pa-

kaļkājām un atgāja nostāk. . Brīdaka 2, 6.

5. Velkot panākt, ka (izmežģīta locītava) at-

gūst normālu stāvokli. O Kāju nedrīkst ievilkt

nespeciālists, tas var radīt tikai papildu bojā-

jumus gūžas locītavai. Ves 74, 11, 14. «Es pamē-

ģināšu kāju ievilkt.» . . Viņš loka un groza

kāju visvisādi un nu stiepj tik spēcīgi, ka

Marčs nevar nemaz noturēties. Valdis 1, 163.

Viņš bija plašā apkārtnē it kā ārsta vietā —

ievilka izgrieztus un izmežģītus locekļus. .
Sakse 2, 52.

6. Sūcot ieņemt (mutē šķidrumu); sūcot

iedzert. O Jēkabs. . gāja uz avotiņu ievilkt

vēsa ūdens malku izkaltušajā mutē. Lēmanis

10, 10. Vīns bija salds . . Ilze ar baudu ievilka

garu malku. Brodele 14, 94. . . cienīgas dāmas

tur ievelk pa malciņam caur alus

putām. Zv 68, 18, 4. // Dziļi ieelpot (piemēram,
gaisu, smaržu). levilkt elpu — ieelpot. levilkt

dūmu sar. — uzsmēķēt. O Kaspars ievilka

krūtīs dzidro rīta gaisu . . Līvs 2, 77. Viņš no-

rāva meijai dažas lapiņas .. un dziļi ievilka

bērza smaržu. . Zv 59, 13, 27. Viņa gāja ātri,

elpu dziļi ievilkdama un grūdieniem izelpo-
dama. PL Siev 54, 8, 15. Lejas-Krūmiņš gribēja
ievilkt dūmu, bet cigārs bij apdzisis. Upīts

9, 208. // lesūkt (šķidrumu šļircē). O Šļirces
metāla uzgalis piesitās stiklam — Bērsons at-

kal ievilka novokaīnu. Birze 5, 197.

7. Sīki sakrokot, savilkt (piemēram, ap-

ģērbu, tā daļu). I. svārkiem priekšdaļu. I. blūzi.

8. Pierunājot panākt, ka (kāds) piedalās,
iesaistās (darbībā, pasākumā, sarunā). I. rotaļā.

I. noziegumā. O «Jā, Šiliņš mani šajā lietā

ievilka pagājušajā vasarā ..» A Grigulis 13, 91.

Ikviens . . centās ievilkt to [Cepli] savos uz-

ņēmumos. Rozītis 1, 7. Anna tagad bieži uztu-

rējās Sprukstu mājā un pagalmā, mēģinādama
ievilkt sarunās jauniešus . . Niedre 10, 202.

9. Velkot (ar ko asu, smailu), ieveidot (kādā

virsmā svītras, rievas v. tml.). lO Ik pa ga-
balu tajās [malkas grēdās] bija ievilktas baltu

kaļķu švīkas — zīme, kur beidzās zināms ku-

bikmetru skaits. Fimbers 1, 323. ..pirksti to

[zaru] nespēja aptvert, un mizā palika tikai. .
puisēna nagu ievilktas rievas. PL Siev 59, 10, 14.

// lezīmēt (1). O Gandrīz ik pārdienas pulk-
vedis Kalnozols ievilka krustu lielajā Latvijas
kartē

..
A Grigulis 13, 527. . . ota viegli plak-

šķēja, krāsas jaucot, un maigi iečīkstējās mol-

berts, kad māksliniece gleznā ievilka kādu

straujāku svītru. J Liepiņš 1, 76. . . [aktieris]
ņem grima stienīšus un. . sejā ievelk līniju
pēc līnijas.. Zv 52, 9, 24. // Virzoties (pa ko

mīkstu, irdenu), atstāt (aiz sevis pēdas sliežu

veidā). Traktora riteņi uzartajā laukā ievilka

dziļas sliedes. !□ Šalca ass ziemeļrītenis, dze-

nādams irdeno sniegu pāri . . ragavu ievilk-

tām sliedēm.. Lācis 15, 325. // Virzoties (pa
gaisu), atstāt (aiz sevis pēdas, parasti nepār-
trauktas līnijas veidā). lO . .bezgalības zilgmē
lidmašīna Aiz sava ceļa ievelk baltu svītru.

Saulītis 15, 6. Starp priežu stumbriem skrēja
spīdošas lodes, ievilkdamas melnajā tumsā

ugunīgas svītras. Grīva 4, 317. // pārn. Būt par

cēloni tam, ka rodas (sejā grumbas, rievas

v. tml.). O Un rievas ne jau smaidi ievelk,
Bet darba dienu skaudrais grūtums . . Kar

56, 12, 61. . . negulētās naktis un nogurums zem

acīm bija ievilcis tumšas līnijas. Grīva 4, 299.

Pelnpelēkā sejā skumjas. Vai jau sen ir ievil-

ktas Šīs zīmes vaigā? A Grigulis 14, 106. // pārn.

Būt par cēloni tam, ka rodas (sirmums matos).
O. . grūtā dzīve jau bija sagrumbojusi viņas

seju un tumšajos, cirtainajos matos ievilkusi

sudrabu. Zālīte 5, 12. // mat. lezīmēt (ģeomet-
risku iigūru kādā citā ģeometriskā ligūrā).
I. trīsstūrī riņķa līniju. O Ja visas daudz-

stūra . . virsotnes atrodas uz riņķa līnijas, tad

saka, ka šis daudzstūris ievilkts riņķa līnijā . .
Ģeom I, 81. levilktā izliektā četrstūrī pretleņķu
summa ir vienāda ar diviem taisniem leņķiem.
Ģeom I, 82. Leņķi, ko veido divas hordas, kas

iziet no viena riņķa līnijas punkta, sauc par
ievilktu leņķi. Ģeom I, 71.

10. būvn., tehn. Izbūvēt, ierīkot (ar vadiem

saistītas iekārtas, ierīces). I. ūdensvadu. I. elek-

trību. I. gāzi. 1.0 .. katrā kolhoza mājā ievilka

vadus ar spuldzēm. Kar 58, 1, 28. ..mājā pie
dārza ieradās . . stieplēm un kaltiem bruņoti

ļaudis un ievilka Krustakmenim tālruni. A Gri-

gulis 10, 96. Viņš .. ievilka dzīvoklī radio . .
Lācis 1, 242.

11. Nepaveikt laikā (darbu, pasākumu);
ieildzināt. I. remonta darbus. I. ēkas celtnie-

cību. levilkt garumā — paildzināt, palēnināt.
O . . pļauju ievelk nedēļām ilgi. . Cīņa 62,

180, 1. Jāatceras, ka linu plūkšanu nevar ievilkt

garumā, jo katra nokavēta diena var nest lie-

lus zaudējumus. Cīņa 57, 212, 1.

12. intrans.; sar. lesist (2). O Viņš ar gro-

žiem ievilka zirgam pa sāniem. Birze 4, 172.

. .ar vieglo nūjiņu ievilka sunim pa zobiem.

Sakse 2, 34.

13. vienk. Piesavināties. O Briedis jau

ievilka arī tagad dažu labu latu, kas tam ne-

maz nepienācās.. Rozītis 111, 202. «Un paņēma

arī ko [kratīšanā]?» —-
«Mēs ļoti uzmanīgi se-

kojām . . un nemanījām, ka viņš būtu ko ievil-

cis,» Ervīns piebilda. Dorbe 4, 434.

levilkt (arī ievilināt) (savos) tīklos (re-

tāk valgos) — vilinot, kārdinot iesaistīt (kādu)

sev vēlamā rīcībā, pasākumā. O . . [saimnieks]

pievīlis savas kalpones, ievilcis ar saldiem so-

lījumiem tīklos.. Laicens 11, 14. Autors., ap-

raksta patiesu notikumu, kā sektanti ievilkuši

savos tīklos jaunu meiteni. Dzene 3, 89.

ievilkties, -velkos, -velcies, -velkas, pag. -vil-

kos; refl. 1. sar. Lēnā gaitā ieiet, ienākt (kur

iekšā). Suns ievilkās aizkrāsnē. O Pie ikvie-

nas sētas nonācis, lēnām viņš ievilkās pa vār-

tiem pagalmā, taustīdamies ar spieķi. . Lai-

cens I, 142. Jānis Stūrītis vakaros vai krita no

kājām, tik noguris ievilkās istabā. Purs 5, 21.

// Lēnām ievirzīties (kur iekšā) —

par trans-

portlīdzekļiem.Pajūgi ievilkās sētā. O Sagrie-
zusies uz sāniem, mašīna ievilkās mājas pa-

galmā. Dripe 2, 59. // lerausties, ierāpties (kur

iekšā). ļO Mazais bija ievilcies man klēpī. .

Birze 4, 147.
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2. levirzīties (kur iekšā), parasti, vairoties,

arī slēpjoties (no kā), O Paulis ievelkas vēl

vairāk puskrēslā. Indrāne 2, 475. Roberts . . ievil-

kās krēslainā stūri, lai Rita viņu neieraudzītu.

Grīva 4, 60. // Savienojumā ar «sevī»: noro-

bežoties no citiem, noslēgties (sevī); ierau-

ties (2). O Un Pakalns ievilkās sevī un

klusēja. Viņš negāja uz pilsētu, laikrak-

stus nelasīja . . Kurcijs 3, 254. <> levilkties

(arī ierauties, ieslēgties) (savā) čaulā —

a. Norobežoties no apkārtējā, neinteresēties

par to. b. Kļūt noslēgtam, nesabiedriskam, arī

nerunīgam. O Māte apraudājās. Tēvu pār-

ņēma neērtības sajūta. Katrs ievilkās savā

čaulā. Kalve 1, 14.

3. parasti 3. pers. levirzīties uz iekšu (par
ķermeņa daļu). O .. ribstarpas ieelpas laikā

izspiežas, ja pleiras dobumā ir šķidrums, un

ievelkas, ja ir pleiras saaugumi. X Rudzītis

2, 92.

4. parasti 3. pers. Pamazām pārņemt (par sa-

jūtām, jūtām). O Karstā tēja patīkami spir-

dzināja, aizdzīdama locekļos ievilkušos vē-

sumu. Sakse 6, 43. . . savāda baiga nemiera jūta

man atkal ievelkas krūtīs. Sēlis 4, 53.

5. parasti 3. pers.
lesūkties (vielā, masā

v. tml.) — par vielu; piesūcoties (ar kādu

vielu, masu), sasniegt noteiktu gatavības pa-

kāpi. O Ārīgai lietošanai vēl gatavo eļļas

izvilkumu, ņemot uz 1 daļu svaigu ziedu 2

daļas augu eļļas, un .. liek ievilkties saulē ..
Lauku Dzīve 74, 1, 29. Mencu filejam pārkaisa
sāli, pārlaista citrona sulu un atstāj 10—15

minūtes, lai ievelkas. Mājtur 242. // Izveido-

ties (verdoša ūdens iedarbībā) — piemēram,
par uzlējumu. O Tad maizes šķēlītēm pārlej
verdošu ūdeni. . Šķidrumu nokāš, biezumiem

vēlreiz pārlej verdošu ūdeni.. un ļauj I—21—2

stundas ievilkties. Mājtur 350. Liepziedus [tēju

gatavojot] liek aukstā ūdenī, uzvāra, atstāj,
lai ievelkas . . Mājtur 345.

6. parasti 3. pers. Reil.i cvi 1k t (9); tikt

ievilktam. No zvēra nagiem kokā ievilkušās

rievas. Zīmējumā ievilkusies nepareiza līnija.
// pārn. Izveidoties, rasties (sejā) — par vaib-

stiem, grumbām v. tml. o Tagad. . augums

pastiepies jau pāri vidējam, sejas vaibstos

ievilkušās paskarbas līnijas. Cīņa 57, 234, 2.

Pusmūža gados parasti sākas dabisks ādas at-

slābums, sejā ievelkas arvien vairāk sīku

krunku un grumbiņu. Zin T 65, 1, 32. Jaunā

Doņa sārtajā sejā ievilkās plats, pašapzinīgs
smaids. Līvs 1, 69.

7. parasti 3. pers. Norisināties ilgāk, nekā pa-

redzēts; ieilgt. levilkties (arī vilkties, stiep-
ties) garumā — paildzināties, palēnināties.
lO To rudeni bija nelāgs laiks, neparasti bieži

lija. Reizē ar to ievilkās rudens darbi. Talcis

2, 82. Sarīkojums ievilkās vēlu, un Rīgā mēs

iebraucam naktī. Cīņa 63, 130, 1. Mana studē-

šana ievelkas garumā. Avotiņa 3, 55.

8. sar. lerauties (dziļāk apģērbā); ieģērbties.
I. dziļāk mētelī. O Brīdi grozos pie. .
fabrikas vārtiem, kurus apsargā biezā kažokā

ievilcies vārtu sargs. Sēlis 4a, 62. Tikai gaužām
retais gājējs paskrien pa bulvāri garām, zem

lietussarga paslēpies vai gumijas mētelī ievil-

cies. Upīts 111, 184. pārn. Tieši sniega ku-

penā, . . ievilcies savā mīkstajā, pelēkajā ka-

žociņā, snauž zaķis. Dripe 1, 3.

9. sar. lekravāties (kur uz dzīvi). O Jauns

veikalnieks ievilkās Saulīša mājā. Stāstīja, ka

viņš ienācis no laukiem . . Grīziņš 1, 120. . . viņš
ievilkās meitas istabiņā, ēda atsevišķi un ne-

lika sevi daudz manīt. Saulītis 12, 126.

10. parasti 3. pers.; novec. Izraisīties un ieilgt

(par sarunu). O Kādu dienu bij ievilkusies

atkal asa sarunāšanās starp Prātnieku un

Šrekhuberu . . Kaudzītes la, 252. . . ar adītāju
viņai ievilkās īsti sievišķīgas sarunas . . Niedre

12, 73.

ievilkums, -a, v. 1. Sīks auduma krokojums.
Svārki ar ievilkumu. lO .. kur ir tas meistars —

burvis, kas spēs iedzīvināt katru tik nozīmīgo

[tērpā] krociņu, ievilkumu. . ? Zv 59, 5, 2.

2. poligr. lespiesta teksta rindas atvirzījums

no malas (rindkopas sākumā). O . . neviena

mūsu grāmata pēckara periodā nav salikta bez

teksta ievilkuma, tas ir, bez atkāpes rindko-

pas sākumā. L Zin 58, 24, 4. levilkuma lielums

ir atkarīgs no izdevuma izveidojuma tipa.

Parasti ievilkums nepārsniedz divu rindkopas

atkāpju platumu. Poligr 69.

ievilnīt, parasti 3. pers., -ī, pag. -īja. 1. intrans.;

pareti. leviļņot (1). Istabā ievilnīja zvanu ska-

ņas.
2. trans. leviļņot (2).

ievilt, -viļu, -vil, -viļ, pag. -vīlu; trans. lemā-

nīt, ievilināt. I. bērnu istabā. IO Jāzeps: Sa-

kiet
0

man, Vai brālis mira viens, vai vēl kads

līdzi? — Izašars: Jā, Dina ar. . . Tā noziedzās,

to ievīlām ar viltu. . Teicām, brālis sauc .
.

Rainis IX, 241. pārn. Bet ceļi — lai arī cik sīki

šķiet — Ne reizi neievils dūkstī tie. Heislers

2, 39.

ievijāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Valsto-

ties iegulēt (kur iedobumu, bedri v. tml.). Suns

ieviļājis siena kaudzē bedri. O Zirgs lielu

dobi ieviļājis. ME 11, 89.

ieviļņojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts i c v i ļ ņo t (1). Skaņu i. telpā.
2. Paveikta darbība, rezultāts —>- i c v i / ņo t

(3). iO ..mēģināju attēlot, kā īsti mūzikas

melodiju simtveidīgā skaņu aizplūsme atbal-

sojas rakstnieku dzirdes uztverē, izjūtā, emo-

ciju ieviļņojumos . .Māksla 62, 4, 2.

ieviļņot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. parasti

3. pers.; intrans. Viļņojot ieplūst (kur iekšā) —

par upi, straumi v. tml. Upe ieviļņo jura.

// pārn. leplūst (kur iekšā) — par gaisu,
smaržu v. tml.,- izplatīties (kur iekšā) —

par

skaņu. iO Caur vaļējā loga aizkaru šad tad

ieviļņo tikko manāma vēsma. Brodele 17, 87.

Rita. . atvilka aizkara stūri; istabā ieviļņoja

gājēju čalas, ziedu smaržas un sadeguša ben-

zīna tvans. Kar 56, 5, 54.

2. parasti 3. pers.; trans. levirzīt (kur) — par

viļņiem. IO Gredzentiņu meklēdama, lekrīt

pati° Daugavā, Daugav's viļņi nepanesa, leviļ-

ņoja jūriņā. LD 33 625, 1.

3. trans. Izraisīt saviļņojumu, jūsmu; saviļ-

ņot, a Sudrabkalna agrīnie dzejoļi mūs
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ieviļņo ar . . dziļo cilvēcīgumu, domu un jūtu

pirmreizīgumu. Kar 55, 12, 100. Dziesma sa-

trauca, klausītājus ieviļņoja līdz sirds dziļu-
miem. Rīgas B 58, 51, 2.

ieviļņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. I.'parasti 3. pers. lesākt viļņoties; īsu brīdi

viļņoties. Jūra ieviļņojās. □ pārn. . . aukstums

lika asinīm straujāk ieviļņoties dzīslās . . Strāls

2, 328.

2. Reil. -> iev i} ņo t (3). īd Viņas sir-

sniņa ieviļņojās. ME 11, 89.

ievingrināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vairākkārt vingrinot, arī ko darot, panākt, ka

(parasti ķermeņa daļa) iegūst vēlamo veiklību.

levingrināt roku
— strādājot iegūt veiklību,

prasmi kādā darbā. levingrināt mēli —
daudz

runājot, iegūt veiklību runāšanā. O Bet, rau-

dzīdamies Puteņa rīcībā, kā tas atdala, atka-

bina un atkal saliek ieroča daļas, strēlnieki

manīja, ka te darbojas ievingrināta roka, kam

tādās lietās ķēriens. Grants 3, 6. pārn. Pašas

pirmās pavasara nestās pārmaiņas ievēros gan

tikai dabas draugu un pazinēju ievingrinātās
acis. Sloka 1, 5. Uzrakstīta ar ievingrinātu
meistara roku, šī luga iepriecina ar savu ko-

mēdijisko atjautību.. J Kalniņš 1, 319. Pie

Raudas [kroga] viņi nepiestāja,.. no rīta tur

tikai tie,. . kas gribēja pamaisīties . pūlī,
iedzert un labi ievingrināt mēli. Upīts XI, 303.

// Padarīt vingru, lokanu. □ Man bija vieglas,

stepju bezgalīgos ceļos norūdītas un ievingri-
nātas kājas . . Kar 57, 7, 14. // parasti divd.

formā: ievingrināts. Tāds, kas tiek izpildīts
veikli, ar labām iemaņām (piemēram, par

darbu, kustību). □.. viņš [sargs] uzmanīgi
vēroja, vai kāds no tiem badmirām nepabāzīs
pauri šķirbā, lai tad ar ievingrinātu triecienu

atsviestu to atpakaļ. Upīts XII, 235.

ievingrināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Vairākkārt vingrinoties, ari ko da-

rot, iegūt vēlamās iemaņas,- iegūt prasmi, veik-

lību (piemēram, veikt kādu darbu). iO Pārāk

garš [cirvja] kāts nav vēlams, jo. . prasa

ilgāku laiku, lai strādnieks ar tādu cirvi ievin-

grinātos strādāt. Indāns 1, 147. Spēlēt [vijoli] es

vairs nemācēju. . . Es varēju ar pūlēm kā nekā

ievingrināties, lai vienu dziesmiņu tekoši no-

spēlētu. Jaunsudrabiņš 7, 122. Arī es mēģināju
sasliet statiņu, bet pirmais iznāca tik plats, ka

«cepurīti» tam nemaz nevarēja uzlikt. Vēlāk

ievingrinājos un darbs veicās diezgan labi.

Pion 53, 33, 1.

ievīpsnāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. lesākt vīpsnāt un tūlīt pārstāt. !□ Viņš
ievīpsnājās. ME 11, 89.

ievirināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vairākkārt virinot, panākt, ka (durvis, logs)
viegli veras. I. durvis. levirināti logi.

ievirmot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

Virmojot ievirzīties (kur iekšā). Istabā ievir-

moja sniega pārslas.
ievirmoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. lesākt virmot un tūlīt pārstāt. lO Bet

augša aiz krāsns sienas zem degošas gāzes
"blāķiem vietvietām tērauda līmenis vēl ievir-

mojās. Kar 52, 2, 128.

ievirot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti.

lelikt (durvis, logus) virās. I. durvis.

ievirpināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Virpinot ievirzīt (kur iekšā). Vējš ievir-

pinājis lapas dārzā.

ievirpotl, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Vir-

pojot ieveidot (kādā virsmā, piemēram,- rievu,

vītni). iO Vītnes ar griežņi ievirpo vairākos

pārgājienos. . . levirpojot vītni, . . griežņi pa-

dod radiālā virzienā. . Tehn 11, 797. Uz vir-

pām .. ievirpo vītnes, dažreiz tās izmanto arī

caurumu urbšanai. Tehn 11, 822.

ievirpot2, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; reti.

I. intrans. levirpuļot (1). Lapas ievirpo dārzā.

2. trans. levirpuļot (2). Vējš ievirpo smiltis

pa logu istabā.

ievirpuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans.

Virpuļojot ievirzīties (kur iekšā). □ ..pa

[automobiļa] nolaisto logu līdz ar gaisa straumi

kabīnē ievirpuļoja putekļu mākonis. Lācis

VI, 431. Arā plosījās sniegputenis. . . šad tad pa

durvju spraugu istabā ievirpuļoja sniega vēr-

patas. Bērn 54, 1, 5. // pārn. Strauji (griežoties,

dejojot) ievirzīties (kur iekšā). □ ..tūliņ jau

Āgenskalna jaunieši sāka griezt tās desmit

Reiņa skolas audzēknes, citi ievirpuļoja paši
ar savām . . jaunkundzēm. Upīts XII, 281.

2. parasti 3. pers.; trans. Virpuļojot ievirzīt

(kur iekšā). Vējš ievirpuļo kritušās lapas

grāvī.
ievirt, parasti 3. pers., -virst, arī -verd, pag.

-vira; intrans.; reti. 1. levārīties (1). !□ Šķid-

rums ieviris. ME 11, 89.

2. levārīties (2). iO Sāls ievirusi gaļā. ME

11, 89.

ievirze, -es, s.; parasti vsk. 1. Paveikta dar-

bība, rezultāts ->iev ir zīt (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts -*- ievir zī t

(2). Gaisa plūsmas i. telpā.
3. Saskaņojums ar (noteiktu) uzdevumu, (no-

teiktām) prasībām. □ Pirmais celmlauzis bija
[komponists]. . Viņam jāpateicas par latviešu

estrādes mūzikas ievirzi tādā veidā, kādā ta

šodien pastāv. Cīņa 74, 181, 4. Jau Aspazijas
teiksmu lugas nav bez savas sabiedriskās

ievirzes
..

J Kalniņš 1, 97. .. jaunajai skolai ir

sporta ievirze. Skolas audzēkņi tajā iegūs..

vispusīgu fizisku sagatavotību.. Rīgas B 73,

206, l. // Domu, runas satura v. tml. pievēr-
šana (kam). !□ «Redzi nu, Egil, kur novedusi

tava gražošanās.» —
«Mana? Bet tev pašai

visu laiku likās, tante saimnieko par dārgu,
un...» —

«Nu labi,» Biruta aprāva sarunu,

viņai nepatika tās negaidītā ievirze. Zigmonte

4, 60. // Virzība (uz noteiktu darbību, noteiktu

uzdevumu izpildi). levirzes sesija — sesija,

kurā neklātienes nodaļu studenti saņem norā-

dījumus turpmākajam mācību darbam. \{ZJ Sim-

tiem padomju jauniešu savu patstāvīgo dzīvi

sākuši, saņemot ievirzi un padomus no sirmās

skolotājas. PL Siev 55, 1, 10.

4. psih. Gatavība noteiktā situācijā reaģēt,
izturēties noteiktā veidā. iO levirze ir kopīga
kā dzīvniekiem, tā arī cilvēkiem. . . Darbību,

ko radījusi ievirze, sauc par impulsīvo uzve-

dību. Tāda ir dzīvnieka instinktīvā un cilvēka
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parastā bezšķēršļu iemaņu aktivitāte. Zin T

73, 12, 10. levirze rosmes procesā var palikt

nemainīga — mēs pat tumsā varam iet pa

kāpnēm augšup vai lejup. Zin T 73, 12, 8. Mai-

not darbību, mainās arī ievirze: pār-

ejot no vienas valodas uz otru, skolēniem

uzsākot' citu stundu. Zin T 73, 12, 8.

ievirzījums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta

darbība, rezultāts -> i c v ir zīt (1).

2. Paveikta darbība, rezultāts ->iev ir zi t

(2) . Notekūdeņui. baseinā.

3. Paveikta darbība, rezultāts -> i cv ir zi t

(3) . Pareizs darba i.

4. Paveikta darbība, rezultāts -> i cv i r zi t

(4) . Konstrukcijas i.

ievirzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Virzot,

pārvietojot panākt, ka (priekšmets) nonāk (kur

iekšā). I. skapi istabas stūrī. // _Ar kustību,

spiedienu, triecienu v. tml. panākt, but par

cēloni, ka (kas) nonāk (kur iekšā), sasniedz

(kādu vietu). I. cirvi šķilā. Vējš ievirza sejā
lietus lāses. // Virzot panākt, ka (cilvēks) no-

nāk (kur iekšā). I. bērnu istabā. I. pasažierus

vagonā. O pārn. Dažkārt par galveno varoni

sauc to personu, kas dzīvē ir varoņa lomā, bet

literārajā darbā kompozicionāli nav ievirzīts

tēlojuma centrā. Valeinis 1, 123. // Panākt, ka

(dzīvnieks) pārvietojas un nonāk (kur iekšā).

I. govis kūtī. I. ganāmpulku aplokā. //' Būt

tādam, kas augot stiepj (kur iekšā, piemēram,

saknes) —

par augiem. Priede ievirzījusi sakni

dziļi zemē. // Virzot panākt, ka (transport-
līdzeklis) nonāk (kur iekšā). I. autokolonnu

blakus ielā. I. laivu līcī. // Būt par cēloni tam,

ka (kas) nonāk (kur iekšā) — parasti par vēju,

straumi. Vējš ievirzījis laivu niedrēs.

2. Virzot panākt, ka (šķidrums, gaisa plūs-
ma v. tml.) nonāk (kur iekšā). I. notekūdeņus

grāvī. // Panākt, būt par cēloni, ka (skaņa,

gaisma) izplatās (kur iekšā). I. skaņas mikro-

fonā. I. gaismas staru istabā.

3. Panākt, ka (piemēram, darbība, norise)

kļūst mērķtiecīga, iegūst noteiktu virzību. I.

darba organizāciju pareizi. .. svarīgi arī

panākt, lai pareizi tiktu ievirzīta audzināšana

ģimenē. Sk Av 72, 11, l. Es taču pati nemaz

nezinu, ko spēju, ko nespēju. Ko gribu, ko

negribu. Viss ir ievadīts, ievirzīts, nolemts

jau iepriekš .. . Gulbis l, 52. . . masveida dzī-

vojamo māju būvniecība pie mums ir ievirzīta

stabilā gultnē . . Māksla 73, 3, 16. // Pievērst

(domas, runas saturu v. tml.) kam noteiktam.

Ir taisni neticami, cik dziļas pēdas apziņā
tāds īsts meistars var atstāt. ~ ievirzot do-

māšanu un precizējot attieksmi pret profesiju,
cilvēkiem, dzīvi. Liesma 72, 7, 11. . . gaviļnieks
mūsu sarunas ievirza mākslas pasaulē. Lit M

73, 52, 16. // Mācot, vadot panākt, ka (cilvēks)

sāk apgūt (noteiktu darbu, noteiktus uzdevu-

mus). I. mācekli darbā.

4. Izveidot (kādas virsmas) padziļinājumā.
Mūrī ievirzītas durvis. O Jumtā ievirzīto logu
konstrukcija ir vienkāršāka. . Sterns 2, 234.

// Savilkt (ķermeņa daļu) tā, ka rodas padziļi-

nājums. I. vaigus uz iekšu.

OO levirzīt (arī iegriezt, ievadīt) (kādās)
sliedēs — panākt, būt par cēloni, ka izveido-

jas noteiktā kārtībā. !□ Jaunais pasniedzējs,
iepazinās ar katra fizkultūrieša spējām, ieteica

visracionālāko treniņa metodi, . . vārdu sakot,

ievirzīja skolas sportistu darbu pareizās. .
sliedēs. Zv 50, 9, 25.

ievirzīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Reil. ievirzi t (1). !□ Dzintarnieks

ievirzījās uzgaidāmā istabā. Upīts VII, 631. Vi-

ņas stāvs pamazām ievirzījās gaismas lokā . .
Ezera 2, 96. . . kuģis nolaistām burām ievirzījās
ostā. Kurcijs 2, 27. . . lidmašīna ievirzījās gaisa
gaitenī.. Pad J 73, 18, 4.

2. parasti 3. pers. Reti. ievi rz ī t (2j.

Ūdens ievirzās grāvī.
3. parasti 3. pers. Refl. -> ievirzi t (3).

□ Bet darbs bija tā ievirzījies, ka viņš strā-

dāja otrā tīruma stūrī. . Sakse 7, 127. Dialogs
ievirzījās finansiālā plāksnē. Skujiņš 5, 34.

4. parasti 3. pers. Refl. ievi rz i t (4).
5. parasti 3. pers. Būt novietotam, atrasties

ar virzienu (kur iekšā) — par ceļu, upi v. tml.

Taka ievirzās mežā. !□ . . ceļš no kalniņa ar

līkumu ievirzās šaurā gravā. Upīts V, 38.

Os)* levirzīties (arī ieiet, retāk iegriezties)
(kādās) sliedēs —• izveidoties noteiktā kārtībā.

ievīst, parasti 3. pers., -vīst, pag. -vīta; in-

trans.; reti. Mazliet savīst. Ziedi vāzē jau
ievītuši.

ievīstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Vīstot ietīt

(kur iekšā), m Irīna nolika uz galda avīzē

ievīstītu sējumu. Lubējs 1, 98. Amāle . . nolika

uz sola paprāvu pelēkā drānā ievīstītu saini. .
Brodele 14, 11. Klēpī Laura turēja savu segās
ievīstīto puisīti. Birze 4, 9. Te Arturs gandrīz

paklupa, jo vecāmāte bija izstiepusi ceļā rū-

tainā segā ievīstītās kājas. Vilks 6, 496.

pārn. .. no jūras cēlās viegla migla, ievīstī-

dama gaisīgā plīvurā sīkās ēkas . . Kar 69, 10, 78.

pārn. Kad līdz ar gāzēm [no urbuma] izšļāc
naftas strūkla, tad dūmi paceļas kā kalni, pat
naktīs brīžiem ievīstīdami liesmas melni pur-

purainos vīstokļos. Sudrabu E 3, 443.

ievīstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos. Refl.

ievīstīt. !□ Egle, kā parasti, gulēja bal-

konā, ievīstījies rūtainajā segā. Birze 5, 223.

Uz ielas . . drūzmējās ziņkārīgie sādžas bērni,

ievīstījušies vecāku vai lielo brāļu virsdrē-

bēs . . Niedre 4, 172. Pa durvīm aizkususi ieten-

terē Anlīze, ievīstījušies biezā lakatā. Kar 57,

5, 51. pārn. Svešā apkārtne ievīstījās biezā

miglā . . Grants 7, 295.

ievīt, -viju, -vij, -vij, pag. -viju; trans. i. Vi-

jot ietvert (vijumā); vijot iestiprināt (kur

iekšā). I. ziedus vainagā. O Pātagām ievija

galā zīda diegus. ME 11, 90. pārn. leskrēja
vējš sētā, sagrieza putekļus virpulī, paķēra
līdzi, kas pagadījās, un ievija savā grīstē.
Eferts-Klusais 1, 189. pārn. levīdams savā dze-

jas vainagā neaizmirstamas vārsmas par pa-

domju tautu lielo draudzību, dzejnieks vērīgi
seko citu tautu cīņām par brīvības. .

ideā-

liem. Kar 55, 12, 105. // pārn. lekļaut (parasti
mākslas darbā, kādā tekstā). O Cik daudz

cilvēcisku krāsu aktrise ievijusi šajā tēlā!
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Lit M 56, 23, 3. . . [lugā] sižets ietver gan pro-

testētāja dzejnieka centienus pēc brīvības un

plašuma, . . gan ievij nepiepildītas mīlestības

ilgas. Vējāns 5, 19. . . [rakstnieka] stāstiem vien-

mēr ir teicama valoda, laiku pa laikam tā uz-

dzirkstī kādu asprātību, ievij poētisku iestar-

pinājumu. Kar 58 , 9 , 94.

2. Vijot izveidot (kur iekšā, piemēram, lig-

zdu). O . . stārķis ievijis lizdu tieši skur-

stenī .. Ziedonis 6, 58. . . uzgāja niedrēs strazda

perēkli. Tas bija ievīts starp četrām niedrēm.

X Grigulis 2, 39. . . [ķauķītis] pirmo reizi mežā

nolēma ievīt krūmā šūpuli saviem bērniem . .
X Grigulis 3, 78. <> levīt (biežāk novīt) lig-
zdu — nodibināt ģimeni. IO Drīz būs pus-

nakts, bet Laimoņa vēl nav. Ja viņi visi te

dzīvotu, gaidītu visus, tāpat kā tas bija toreiz,
kad bērni vēl nebija ievijuši savas ligzdas.
.Lauku Dzīve 68, 3, 1.

ievīteroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt vīterot un tūlīt apklust. O Bērza

zaros ievīterojās strazds . . Vāczemnieks 1, 28.

Neskanēja arī dziedātāju putnu dziesmas,

tikai retumis ievīterojās kāda zaļžubīte. .
X Grigulis 3, 86.

ievīties, parasti 3. pers., -vijas, pag. -vijās;
refl. 1. Tikt ievītam, ietvertam (vijumā), parasti

neviļus, negribēti. Vainagā ievijušās smilgas.
Auklā ievijušies spaļi. O pārn. Anita augusi
pie dzedrās Baltijas jūras, bet saulstaru rak-

sturā ievijies daudz. Spāre 5, 339. // pārn. lekļau-

ties (parasti mākslas darbā, kādā tekstā).

□ Tā kā linu talkās salasījās daudz cilvēku,
tad linu dziesmās bieži ievijās arī sadzīves

motīvi. Vītoliņš, Krasinska 1, 24. Skanēja har-

monikas, un reizēm šajās skaņās ievijās līk-

smi izsaucieni. Rīgas B 57, 61, 3.

2. Viļoties ievirzīties (kur iekšā). Čūska

ievijās alā. !o pārn. Strauja vēja pūsma un

asa smaka, mutulī griezdamās, ievijās viršos . .
A Grigulis 13, 16.

3. Līku loču ievirzīties (kur iekšā) ■— par
līkumainiem ceļiem, upēm v. tml. 1.0 Vakars

krēsloja abpus ceļam, kas, izlocījies cauri alk-

šņu ceriem, ievijās silā. Cīņa 57, 253, 3. Upei
ievijoties dziļajā senlejā, braucēju pirmais ap-

sveic Turaidas pilstornis. . Lagzdiņš 3, 57.

4. reti. lesākties (par sarunu). Viesībās ievi-

jās interesanta saruna.

ievizēties, parasti 3. pers., -vizas, pag. -vizē-

jās; refl. lesākt vizēt (par gaismas avotu,

gaismu); īsu brīdi vizēt. \UJ Pats pēdējais
saules] stars., līksmi ievizējās

kādas bālas jaunavas zeltainajos matos un

tad dzisa. Paegle 4, 195. // lesākt vizēt, atsta-

rojot gaismu,- īsu brīdi vizēt, atstarojot gais-
mu. !□ . . pēkšņi uzspīdēja saule, strēle caur-

dura miglu un ūdeņi ievizējās. Zv 68, 2, 2.

Pari sādžas jumtiem uzkāpa sudrabains mē-

nessirpis. Ciemata malā aiz ceļa klusi ievizē-

jās dīķis. Strāls 2, 113. // Vizot parādīties
{acīs) —

par asarām. m . . acīs ievizējās asa-

ras . . Dzene 1, 121. // lesākt vizēt (par acīm);
īsu brīdi vizēt (par acīm); spēji spilgti, arī

īsu brīdi spilgti parādīties (acīs) — par mir-
dzumu, spīdumu. Saviļņojumā ievizas acis.

Acīs ievizējās savāds mirdzums. // pārn. Spēji
spilgti, arī īsu brīdi spilgti izpausties (acīs)-—

parasti par jūtām. Acīs ievizas lepnums.
ievizināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vizinot (ar transportlīdzekli), ievest (kur iek-

šā); vedot (ar transportlīdzekli), nogādāt (kur

lekšā). I. bērnus ar automobili pagalmā.
// levest (par transportlīdzekli). !□ Slaidais

TU-104 [lidmašīna] . . ievizināja Briseles lid-

ostā . . basketbola meistarkomandu. Sports 66,

150, 1.

ievizmoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt vizmot; īsu brīdi vizmot. O Mā-

koņu spraugā uz brītiņu parādījās mēness.

Spīdekļa bālajā spulgā ievizmojās sniegiem
klātais meža izcirtums. Lācis 15, 325. Lidmašīnu

spārni lāgiem ievizmojās saules staros tik

spoži, ka acis žilba, skatoties tajos. Lācis

15, 185.

ievizuļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt vizuļot; Īsu bridi vizuļot. O Mē-

ness gaismā ievizuļojās zeltītās zvaigznītes uz

viņu uzplečiem. Bērn 47, 5, 8. . . mēness gais-
mā reižu reizēm ievizuļojās sniegs. Zv 51,5,28.

ievziedi, -v, vsk. ievzieds, -a, v. levu ziedi.

□ Līdz ar ievziedu reibīgo smaržu gāja prom

pavasaris. Cīņa 67, 28, 4. . . ievziedu laikā es

mitu šeit — ar savām domām un sirdi. Lit M

60, 19, 3.

iezagšus, apst.; reti. Paslepus.

iezagties, -žogos, -zodzies, -zogas, pag. -ža-

gos; refl. Zagšus ievirzīties (kur iekšā) — par

cilvēkiem vai dzīvniekiem. O Toms . . naktī

iezagās dārzā. . . Tumsa un koku ēnas viņu

sedza, un viņš uzmanīgi tuvojās [ēkai]. A Gri-

gulis 10, 91. . . divas govis ir aizlavījušās no

pulka, iezagušās āboliņa laukā. . Lācis 15, 187.

Rudais [kaķis] klusi iezagās istabā (tai laikā

es raudzījos pa logu) . . Bels 1, '34. // Zagšus
iebraukt (kur iekšā) —

par transportlīdzek-

ļiem, n . . Rīgas jūras līcī iezogas ienaid-

nieka laiva
..

A Grigulis 13, 420. // pārn. Ne-

manāmi rasties, gadīties (par kļūdām, pavir-
šībām v. tml). O Vienmēr iezogas kāda kļū-
dā. Te garumzīme aizmirsusies. ~te kāds

burts izslīdējis no vārda. Bērn 50, 3, 36.

..[rakstnieka] darbos iezogas paviršības, ne-

pārdomātas vietas . . Lit M 58, 48, 2. Un tomēr

blakus spilgtākām lappusēm [grāmatā] ieza-

gusies atkārtošanās . . Jaun Gr 69, 12, 13. // pārn.

Nemanāmi iesākties, iestāties (par laika pos-

mu, parādībām dabā). O Mežā lēni iezogas
vakars. Kar 55, 12, 81. Istabā pamazām iezogas

pelēkais, palsais rīts. Liesma 59, 2, 23. Jo spo-

žais saules laiks bij aizlaidies —
Un dārzā

zeltains rudens iezadzies. A Bārda l, 244. ..is-

tabā jau bija iezagusies zilgana krēsla . . Vilks

5, 20. // pārn. Neviļus, negribēti parādīties (pie-

mēram, sejā, acīs) —

par psihiska stāvokļa

izpausmi. In Bērziņš pūlējās būt nopietns,
bet lūpu kaktiņos tomēr iezagās šķelmīgs

smaids. Kroma 3, 46. . . sirdī aizsmeldza sāpīga

nožēla un acīs iezagās sūrstoša velga, norau-

goties uz pelēkajiem [kapu] krustiem. . Jo-

kums 1, 32. // pārn. Neviļus, negribēti izraisī-

ties (par psihisku stāvokli), d Tā pavisam
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nemanot un nodevīgi manī ir iezagusies mī-

lestība . . Zv 67, 2, 32. . . Uģim sirdī iezagās

žēlums par nolauzto koku.. Vāczemnieks 1, 81.

. . sirdī blakus gaišajām cerībām atkal ieza-

gās drūms vēsums un nemierīgas skumjas.
Eglons 1, 44.

iezāģējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts iezāģ ē t (3).\UD . . zāģa zobiem . . skai-

da jāizgrūž no iezāģējuma. Indāns 1, 10. . .pietiek
[vienroča] zāģi straujāk paraut uz savu pusi,

lai rastos iegriezums (iezāģējums). Indāns 1,30.

iezāģēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans.

lesākt zāģēt, bet nepabeigt. I. koku līdz pusei.
2. intrans. Zāģējot radīt bojājumu,- zāģējot

radīt ievainojumu. I. solā. lO Pēc pusdienas

viņš ieradās pie stūrmaņa ar asiņainu roku.

Šis esot iezāģējis plaukstā . . . Lācis 5, 326.

3. trans. Zāģējot ieveidot (kur, piemēram,

robu). 'UD . . [cirvja kātā] ar smalku zāģīti

iezāģē divas spraugas: vienu — vertikāli,

otru —
horizontāli. Indāns 1, 167.

4. intrans.; vienk. Tīši, apzināti sagādāt (kā-
dam) nepatikšanas, nodarīt Jaunumu. O Rei-

nis: . . Tu gribi viņai iezāģēt? Gundars: Zi-

nāmu gandarījumu man tas sagādā patiešām.

. . Reinis: Mums, pārējiem, tu tāpat iegriez.
Gulbis 1, 66. pārn. Kārtīgiem zvejniekiem ne-

kāda vētra nevar iezāģēt . . .Talcis 7 , 290.

iezaigoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt zaigot (par gaismas avotu, gais-

mu),- īsu brīdi zaigot. \UD Vakarā vagonā iezai-

gojas luminiscējošie apgaismes ķermeņi. Zin T

64, 4, 13. // lesākt zaigot, atstarojot gaismu,- īsu

brīdi zaigot, atstarojot gaismu. 'UD ..krasts

[saulei lecot] iezaigojās zeltainā gaismā. Zv

63, 10, 14. Notrīc eglei piesnigušās skropstas,
Ausmā varavīkšņains iezaigojās lauks. Lisov-

ska 1, 36. // Zaigojot parādīties (acīs) ■— par

asarām. Acīs pēkšņi iezaigojās spožas asaru

lāses. // lesākt zaigot (par acīm); īsu brīdi

zaigot (par acīm),- spēji spilgti, arī īsu brīdi

spilgti parādīties (acīs) —

par mirdzumu, spī-
dumu. '□ Krēmera acis iezaigojās kaķa acu

zaļumā. Viņš izslējās, tad atkal sarāvās ma-

zāks . . Kar 56, 8, 20. Dziedot un dejojot Forste-

riānas . . melnajās acīs iezaigojās zvaigžņu
mirdzums. Sakse 14, 23. // pārn. Spēji spilgti, arī

īsu brīdi spilgti izpausties (acīs) —

par jūtām.
Acīs iezaigojās prieks. // pārn. Spēji spilgti,
arī īsu brīdi spilgti izpausties (piemēram, par
kādu parādību, pazīmi). 'UD Viņa mūs valdzina

ar poētiski apgaroto dejojumu, . . ar tēlojuma
smalkjūtīgo atturīgumu, kurā iezaigojās gan
lirisks siltums, gan gražīgs rotaļīgums. Māksla

61, 1, 43.

iezaigoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt zalgot (par gaismas avotu, gais-
mu); īsu brīdi zalgot. \UD Mirkļiem mēness

ripu aizsedza tumši, skrejoši mākoņi. . . un at-
kal balta gaisma nolija pār zemi, iezaigojās
zvaigznes . . Kar 57, 2, 68. //' lesākt zalgot, at-

starojot gaismu; īsu brīdi zalgot, atstarojot

gaismu. UD Uz plaukstas iezaigojās spožs me-

tāls. Slidas! Bērn 47, 5, 5. // lesākt zalgot (par
acīm); īsu brīdi zalgot (par acīm); spēji spil-
gti, ari īsu brīdi spilgti parādīties (acīs) — par

mirdzumu, spīdumu. Acis dusmās iezaigojās.
Acīs iezaigojās auksts spīdums. !□ . . acis iezai-

gojās priekā. Upīts 8, 201. Ainas acis iezaigojās
kā tērauds mēness gaismā — auksti, bargi.
Zigmonte 2, 47. Kā Minka tad lēkāja! Kā pie-
tupēs kaktā un uzglūnēja puļķītim, kā iezai-

gojās viņa zaļās acis un aste sirdīgi kūla

grīdu. . Lācis 15, 15. // pārn. Spēji spilgti, arī

īsu brīdi spilgti izpausties (acīs) —

par jūtām.

Acīs iezaigojās naids.

iezaļgans, -ais; s. -a, -ā; apst. iezaļgani. Maz-

liet zaļgans; ar zaļganu nokrāsu. UD Mēr-

nieks bij pusmūža vīrs ar . . mazām, pelēkām,
gandrīz drusku iezaļganām acīm. . Kaudzītes

la, 144. . . [rudens] egles atstājis gandrīz melni

zaļas, . . bet bērzus nokrāsojis katru savādāk,

no iezaļgana līdz koši dzeltenam . . Purs 4, 287.

Tas bija skaists gailis — stāvu, lepnu seksti,

rūsganzeltainām krūtīm un melnām, viegli

iezaļganām astes spalvām. Ezera l, 309.

iezaļot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.

lesākt zaļot. \UD Strautmalas krūmājā, virs

veco, satrūdējušo lapu kārtas, iezaļojusi zāle

un izplaukusi jau kāda vizbulīte. Bērn 46,7,21.

Sēja nespēja iezaļot. ME 11, 90.

iezāļot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; novec.

lebalzamēt. UD Kad šis lielskungs nomiris, tad

to iezāļojuši un nolikuši Īles baznīcas pagrabā.
LTTP IV, 229.

iezaļš, -ais; s. -a, -ā; apst. iezaļi. Mazliet

zaļš,- ar zaļu nokrāsu. lezaļi melns mētelis.

UD Vilmai . . tādas laipnas, iezaļas acis. Kaln-

druva 5, 152.

iezārkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ap-
kopt un ieguldīt (mirušo) zārkā. !.□ Draugi

nopirka aizgājējam šķirstu, saimniece iezār-

koja. Dorbe 4, 191. Pēc pāris dienām nelaiķis

bija iezārkots, un sagatavošanās uz bērēm

gāja pilnā gaitā . . Kurcijs 4, 59.

iezēģelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.: sar.

lebūrāt. Jahtas iezēģelē līcī. // pārn. Līganā,

grīļīgā gaitā ievirzīties (kur iekšā) — parasti

par iereibušu cilvēku. \UD Algas reizēs mājās

pārnācis, brašais meliorators tikai ar lielām

grūtībām spēja iezēģelēt pa atvērtajām dur-

vīm. Pad J 68, 98, 2.

iezelt, parasti 3. pers., -zeļ, pag. -zēla; intrans.

lesākt zelt. O . . zeme ar savām sulām dzen

augt visu, kas viņā iezēlis. Upīts 9, 584. . . zel-

menis bija ļoti labi iezēlis. . Cīņa 67, 144, 2.

Sējumi bij diezgan labi uznākuši un iezēluši.

ME 11, 91.

iezemējums -a, v.; cl. Paveikta darbība, re-

zultāts-Piezemēt. Radioaparāta i. O Pa-

rasti [zibeņnovedēja] iezemējumam izmanto

stāvus zemē iedzītus tērauda vai profiltērauda

stieņus . . Zin T 67, 2, 43.

iezemēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; cl.

Savienot ar zemi (elektriskās iekārtas, apa-

rātus). I. elektriskā tīkla neitrāles. □ Atka-

rībā no zibens uztvērēja izveidojuma izšķir
stieņa un troses zibeņnovedējus. Pirmajā ga-

dījumā uzstāda vertikālus stieņus, kas savie-

noti ar iezemētu priekšmetu. Zin T 67, 2, 43.

iezemētājs, -a, v.; cl. Metāla priekšmets, ko

izmanto iezemēšanai.
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iezemieši, -v, v.; iezemietis, -ša, v.; iezemiete,

-es, dsk. ģen. -šu, s. ledzīvotāji, kuru senči no

seniem laikiem dzīvojuši kādā zemē, apvidū;

pirmiedzīvotāji. !□ Apmēram 12 000 iezemie-

šu apdzīvo trīsdesmit koraļļu saliņas,_ kas

veido Trobriāna arhipelāgu Zālamana jūrā. .
Lauku Dzīve 68, 2, 35. .

. [taisnīguma izjūta] pa-

līdzēja viņai saskatīt gan vienkāršo cilvēku

smago darbu, gan netaisnību, kas bija vēro-

jama balto cilvēku attieksmē pret Austrālijas

tumšādainajiem iezemiešiem.. Sk Ģ 73, 11, 45.

lezemiešu indīgā bulta kādā Filipīnu salā pār-
rāva Magelāna dzīves pavedienu. Zv 63, 23, 30.

iezemojums, -a, v. lezemējums. O lezemo-

jumam noder.. 1,5—2 m garš vads. Šā vada

galā jāpielodē.. vara, misiņa vai arī dzelzs

iesms, kuru iesprauž zemē vai iegremdē ūdenī,

ja uztveršana notiek upes, grāvja vai ezera

krastā. Bērn 54, 2, 33.

iezemot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 7eze-

mēt. □ Mājas apstākļos tās [elektrotraumas]
rodas nevērības dēļ — pieskaroties.. nepa-

reizi iezemotiem (ar zemi savienotiem) māj-
turības aparātiem. . Zv 65, 4, 16.

iezibēt, parasti 3. pers., -zib, pag. -zibēja; in-

trans. 1. lezibēties. Acis iezib dusmās.

2. Zibo? iespīdēt (kur iekšā). Prožektors

iezib tumsā.

iezibēties, parasti 3. pers., -zibas, pag. -zibē-

jās; refl. lesākt zibēt (par gaismas avotu, gais-
mu); īsu brīdi zibēt. O Pēc trīsarpus stun-

dām [lidojuma] melnā tumsā lejā iezibas ugu-

nis —

garas, spožas gaismas joslas. . Lielais

l, 7. Stobra galā iezibējās sarkanas liesmiņas.
Norībēja šāvieni . . Grīva 4, 109. // lesākt zibēt,

atstarojot gaismu; īsu brīdi zibēt, atstarojot

gaismu. O Uzlēca saule; . . bērzu lapas iezi-

bējās te kā zelts, tur kā sudrabs. Valdis 1, 134.

// Zibot parādīties (acis) ■—

par asarām.

O . . Juris ierunājās ar tādu pārmetumu balsī,
ka Olga sarāvās un viņas acīs iezibējās asa-

ras. Sakse 7, 12. // lesākt zibēt (par aclrn); īsu

brīdi zibēt (par acīm); spēji spilgti, arī īsu

brīdi spilgti parādīties (acīs) — par mir-

dzumu, spīdumu. O Barona pelēkās acis

tā kā iezibas, sejas pantos parādās dzīvība.

Upīts 18, 38. Purgaiļu vecim
0

acis ļaunā naidā

iezibējās . . Austriņš 2, 121. // pārn. Spēji spilgti,
arī īsu brīdi spilgti izpausties (acīs) —

par

jūtām. O Bet tad viņa acīs iezibējās šķelmīgs
prieks. Sakse 7, 89.

iezibsnīf, parasti 3. pers., -ī, pag. -Ija; intrans.

1. lezibsnīties. □ Viņš atsviedās un acumirklī

kļuva pelēks, acis iezibsnīja kā plēsoņa zvē-

ram, pamanījušam igauņa galvu noslīdam aiz

mura. Upīts X, 163.

2. Zibsnījot iespīdēt (kur iekšā). IfZI Asa

pūsma ieplūst sejā. Un reizē ar to saule,..
liela un spodra, tā iezibsnī acīs, ka jāaiz-
miedz tas. Upīts IV, 475.

iezibsnīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -Ijās;
refl. lesākt zibsnīt; īsu brīdi zibsnīt. □ . . šur

tur uz tumšā [nakts] fona iezibsnījās lielga-
balu šāviņu uzliesmojumi. Lācis VII, 464. Vī-

rietis pacēla galvu, aceņu stikli iezibsnījās. .

Lit M 74, 3, 10. pārn. Arī Sausā acīs iezibsnījās
prieks. Rozītis 1, 230.

ieziemot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. No-

sedzot, pārklājot (piemēram, ar skujām, la-

pām), sagatavot (daudzgadīgus augus) pārzie-
mošanai. O Marta beigās kastēs ieziemota-

jām rozēm daļēji jānoņem lapu segums, lai

kūstošā sniega mitrums varētu iztvaikot un

rozes neizsustu. D kal 64, 46. // Novietot īpaši
sagatavotā vietā (dārzeņus, sakņaugus) uzgla-
bāšanai ziemā. I. kartupeļus. O Rudenī, iezie-

mojot sakņaugus un dārzeņus, sevišķa rūpība
jāveltī, lai atlasītu un ieziemotu tikai veselī-

gus burkānu, kāļu, kāpostu un biešu sēklinie-

kus. Pad J 59, 193, 2.

2. Sakārtot (bišu saimes) ziemas guļai.
!□ Stropus ar ieziemotām rezerves [bišu]
māšu saimītēm jau ziemas sākumā no ārpu-
ses var piesegt ar egļu skujām . . DD 62, 9, 284.

ieziepēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. lerīvēt

ar ziepēm, pārklāt ar ziepju putām. □ Ja

āda ir taukaina . . , to var ieziepēt ar mīkstām

ziepēm un noskalot ar ūdeni. PL Siev 71, 1, 23.

. . noliecies pār mazgājamo bļodu, [Rūdis] rū-

pīgi ieziepēja kaklu un ausis. Brodele 14, 20.

Brālis lika, lai es ieziepējot galvu.. Austriņš

1, 73.

ieziepēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
Reil. Cj Trīs reizes viņš tā

ieziepējās, ka kuplas putas līdz elkoņiem ap-

klāja viņa rokas . . Ādamsons 2, 148.

ieziest, -ziežu, -zied, -ziež, pag. -ziedu; trans.

Ziežot pārklāt (ko, piemēram, ar ziedi, šķid-

rumu); ziežot panākt, ka (piemēram, ziede,

šķidrums) iesūcas (kur iekšā). O . . apdeguma
vietas dezinficē un ieziež ar dažādām ziedēm.

Ves 64, 2, 7. Tautas medicīnā citronu sulu lieto

pret cingu,. . difterijas slimniekiem ar to

ieziež rīkli un mutes dobumu. Lauku Dzīve 74,

l, 36. Viņa berzēja locītavas un iezieda tās ar

pašas sagatavotām zālēm.. Lēmanis 16, 143.

Jaunus ādas ūdenszābakus pirms lietošanas

ieziež ar zivju trāna un rīcineļļas maisījumu. .
tā, lai eļļa parādītos zābaka iekšpusē . . A Kal-

niņš 1, 339.

ieziesties, -ziežos, -ziedies, -ziežas, pag. -zie-

dos. Reil. □ Veselām ģimenēm,
ieziedušies ar dažādām pretodu zālēm.. ,
[tundras iemītnieki] arī šodien dodas uz šauro,

desmitiem kilometru garo ezeru. . Zv 65, 2, 15.

«leziedieties ar kādu smēri,» es pamācu dak-

teri. «Piemēram, ar netīrītu olīveļļu vai, teik-

sim, ar kokosriekstu eļļu.» Grīva 8, 155.

iezilēt, parasti 3. pers., -zilē, pag. -zilēja; in-

trans. Kļūt blāvi zilganam. Cl Putra, čuguna
katlā ilgi stāvēdama, iezilē. ME 11, 91.

iezilgans, -ais; s. -a, -ā; apst iezilgani. Maz-

liet zilgans; ar zilganu nokrāsu. O .. Lein-.

asara iztēle redzēja tumši nobriedušu rupj-

maizes riecienu un smaržīgu, pelēki iezilganu

siļķi. A Grigulis 13, 37. .. ledus, kas iezilgans
mirdz, tiks aizrauts gar Doli uz jūru. Lasmanis

l, 20. Ļoti skaists ir iezilgani pelēkais mar-

mors, kas atgādina jūru vētras laikā. Rīgas B

68, 196, 7.
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iezilgmoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl.; reti. lesākt zilgani spīdēt; īsu brīdi zil-

gani spīdēt. O .. saules stari aizdzīs miglu,

un gaiši iezilgmosies fjorda pretējā krasta

meži . . Liesma 66, 6, 15.

iezilgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iezilgi. lezilgans.

O Vērīgāk ieskatoties, pret iezilgo padebesi

varēja patiešām saredzēt tā kā ēkas. Ezera

2, 260.

iezilināt, -inu, -mi, -ina, pag. -inaju; trans.

letonēt ar zilu krāsu. I. griestus. // Izskalot

(veļu) ūdeni, kurā izšķīdināts veļas zilums.

Pēc mazgāšanas veļu iezilina.

iezilnēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl.; reti. lesākt zili spīdēt; īsu brīdi zili spī-
dēt. O Ar katru mirkli kļuva manāmi gai-
šāks, .. kaut kur iesānis iezilnējās ezers. La-

ganovskis 1, 64.

iezils, -ais; s. -a, -ā; apst. iezili. Mazliet zils;

ar zilu nokrāsu. O . . biezās, iezilēs lūpas ne-

paveroties izgrūda īsu, īgnu skaņu. Kalndruva

2, 122. Rokas viņam bija savilktas dūrēs, bet

seja cieta kā no iezila granīta izcirsta. Kaln-

druva 5, 35. Rīta agrumā iezili krāsotajā logā,

nekustīgi izplētusies, snauda kļava. Grants 3, 37.

iezīme, -es, dsk. ģen. -mju, s. 1. Raksturīga

īpašība (piemēram, organismiem, priekšme-

tiem), pēc kuras (tos) dala vai apvieno gru-

pās. O Visiem mugurkaulniekiem ir šādas

galvenās morfoloģiskās iezīmes: 1) centrālā

nervu sistēma sastāv no muguras un galvas
smadzenēm; 2) labi attīstīti maņu orgāni. .
Sloka 1, 9...apskatot [skolā] vardes uzbūvi,
bērni pareizi izprot tās iezīmes, kas tai iz-

veidojušās, daļēji dzīvojot uz sauszemes (šķel-
tās ekstremitātes, plakstiņi, plaušas) .. PL Skola

62, 4, 32. Ābeles atšķiras no bumbierēm ar

dzelteniem putekšņmaciņiem,. . sārtām vai-

naglapām un citām iezīmēm. Galenieks 2, 233.

// Raksturīga pazīme, kas padara atšķirīgu (no
citiem līdzīgiem). O Gaisma, gaiss, daiļums
un lietderība ir mūsdienu modernā dzīvokļa
galvenās iezīmes. Cīņa 64, 212, 4. .. padomju

republikās ir vēl daudzas porcelāna rūpnīcas
ar spilgti savdabīgām iezīmēm. Māksla 73, 2, 13.

Dabā ikviens gada mēnesis parādās ar savām

stingri izteiktām iezīmēm. PL Siev 69, 5, 13.

2. īpašība, pazīme (cilvēka raksturā, perso-

nībā, psihē). O Optimisms ir.. to cilvēku

rakstura iezīme, kuri cīnās par šo ideālu rea-

lizēšanu. Cīņa 70, 211, 2. ..vīrieša raksturā

galvenās ir tādas iezīmes kā godīgums, uzti-

cība, vīrišķība, mērķtiecība, gribas spēks..
Diemžēl ir vēl ģimenes, kur pieaugušie nav

paraugs topošajam cilvēkam minēto rakstura

īpašību ieaudzināšanā. Sk Ģ 74, 9, 5. lemācot

bērnus kaunēties par savām kaprīzēm, spītī-
bu, . . var sekmīgi cīnīties pret šīm visai ne-

gatīvajām rakstura iezīmēm. PL Skola 62,4 ,74.

3. Graliska zīme, nosacīts apzīmējums.
O Šūnas 44. vieta [skaitļotājā] paredzēta
paša skaitļa (mantisas) zīmei, bet 45. vieta —

īpašai iezīmei.., kuru vajadzības gadījumā
piešķir skaitlim. Strazdiņš l, 222. Reizēm ter-

mometra stabiņš pārsniedza 40° iezīmi. Sports

72, 120, 2. // īpaša zīme, ko parasti izmanto

(kā) atšķiršanai no citiem līdzīgiem, m No-

ķertā bute ir izmērīta, nosvērta un iereģis-
trēta. Tai piestiprina speciālu numurētu iezī-

mi, kas atgādina kulonu, un zivi atkal ielaiž

atpakaļ ūdenī. .. tika iezīmētas 3600 butes.

Rīgas B 74, 196, 4.

4. parasti dsk. Kontūras, apveidi. □ Te vi-

ņam atnes izrakumu darbos atrastu . . Damas-

kas tērauda dunci ar tikko manāmām burtu

iezīmēm. Rīgas B 74, 217, 6.

iezīmējums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts-piezīmēt (1). \UZ\ Sur tur.. atra-

dās pa sentēvu koklei ar saules un zvaigžņu
iezīmējumu. Austriņš 2, 285. Nevienas stingras,

noteiktas līnijas nevarēja uztvert ne sejas
ovālā, ne mutes iezīmējumā, ne vaibstos.

Upīts 11, 127.

2. Paveikta darbība, rezultāts -p iezī-

mēt (2). Tīruma joslas i.

3. Paveikta darbība, rezultāts -Piezī-

mēt (4). [□ .. pozitīvais personāžs . . no lu-

gas darbības it kā atlūzis un ir bez sīkāka

attieksmju iezīmējuma ar negatīvajām perso-

nām. J Kalniņš 1, 28.

iezīmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Zī-

mējot ieveidot (kur attēlu, rakstu v. tml.).

O . . šāgada kalendārā viņš bij uzgājis marta

lapā pilnu mēnesi iezīmētu ceturkšņa vietā.

Upīts 4, 24i. Grīntāls.. izplēsa [papīra] lapu,
pārplēsa to uz divām daļām, iezīmēja vienā

krustu. . Blaumanis 6, 35. pārn. . . spilgtais
gaismas kūlis urbās cauri vētrainajai naktij,
iezīmēdams viļņu jūklī gaišu celiņu. Cīrulis

1, 53. // Zīmējot atveidot (mākslas darbā).

O Otra šajā izstādē redzamā ģīmetne ir

«Pirmrindnieks» .. Tajā enerģiski iezīmēts

profils, pacelta galva nelielā kustībā. Tēl M

58, 175. // Grafiski attēlot (piemēram, ģeogrā-
fijas kartē, plānā). I. kartē kalnu virsotnes.

IO Lai gan stingri turējāmies pēc kompasa,
tomēr uz kartē iezīmētā meža ceļa nevarējām

izkļūt. Grants 3, 137. . . pienācis laiks noteikt

kuģa stāvokli un iezīmēt to kartē. Cīrulis 1, 14.

Laimīgā kārtā šai pašā laikā izdevās atrast

1896. gadā zīmētu Jēkaba kapu plānu ar iezī-

mētām kapu vietām. Lit M 72, 19, 12. // Atzī-

mēt, norādīt (uz ko), ievelkot (kur, piemēram,

svītru, līniju) — par aparātiem, ierīcēm.

lO Lokators klusi sīca, antenas līnija grie-

zās pa ekrānu, iezīmēdama vairāku kuģu kon-

tūras, krastmalas līniju un.. ostas vārtus.

Cīņa 74, 18, 4. // lekrāsot, ieēnot (parasti skrop-

stas, uzacis). O Vija pacēla melni iezīmētos

uzacu lokus un izbrīnīta viņā paskatījās. Dripe

2, 156. Citā istabā slimniece Dāle tai brīdī ar

tušu iezīmēja acis. Lai maskētu maisiņus zem

acīm, melnās krāsas vajadzēja daudz. Birze

5, 17i. // pārn. Būt par cēloni tam, ka rodas

(sejā grumbas, rievas). O Laiks sejā iezīmē-

jis jau pirmās dzīves rudens pazīmes — sīkas

grumbiņas. Liesma 59, l, 10. Gadu virkne bija
gan iezīmējusi viņas sejā dažu grumbu. ME

11, 92.

2. Padarīt atšķirīgu ar kādu zīmi, īpašību.
lezīmētais atoms fiz. — izotops, kas ar savām

Hzikālajām īpašībām atšķiras no citiem tā
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paša ķīmiskā elementa izotopiem. O Viņš pa-

ņem grāmatu, atšķir iezīmēto lapu un nodo-

das savu tēlu, savas dailes pasaulei. . Pad J

63, 97, 3. Neizlocītos [zāģa] zobus ieteicams

iezīmēt ar krītu un tūliņ izlocīt. Indāns 1, 109.

Ar. . fosfora šķīdumu var aplaistīt kāpuru
dzīves vietas, un tad visas jaunās mušas kļūst

vāji radioaktīvas. Šādi iezīmētas mušas vēlāk

var atšķirt no neiezīmētām mušām. Ves 58,

2, 29 pārn. ..

ko dzīve mīl, to tā iezīmē ar

kādu pazīšanas zīmi, vai nu sirmiem matiem..
vai asām grumbām.. A Grigulis JO, 158. // No-

robežot ar atšķirības zīmēm (kādu teritoriju,

telpu). O Tērauda lentes sagrieza laukus.

Saimnieki katru dienu gāja skatīties, kur iezī-

mēja jaunās robežas. Jansons 1, 188. Stadiona

dienvidu galā jau iezīmēta teritorija futbola. .
pārstāvju treniņu laukumam. Sports 66, 154, 2.

.. zvejas teritorija netika iezīmēta kvadrā-

tos . . Zigmonte 2, 275.

3. Vispārīgos vilcienos raksturot, lormulēt

(piemēram, uzdevumus, mērķus). O Kolhoza

valde kopā ar aktīvu rūpīgi apsvērusi šai

gadā veikto un jau iezīmējusi metus rītdie-

nai. Cīņa 62, 271, 1.

4. Attēlot, atveidot (parasti daiļdarbā, skaņ-

darbā). O Romānā ir daudzas plastiskas glez-

nas, reljefi veidoti rakstura vilcieni, uzska-

tāmi iezīmēti tēli. Lit M 58, 14, 2. Personu at-

tieksmes, viņu raksturi saskaņā ar lugu iezī-

mēti pareizi. J Kalniņš l, 365. Komponistam kā

melodikā, tā harmonijā izdevies iezīmēt zi-

nāmu nacionālo kolorītu. Kar 59, 12, 144.

// leskicēt, parādīt (ko) vispārīgos vilcienos

(parasti daiļdarbā). Lai daudzās tematiskās

līnijas nesaraibinātu romānā sniegto .. dzīves

ainu, rakstniece vienu daļu tikai iezīmē, pa-

rāda dažās lappusēs.. Behmane 1, 129. Blakus

sulīgajiem sirmgalvja Memila un slaista Ke-

niri tēliem sastopam tik tikko iezīmētus un

epizodiskus . . Kar 56, 6, 121.

5. parasti 3. pers. Padarīt skaidri saskatāmu

(piemēram, apgaismojot), izdalīt (uz apkārtējā
lona). O.. [saules stari] dzisdami silti ap-
blāzmo abus augumus, iezīmējot to apveidus
un sidrabainās lapotnes. Zv 53, 13, 9. Pēkšņi at-

miņā ataust sen aizvadīta diena. Redzu brūno

zirgu uz baltā ceļa un sarmas iezīmētās zir-

dziņa ribas. Bērce 5, 33. // Padarīt uzskatāmu

(piemēram, kādu apģērba līniju), viegli uz-

tveramu, atšķiramu no pārējā. !□ Piegriezu-
ma līnijas, kabatas sportiskiem tērpiem mēdz

iezīmēt ar dekoratīvām nošuvēm. Rīgas B 74,

57, 5.

6. parasti 3. pers.
Būt raksturīgam, piemist

(par īpašību, pazīmi). □ Uzplaukums iezīmē

arī ikvienu citu mūsu dzīves un saimniecības

nozari. . Zv 50, 2, 29. Līdzjūtība, līdzcietība,
žēlsirdība un savstarpēja palīdzība iezīmē ap-
spiesto un ekspluatēto «mazo ļaužu» morālos

uzskatus un rīcību. J A Jansons 1, 26.

7. parasti 3. pers. Būt par ievadījumu, sā-
kumu (laikmetam, laika posmam). O Apbrī-
nojamais daudzdienu grupveida lidojums ap
Zemi . . iezīmē jaunu laikmetu kosmosa apgū-
šanā. Zin T 62, 10, 2. Skolas gaitu sākums iezī-

mē jaunu posmu mazā cilvēka attīstībā. PL

Siev 54, 8, 19. // Norādīt (parasti uz kādas vie-

tas sākumu). O Aiz atmatām pacēlās slaidas

egles — tur sākās valsts mežs, iezīmējot sā-

kumu vienam no lielākajiem mežu masīviem

Latvijā. Purs l, 171. . . ceļa sākumu iezīmēju-
šas bērnu ragaviņu sliecītes. Cīņa 57 , 294 , 3.

Sīks vējā dejojošo dzirkšu spiets iezīmēja vil-

ciena priekšgalu. Cīrulis 1, 89.

8. novec. legaumēt, ievērot. □ lezīmē labi!

ME pap I, 556. Aitai pierē atstāj kādu cekulu,
lai var to iezīmēt. ME pap I, 556.

iezīmēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. 1. Izveidoties, attēloties (kur, piemēram,
par svītru, līniju). O . . no šķūņa izplaucētās
mucas veļ, sētasvidus granti brūnā iezīmējas

greizais ceļš. Čaklais 3, 14.

2. Kļūt saskatāmam (piemēram, apgaismoju-

mā), izdalīties (uz apkārtējā lona). O . .balta

[mēness] gaisma nolija pār zemi, iezaigojās

zvaigznes, sniegā skaidri iezīmējās trīs salī-

kuši stāvi. Kar 57, 2, 68. Otrā Daugavas krastā

iezīmējas Pļaviņu spēkstacijas apveidi. PL Siev

64, 6, 2. . . ievadot asinsvados kontrastvielu,

kas ļauj šiem asinsvadiem skaidri iezīmēties

uz rentgena filmas, izdodas atšķirt. . plaušu
saslimšanas no audzēja. Pad J 62, 130, 3. // Kļūt

saskatāmam, parādīties. □ . . vaigos iezīmējās
un dzisa viegli dobulīši. Eglons 1, 74. Pārvelkot

ar pirkstu ķermeņa ādai, uz tās iezīmējas

sārta svītra, kas izzūd tikai pēc dažām minū-

tēm. Ves 64, 8, 10. Ar neapbruņotu aci neko

saskatīt nav iespējams — zole pilnīgi tīra.

Kriminālists novieto apavus zem ultravioleta-

jiem stariem, un tūliņ iezīmējas plāna, balta

josliņa — taukojuma pēdas. Rīgas B 74,214,6.

// Parādīties, kļūt uztveramam. □ Jau senajā

Indijā un Grieķijā iezīmējās divi pretēji uz-

skati [par telpu un laiku]. Karpovics 1, 60. Pē-

tījumu loks paplašinājās un padziļinājās, sāka

iezīmēties tās problēmas, kuras vajadzēja ri-

sināt vispirms. . Purs 4, 183. // Izpausties, at-

spoguļoties (parasti mākslas darbā). □ Jau-

najai rakstniecei īpatnējie vaibsti skaidri iezī-

mējās pirms vairākiem gadiem izdotajā stāstu

un tēlojumu grāmatā . . Kar 63, 7, 129.

3. Izveidoties vispārīgos vilcienos.

□ . . [rakstnieka] piezīmju grāmatiņa ir . . bez-

gala interesanta. Trīs četri teikumi, un jau

iezīmējas novele. Zv 60, 2, 2.

4. Atšķirties, izdalīties (ar kādu pazīmi).
Trīs daiļrades periodi iezīmējas Tarasa

Ševčenko grūtajā, traģiskajā dzīvē. Vējāns 5, 24.

Skumji, grūtsirdīgi, pat ar zināmu sēru no-

krāsu iezīmējas [simfonijas] galvenais tematis-

kais materiāls. Kar 59, 12, 144. Sis gads, Tautu

spartakiādes un pirmsolimpiādes gads, ir iezī-

mējies ar jauno sportistu panākumiem. Sports

63, 116, 2.

iezīmīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iezīmīgi. Tāds,

kas atšķiras ar kādu raksturīgu īpašību, pa-

zīmi. !0 lezīmīgs vilciens . . [rakstnieka] prozā

ir tās monumentalitāte. Lit M 54, 49, 3. . . meis-

tars [vitrāžā] atveidotajā parādībā tver pašu

galveno, iezīmīgāko. Tēl M 58, 111. Līdz pava-

sarim iezīmīgās Klibā vilka pēdas . . tika ma-
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nītas gan vienā, gan otrā novada galā . . Va-

nags 10, 59.

iezināties, -zinos, -zinies, -zinās, pag.-zinājos;

refl.: reti. levērot, iegaumēt. O Pie manas

mītnes viņas parasti bija ceturksni priekš as-

toņiem. lezinājos šo laiku un . . viņas jau gai-

dīju. Kalndruva 5, 230.

iezis. Sk. iež i.

iezīst, -zīžu, -zīd, -zīž, pag. -zīdu; trans. Zīžot

iesūkt. Bērns iezīdis par daudz piena. ty lezīst

ar mātes pienu — iemantot kopš dzimšanas

(piemēram, kādu paradumu). !.□ Viņi tēvze-

mes mīlu Un naidu pret karu No mātes asi-

nīm Ar mātes pienu iezīda .. J Plotnieks 1, 18.

// pārn. lesūkt, uzsūkt (piemēram, gaisu, mit-

rumu). !□ . . Un viņu sālītos sviedrus zemes

putekļi iezīž . . J Plotnieks 1, 57.

iezīsties, -zīžos, -zīdies, -zīžas, pag. -zīdos;
refl. 1. parasti 3. pers. Piesūcoties (daļēji)

iespiesties (kur iekšā) ■— par dēlēm, dažiem

kukaiņiem. O Ja cilvēks sēdot upmalā, viņam

tīri nemanot varot iezīsties dēle kājā . . Aus-

triņš l, 64. lezīdies kā ērce mīkstumā. LSP(N) 67.

2. parasti 3. pers. Dziļi iespiesties, iesūkties

(kur iekšā) — piemēram, par smaržām, krā-

sām. !□ Putekļi un putekļu smaka iezīžas drē-

bēs . . Upīts IV, 303. Palikusi tikai viņa cigarešu
dūmu smaka, kas .. iezīdusies mēbelēs un sie-

nās. Kar 56, 7, 71. . . brūnā, indīgā krāsa šķita
iezīdusies [rokās] līdz kaulam . . Upīts XII, 1003.

// pārn. Dziļi nostiprināties (cilvēkā, cilvēka

psihē). O Un tiem, kas paliek [dzīvi], naids

un atriebības domas iezīdīsies uz laiku lai-

kiem. Upīts 10, 216. //' pārn. Pilnīgi pārņemt (par
psihisku stāvokli, tā izpausmi). \U3 Jūsu acīs

un sejā iezīdies melns izmisums. Purs 4, 327.

3. sar. ledziļināties, iegrimt (kādā darbā,

grāmatā v. tml.). \U3 . . mūžīgi esmu iezīdies

šajos [grāmatvedības] papīros.. Preilis 1, 64.

.. iezīdos pēdīgi kādā jauniesūtītā interesantā

grāmatā. Niedre 2, 105.

iezt, parasti 3. pers., iež, pag. ieza; trans. At-

ņirgt (zobus) —

par dzīvniekiem. \U3 Zirgs iež

zobus uz košanu. ME 11, 92. Bet mežakuilis

tomēr bija. lelīdis krūmos, tas nikni ieza

ilkņus. Rīgas B 73, 190, 4.

iezubrīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; trans.; sar.

Daudzreiz atkārtojot, mehāniski iemācīties;
iekalt (4). I. formulas. !□ Un satiksmes

noteikumi? Grāmata no galvas jāiezubrī.
Dripe 2, 38. Tādām regulāri iegūtām zi-

nāšanām ir pavisam cita noturība nekā

steigā pirms eksāmena iezubrītām. Pad J 70,

86, 3.

iezuzēt, parasti 3. pers., -zuz, pag. -zuzēja;
intrans. levirzīties (kur iekšā) ar zuzošu skaņu.
Istabā iezuz bite. □ pārn. . . ausīs atkal iezu-

zēja brīnišķīgais jūnija vējš . . Kalndruva 5, 238.

iezuzēties, parasti 3. pers., -zuzas, pag. -zu-

zējās; refl. lesākt zuzēt un tūlīt pārstāt. Stro-

pa iezuzējās bites. Kokos iezuzējās vējš.
pārn. Tikko skolotājs izgājis ārā, klase

iezuzas, it kā vējš būtu ieskrējis lapotos za-

ros. Brigadere 2, 394.

iezvanīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Zvonoč

paziņot par (kā) sākumu, m.. starpbrīdi

iezvanīt, kad apkalpotāja nebija savā vietā, . .
direktors nekautrējās. Jauno v 59, 58. pārn. Sie-

na laika sākumu . . iezvana Saldumu Jānis, ra-

sainā saullēktā skanīgi izkapti asinādams.

Lit M 72, 24, 6. // Pavēstīt par (kā) sākumu (par
zvanu). O Radiovilnis atnesa Kremļa kurantu

iezvanīto pusnakti. Brīdaka 2, 46. Baznīcas tornī

pulkstenis iezvanīja jaunu dienu: vispirms
četrreiz klusā, aizsmakušā balsī noskaitīja
stundas ceturkšņus, pēc tam divpadsmit dobji,
neskanīgi sitieni. . Līvs 3, 23. // pārn. Ar ska-

ļām balss skaņām pavēstīt par (laika posma)
sākumu (par putniem). \U3 Izgāju krastmalā

un klausījos, kā modās diena. Vispirms to

iezvanīja gaiļi. . Ezera 5, 22i. . . dzeguze ar

savu kūkošanu pavasari iezvanījusi. . Liesma

59, 5, 19. // pārn. levadīt, iesākt (ko jaunu).
O . . kosmosa laikmetu . . pirmā iezvanījusi

padomju zeme . . Zv 59, 2, 2. . . parādījās arī

vairākas A. Kalniņa solo dziesmu burtnīcas,

kas iezvanīja jaunu laikmetu latviešu vokālās

lirikas jomā. Vītoliņš, Krasinska 1, 317. Tautu

draudzības motīvu latviešu dzejā lielās, māk-

slinieciski nemirstīgās formās iezvanīja Rai-

nis . .Lit M 54, 29, 2.

2. Zvanot pavēstīt par (reliģiskas ceremo-

nijas) sākumu. I. dievkalpojumu. O . . tik

tikko, svētrītu iezvanīdams, esot ar trieku no-

kritis vecais zvaniķis. Lit M 73, 25, 5. // intrans.

O Aizbetņu tēvs noturēja pātarus, jo baznīca

te tālu, nedzird ne iezvanām, ne izzvanām.

Austriņš 1, 128. Beidzot iezvanīja baznīcā. Reti,

nosebojušies baznīcēni steidzās pa ceļu pāri

kalnam uz baznīcu. Birznieks-Upītis 6, 53.

// Zvanot bēru ceremonijā, izvadīt (mirušo).

□ . . tepat ceļmalas kapsētā tikko iezvanīts

kāds bagātnieks. . Zunde 1,11.

iezvanīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;
refl. lesākt zvanīt un tūlīt pārstāt. Pie durvīm

iezvanījās zvans. !□ Spalgi iezvanījās tele-

fons. Talcis 5, 195. Kad iezvanījās tālrunis, viņa

nesteigdamās pacēla klausuli un atbildēja..
Kar 59, 3, 8. pārn. Viegli, maigi, naksnīgi iezva-

nās kļavas. Zv 58, 2, 18. // pārn. viegli
ieskanēties (parasti par stikla, porcelāna, sī-

kiem metāla priekšmetiem). O Kārlis triec ar

dūri pa galdu, ka iezvanās trauki. Ezera 6, 180.

Lielais atslēgu saišķis direktora rokas iezva-

nās . . Noskrapst atslēgas, un es vēl_ ilgi do-

māju, cik labi, ka šis skanošais atslēgu saiš-

ķis ir īsta saimnieka rokās. Cīņa 75, 44, 4.

iezvejot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; pareti.

Sazvejot. I. pilnu spaini zivju. O Cik tad

šodien iezvejoji? ME 11, 92.

iezvelt, -zveļu, -zvel, -zveļ, pag. -zvēlu; in-

trans. Spēcīgi iesist. !□ Ne ar plaukstu, bet

ar dūri viņš iezvēla sev pa galvu, ka dzirk-

steles vien nošķīda gar acīm. Zeiboltu J IV,

309. Ar veiklu lēcienu policists atradās viņam

līdzās .. un iezvēla ar naganu pa galvu. Sakse

6, 190. . . šoreiz viņš neklauvēja pie sienas, bet

ar kulaku spēcīgi iezvēla pa manas istabas

durvīm. Grīva 9, 124.

iezvelties, -zveļos, -zvelies, -zveļas, pag.

-zvēlos; refl. 1. Smagi iesēsties, iegulties (kur
iekšā). iO Korpulenta sieva, zemu balsi kā
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vīrietim. . . Negaidīdama aicinājumu apsēsties,

pati iezveļas krēslā. Zv 57, 13, 14. Māte nogu-

rusi atlaidās no meldriem pītajā sēdeklī. Ro-

māns [dēls] iezvēlās gultā. Birze 1, 146.

pārn. Bet pie vārtiem — pīlādzis, dziļi žogā
iezvēlies. . Eferts-Klusais 1, 37. // Zvalstoties

iebraukt (kur iekšā) — par transportlīdzek-

ļiem. O .. mašīna kārtējo reizi smagi iezve-

ļas dangā. Sk Ģ 73, 10, 28.

2. sar. Neveiklā, smagā gaitā ieiet, ienākt

(kur iekšā). . . virtuvē iezvēlās.. rudu

bārdu apaudzis vecis. Salenieks 5, 11.

iezvēroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. parasti 3. pers. lesākt zvērot; īsu brīdi

zvērot. Nakts tumsā iezvērojās ugunskurs.
O Upes līkumā jau iezvērojās nākošā vil-

ciena ugunis. Brodele 17, 141.

2. ļori iekaist (dusmās, naidā v. tml). Tēvs

iezvērojās dusmās. lO Agnese iezvērojās nik-

numā. Viņai gribējās apvainot, šo

puisi.. Sakse 6, 11. // ledegties, iegailēties

(spēcīgās dusmās, naidā v. tml.) — par acīm;

spēji spilgti, arī īsu brīdi spilgti parādīties
(acīs) —

par mirdzumu, spīdumu, n Deniņos
dzīslas piepampst, acis iezvērojās ārprātīgās
dusmās. Upīts V, 346. . . Viļuma acis varēja
reizēm iezvēroties tik draudīgi, ka iedvesa

bailes ne tikai viņam, bet visiem zemnīcas

iemītniekiem. Sakse 7, 173. Pamazām savādas

ugunis iezvērojās viņa acīs. Upīts 18, 73.

// pārn. Spēji spilgti, arī īsu brīdi spilgti iz-

pausties (acīs) —

par spēcīgām dusmām, nai-

du v. tml. □ Viņa acīs iezvērojās naids.

Fimbers 1, 422.

iezviegties, -zviedzos, -zviedzies, -zviedzas,

pag. -zviedzos; refl. 1. parasti 3. pers. lesākt

zviegt un tūlīt apklust. !o Aiz tuvākās siena

kaudzes iezviedzās apseglots zirgs. Birznieks-

Upītis 6, 186. .. ērzelis apspiesti iezviedzās.

Grants 6, 59. Kaut kur kūtī iezviedzas ķēves.
Auziņš 1, 53.

2. vienk. lesmielies skaļā balsī (par cilvēku).
tl .. Lauberts tik skaļi iezviedzās, ka visi

apklusa. Sakse 6, 92.

iezvilu, apst. leslīpi. !□ Svece, ko viņš pir-
mīt bij atstājis uz galda, stāvēja iezvilu. .
Blaumanis 6, 190.

iezvīļoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. lesākt zvīļot; īsu brīdi zvīļot. lezvīļojas
zvaigznes. In .. pāri [kalna] virsotnei, kas va-

rena slienas augstu debesīs, izkāpj saule. Snie-

ga lauki iezvīļojas kā milzīgi spoguļi. Zv 50,

4, 23.

iežadzinēties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. lesākt žadzināt un tūlīt apklust.
□ . . žagata ar baltām acīm turpat egles galā
iežadzinas. LTTP v, 139.

iežagoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. lesākt žagoties un tūlīt pārstāt. lO Ja
kads iežagojas, tad par viņu kaut kur runā.

ME 11, 93.

iežains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kur ir daudz
iežu. Težaini upes krasti,

iežāvāties, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; reti. īsi nožāvāties. In Tēvs iežāvājās.
ME 11, 93.

iežāvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. lesākt žāvēt (piemēram, gaļu, zivis), bet

nepabeigt; daļēji nožāvēt. In Gaļa ir tikai

iežāvēta, bet nav vēl izžāvēta. ME 11, 93.

2. Žāvējot sagatavot (piemēram, augļus,

ogas) ilgstošai uzglabāšanai. I. ābolus ziemai.

I. sēnes.

iežēlīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iežēlīgi; reti.

Tāds, kas ātri iežēlojas. □ . .vecajam Pareiz-

niekam tomēr bija iežēlīgāka sirds.. A Gri-

gulis 13, 263.

iežēlināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka iežēlojas; izraisīt žēlumu, līdzjū-
tību (parasti pret sevi). Un es lūdzos. Es

raudu. Glāstu Tipaiņa roku, lai iežēlinātu

viņu, lai viņā pamodinātu kādu senu siltuma

dzirksti. Avotiņa 2, 117. «Negribu tevi iežēli-

nāt,» Anita sacīja, sapratusi Didža izjūtas,
«gribu tikai kādam izstāstīt, vienkārši izkratīt

Sirdi.» Ezera 2, 66.

iežēloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Izjust līdzjūtību, žēlumu (pret kādu); aiz līdz-

jūtības, žēluma izdarīt (ko kāda labā); ap-
žēloties. □ Bierns: Viņš jau mums ir tāds

vientiesītis. Par visiem iežēlojas un līdzi raud.

Rainis Vil, 406. Un tad visi ieraudzīja, ka no

dzīvnieka acīm patiesi plūst asaras. Pēc šāda

satricinoša skata cilvēki iežēlojās par bruņu-
rupuci un palaida to atpakaļ jūrā. Sk Ģ 73.

10, 37.

ieži, -v, vsk. iezis, -ža, v.; ģeol. Vairāku mi-

nerālu, retāk viena minerāla sakopojumi, kas

atrodas Zemes vai cita debess ķermeņa garozā
kā patstāvīgs masīvs. Dolomīta ieži. Kaļķak-
mens ieži. Kalnu ieži. Apakšzemes ieži. Mē-

ness ieži. Magmatiskie ieži
—

ieži (piemē-
ram, granīti, bazalti), kas veidojušies, atdzies-

tot un sacietējot magmai. Sedimenta ieži —

nogulumieži. Metamorfizētie ieži — ieži (pie-
mēram, gneisi, marmori), kas veidojušies no

augstas temperatūras un liela spiediena pār-
veidotiem magmatiskajiem un nogulum-
iežiem. Dzīslu ieži — ieži, kas aizpilda plaisas
planētas garozā. ležu sadēdēšana — iežu sa-

drupšana, sairšana un pārveidošanās iizikālu,

ķīmisku un bioloģisku faktoru ietekmē. !□ Tā

kā granīts sastāv no vairākiem minerāliem

un. . veido veselus kalnus, to vairs nevar

saukt par minerālu, bet gan par iezi. Tātad

kvarcs, vizla un laukšpats ir minerāli, bet šo

minerālu sakopojums — granīts ir jau iezis . .
Upīte 1, 9.«..visa [stepes] ciemata apkārtne
pilna brīnišķīgiem granīta, marmora un citiem

iežiem. Redziet!» viņš rādīja pelēkus, rūsganus,

iesārtenus, zaļganus, zilganus, dzidri baltus un

lāsainus oļus. Talcis 4, 28. Klintis sastāv no

irdeniem iežiem, un vējš tām piešķīris visfan-

tastiskāko izskatu. Zv 64, 7, 30.

iežilbt, -žilbstu, -žilbsti, -žilbst, pag. -žilbu;

intrans.; parasti divd. formā: iežilbis; novec.

lereibt. In No. . valodas varēja manīt, ka

viņš bija krietni iežilbis. Pudeles kakls raudzī-

jās ..
no viņa sānkabatas laukā. Zeiboltu J

IV, 200.

iežmauga, -as, s. Sašaurināta (parasti ķer-

meņa vai priekšmeta) daļa,- sašaurinājums.
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lO Atšķirībā no čūskām glodenei galva nav

norobežota no vidukļa ar redzamu kakla

iežmaugu. . Saudz dabu 140. Ja [smilšu] pulk-
steni nostādīja stateniski, smiltis no augšas
cauri iežmaugai trīsdesmit sekunžu laikā iz-

bira caurulītes apakšējā daļā. Birze 5, 71.

iežmaugt, -žmaudzu, -žmaudz, -žmaudz, pag.

-žmaudzu; trans. 1. ležņaugt (1). fcj Slaidais,

pakorpulentais augums iežmaugts brūnā, glu-
dā kleitiņā. Upīts VII, 418. // letverot no visam

pusēm, cieši iekļaut, iespiest (kur iekšā

priekšmetu). I. saujā monētu. I. dūrē cukura

gabaliņu. // Cieši iekļaut, iespiest (kur, starp

ko), lai saturētu. O . . Osiene apsēdās uz

resnas pagales un iežmaudza viņu [mei-

teni] cieši starp ceļgaliem. Upīts 4, 132. // pārn.

Cieši ierobežot no vairākām vai visām pusēm

(piemēram, kādu vietu). Silagaiļu lauku

josla aizstiepās, abās pusēs meža iežmaugta ..
Upīts XI, 386.

2. parasti divd. formā: iežmaugts. Sašaurināts.

fcj No saimnieka dzīvokļa ir iznākusi izkrā-

sojusies sieviete. Viņa šūpojas iežmaugtajā
viducī.. Sēlis 5, 266. Siem stabiņiem iežmaugts
viducis. ME 11, 93.

iežmaugties, parasti 3. pers., -žmaudzas, pag.

-žmaudzās; refl. ležņaugties (1). O ..[jakas]
pogu vietas stipri iežmaudzās Jūlas ķermenī.
Pērsietis 1, 166.

iežmiegt, -žmiedzu, -žmiedz, -žmiedz, pag.

-žmiedzu; trans.; sar. ležņaugt (1). iO ..kājas

iežmiegtas tik īsās un šaurās biksītēs, ka

domā — tūlīt kaut kur plīsīs. Kalndruva 5, 29.

// letverot no visām pusēm, cieši iekļaut,

iespiest (kur iekšā priekšmetu), fcj Zvejnieks
mierīgi sūca plaukstā iežmiegtu pīpi. A Gri-

gulis 13, 276. // Cieši iekļaut, iespiest (kur,

starp ko), lai saturētu. 1.0 Nāca Reinis, pa-
dusē iežmiedzis vairākas grāmatas. Vilks 6, 360.

Kreiļu māte gulēja, cieši iežmiegusi termo-

metru padusē . . Bendrupe 2, 183. Viņš brīdi

turēja kannu, iežmiedzis starp ceļiem .. A Gri-

gulis 13, 31. // leraut, iespiest (starp kājām

asti) —

par dzīvniekiem. ]□ . . asti kājstarpi
iežmiedzis, soļoja suns. Grīva 9, 136. Tā teica

lapsa un, kuplo asti kājstarpi iežmiegusi, gri-
bēja nolaizīt lācim ķepu. Sakse 12, 2. // pārn.

Cieši ierobežot no vairākām vai visām pu-

sēm (piemēram, kādu vietu).
iežņauga, -as, s. Sašaurināta (ķermeņa vai

priekšmeta) daļa,- iežmauga; sašaurinājums.
fcj Etvijā atradās smilšu pulkstenis — stikla

caurulīte ar iežņaugu vidū. Birze 5, 71. Viduk-

lis bez graciozās iežņaugas. ME 11, 93.

iežņaugt, -žņaudzu, -žņaudz, -žņaudz, pag.

-žņaudzu; trans. 1. leģērbt (ļoti šaurā apģērbā
cilvēku, viņa ķermeņa daļas); cieši ietvert

(cilvēku, viņa ķermeņa daļas) —

par apģērbu.
.. Beidem vajadzēja apvilkt tīru, snieg-

baltu žaketi, kaklu iežņaugt kravatē.. Lācis

15, 339. Zilisvītrainās pidžamas,.. mazas un

šauras, iežņaugušas tuklos. . stāvus. Kaldupe
4, 92. // Jeain* ļoti šauros apavos (kājas); cieši

ietvert (kājas) —

par apaviem. ļO Bērtulis ar

prieku atsaucās aicinājumam [uz deju], un to

viņš būtu darījis arī līdz notirpumam kurpē

iežņaugtas stīvas kājas dēļ . . Dorbe 4, 439.

// letverot no visām pusēm, cieši iekļaut,
iespiest (kur iekšā priekšmetu). I. zīmīti saujā.

O Pīpe jau iežņaugta pirkstos, labā roka

veikli slīd zem priekšauta, uguni meklējot.
Dzene 3, 183. // Cieši iekļaut, iespiest (kur,

starp ko), lai saturētu. !□ Padusē svešais bija
iežņaudzis ar auklu apsietu portfeli. Kar 55,

8, 83. ležņaudzis plaukstās šaušanai gatavu

automātu, viņš . . svīda saltus sviedrus. Skujiņš

8, 186. // pārn. Cieši ierobežot no vairākām vai

visām pusēm (piemēram, kādu vietu). □ Or-

deņa pils vietā Mēmeles un Mūsas iežņaug-

tajā trīsstūrī rēgojās vienīgi mūru grausti. .

Kar 55, 12, 79.
..

krasti sakļaujas arvien tuvāk

kopā, paceļas arvien augstāki, iežņaugdami
straumi arvien šaurākā akmens gultnē. Vanags

8, 91.

2. parasti divd. formā: iežņaugts. Sašaurināts.

O ..jocīgs viņiem šķita šis svešais kungs

ārzemju fasona mētelī ar iežņaugtu vidukli. .
Upīts 9, 601.

iežņaugties, -žņaudzos, -žņaudzies, -žņaudzas,

pag. -žņaudzos; refl. 1. parasti 3. pers. lespies-

ties, iegriezties (kur iekšā) —

par cieši savil-

ktu auklu, jostu v. tml. O . . [pēc acošanas]
saites mezgla vieta, kas parasti iežņaudzas
[koka] mizā, atrodas zem pumpura.. Sudrabs

1, 183.

2. Reil. ->- ie ž ņaug t (1). I. šaurā tērpā.
3. reti. lespraukties; ari iespiesties. lO «Vai,

dēliņ, kur tu gribi te iežņaugties.» LTP 163.

.. kā nu trakais ērzelis caur koku starpu skrē-

ja, tā iežņaudzās kā spīlēs, un tam bija jāap-

stājas. LTP 311.

iežogojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts iežogota vieta. Pa vār-

tiem vispirms tika laidarā, prāvā četrstūrainā

iežogojumā. No divām pusēm laidaram bij
kāršu žogs .. Otrās divās pusēs bija staļļi..
Jaunsudrabiņš la, 20. Pie kūtīm, vistu iežogo-

jumā kāda jauna meita patlaban baroja spār-
naino saimi . . Sakse 7, 408. Ogļu iežogojumā

bija veseli ogļu kalni . . Birznieks-Upītis 6, 387.

iežogot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. No-

robežot (kādu vietu, piemēram, ar žogu). Lau-

kumu paredzēts i. iO Tie ir ceļi. Un starp

tiem novietojušies iežogotu korpusu taisnstūri

un kubi. Zv 74, 10, 15. Veikli viņi apgāja vai-

rākus sētām iežogotus mīnu laukus . . A Gri-

gulis 4, 79. Netālu no Ilūkstes atrodas lielas

kūtis ar plašiem, stiepļu iežogotiem pagal-
miem

..
Zv 62, 13, 9. Pie dzīvojamās ēkas virs

verandām parasti izbūvē vaļējus balkonus, ko

iežogo ar margāmno divām vai trijām pusēm.
Sterns 2, 277. // Apņemt novairākām vai visām

pusēm (kādu vietu). !□ Jauka bija vienīgi
liepu gatve, kas visapkārt iežogoja dārzu.

Brigadere 3, 325. Pļavas un tīrumi no visām

pusēm iežogoti ar mežu valni.. Austriņš 2, 162.

pārn. Viņam bija. . pliks galvvidus, kuru kā

maza sētiņa iežogoja balti, nekārtīgās šķip-
snās sakrituši mati. Vilks 2, 69.

iežogs, -a, v.; pareti. ležogojums, arī žogs.

IO Telpā, kam sienas aizvietoja vienkāršs dēļu

iežogs un kam trūka pat jumta, uz soliem ..
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sēdēja komjaunieši. Kroma 3, 30. pārn. Do-

mājams, ka savā tālākajā attīstibā vēl gados

jaunais mākslinieks pārvarēs zināma akadē-

misma iežogus, kas brīžiem sašaurina viņa

sniegumu iedarbību .. Cīņa 63, 42, 4.

iežūt, parasti 3. pers., -žūst, pag. -Žuva; in-

trans. 1. Pakāpeniski zaudēt mitrumu, kļūt sau-

sam (piemēram, par augsni, augiem). □ Lai

augsne dobēs neiežūtu, ieteicams to noēnot,

pārsedzot ar egļu skujām.. vai citu segmate-

riālu. Dindonis 1, 62. Noziedējušās tulpes, hia-

cintes, narcises novietojamas vēsākās telpās,
kur jāļauj tām iežūt, līdz laipas pilnīgi no-

dzeltē. D kal 64, 44.

2. Žūstot kļūt biezākam (parasti par šķid-
rumu). In Zivju eļļa pieder pie tā sauktajām

pusžūstošajām eļļām. Gaisa ietekmē tā iežūst,

kļūst biezāka . . Ves 64, 10, 19.

iežūžināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Žūžinot panākt, ka iemieg. I. raudošo bērnu.

iežūžināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl.; poēt. ležūžoties. '□ Vēsmiņa iežū-

žinājās koku lapās. ME 11, 93.

iežūžot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Žūžo-

jot panākt, ka iemieg. !□ pārn. . . bērnus gul-
tiņās jau iežūžojis miegs.. Zv 52, 11, 6. pārn.

. .[koks] tuvojoties jūt jau laiku to, Kas dziļā

ziemas miegā iežūžo. A Bārda 1, 158.

iežūžoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.: poēt. Viegli iešalkties. Koku lapās iežū-

žojās vējš.
iežvadzēties, parasti 3. pers., -žvadzas, pag.

-žvadzējās; refl. lesākt žvadzēt un tūlīt pār-
stāt. ležvadzējās celtņa ķēdes. !□ ležvadzē-

jās ieroči un patronām pildītie diski . . Grants

6, io. . . sīknauda gida kabatā šad tad .. iežva-

dzas . . Zv 62, 15, 15.

iežvarkstēties, parasti 3. pers., -žvarkstas, pag.

-žvarkstējās; refl. lesākt žvarkstēt un tūlīt

pārstāt. Durvis verot iežvarkstējās.
iežvikstēties, parasti 3. pers., -žvikstas, pag.

-žvikstējās; refl. lesākt žvikstēt un tūlīt pār-
stāt, o Lēni iežvikstas smilga. ME 11, 94.

Pātaga vai rīkste (ātri kustoties) iežvikstas.

ME 11, 94.

iežvīkstēties, parasti 3. pers., -žvīkstas, pag.

-žvīkstējās; refl. lesākt žvikstēt un tūlīt pār-
stāt. Skurstenī iežvīkstējās vējš. O Putns aiz-

skrēja, ka spārni vien iežvīkstējās. ME 11, 94.

igaunisks, -ais; s. -a, -ā; apst. igauniski.

Raksturīgs igauņu valodai, saistīts ar to; rak-

sturīgs igauņiem. Runāt igauniski. Saprast
igauniski. I. ornaments. Es ar gribu mācī-

ties Igauniski padziedāt. DV 580.

igauņi, -v, v.; igaunis, -ņa, v.; igauniete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tauta, Igaunijas PSR

pamatiedzīvotāji. Igauņu valoda. Igauņu lite-

ratūra, a . . igauņu dzejnieki. . ir auguši ne

tikvien idejiski, bet arī formas meistarībā. Kar

62, 9, 159.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais.
īgme, -es, s.; parasti vsk.; reti. īgnums.

□ «Neaizmirsti, ka mums arvien jārāda
skaidri un gaiši, ko īsti mēs gribam,»pārtrauca
Pakalns, kurš jau no paša sākuma sajuta pret
Jaunzemu slepenu īgmi. Kurcijs 3, 63.

īgnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; reti. 1. trans.

Padarīt īgnu. O . . To īgnē viss, šīs skaistās,

vietas, Ir tumšā nakts, ir saules rīts. Rainis

XII, 117.

2. intrans. Izraisīt īgnumu; būt pretī-

gam, nepatīkamam. □ Tas gudram īgnē.
ME I, 834.

īgnēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

1. Izraisīt dusmas, īgnumu; būt pretīgam,

nepatīkamam. O Silmežene, kurai pre-

cinieks stipri sāka īgnēties, savaldīdamās nr>

dusmām, tikko paguva izteikt: «Ciemiņš gan

laikam būs braucis tik vietraugos, nevis pre-

ciniekos.» Apsīšu J 2, 87. Bet skroderis bij
smalks.. viņam īgnējās, ka kalējs tāds no-

kvēpis . .LTTP V, 201.

2. reti. īgņoties. O Viņš īgnējās par netais-

nību. ME I, 834.

ignorance, -es, s.; parasti vsk. Nezināšana,-

aprobežotība. Rakstā izpaužas autora i.

ignorants, -a, v.; ignorante, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Cilvēks bez zināšanām; aprobežots cil-

vēks. I. mūzikā. I. mākslas jautājumos.
ignorēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Apzi-

nāti neievērot (ko), nevērīgi izturēties (pret
ko),- nevēlēties zināt (ko). \U3 Kritikai.. nāk-

sies uzmeklēt un apgūt vēl dažu novārtā at-

stātu vai pilnīgi ignorētu [literatūras] nozari..

Upīts 14 ,698. Nu viņš varēja tikai rūgti nožē-

lot, ka nevietā ignorējis seno kara gudrību:
nekad nevajag novērtēt savu pretinieku par

zemu. Lācis 10, 272. Aktieri nedrīkst ignorēt,
nedrīkst aizmirst, ka viņa darbs. . jāuzskata
par primāro filmas uzņemšanas gaitā. Māksla

59, 2, 35.

īgņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos, arī

īgņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.;

reti. Būt īgnam, paust savu īgnumu (pret ko).

«Ko viņa man te bāžas virsū ar savu Amā-

liju un ar saviem plāceņiem?» Mārtiņš īgņo-

jās . . uz Kaķu krodzinieci . . Zeiboltu J IV, 15.

sal. Kolontajevs, it kā īgņodamies, ka pārāk

jau izlielījies ar sasniegumiem, sāka runāt par

trūkumiem. Cīņa 65, 11, 4.

īgns, -ais; s. -a, -ā; apst. īgni. 1. Tāds, kas

izturas nelaipni, ar nepatiku, skarbi; tāds, kas

ir neapmierināts ar ko. Būt vienmēr īgnam.
iO Upīšu Mārtiņš bij īgns, it kā tās četras

stundas pavisam bez miega novāļājies. Upīts

4, 82. Kalpus uzmanīdams un mūžīgi norūpē-

jies par mantas vairošanu, Andrejs bija kļu-
vis īgns un rupjš. Sakse 2, 20. Viņas māti Juris

bija redzējis vairāk stingru un īgnu kā smai-

dīgu un labu . . Lēmanis 2, 88. pārn. Līzi un

Andri, Galarijos ieejot, saņēma nopluskājies
Krancis, īgns un paslepens. Sakse 2, 34.

2. Tāds, kurā izpaužas nelaipnība, nepatika,
skarbums; tāds, kurā izpaužas neapmierinātība
ar ko. ī. skatiens. īgni saviebta seja

:
Runāt

īgnā balsī. īgni atbildēt. īgni smīnēt. īgni sa-

raukt pieri. O Grīslim runājot, smaids iecir-

kņa priekšnieka sejā izzuda, un beidzot tā

kļuva pavisam īgna. Zv 54, 10, 24. . . biezās,

iezilēs lūpas nepaveroties izgrūda īsu, īgnu

skaņu. Kalndruva 2, 122. Kad matroži un kuri-

nātāji atnāca uz kambīzi pēc ēdiena, Hari-
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mens īgni ielēja viru, iesvieda traukos gaļu
un neielaidās nekādās valodās. Lācis 10, 98.

// Nelaipns, skarbs (par raksturu). īgnas dabas

cilvēks.

īgnums, -a, v.; parasti vsk. Emocionāls stā-

voklis (piemēram, neapmierinātība, dusmas),
kas izpaužas cilvēka nelaipnā, skarbā attiek-

smē pret ko. Apslēpts ī. Pārvarēt īgnumu.
I. pret visu pasauli. □ .. ķirurgu kremta īg-
nums. Viņš taču nebija izdarījis to, ko gri-
bēja . . Lubējs l, 73. .. Bertai modās arī īgnums,
ka vīrs tik jaukā pavasara dienā var nokau-

ties tikai ar domām par saviem veikaliem.

Rozītis i, 28. Garderobē Edvins atrada izdevību

izgāzt visu šajā dienā sakrājušos īgnumu —

Artura portfelis, kuru tā īpašnieks bija nolicis

uz palodzes, noklaudzēja pret grīdu, un Edvins

tā vietā novietoja savējo. Bērn 54, l, 15.

■9na' ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai, kopdz.
Cilvēks, kas parasti ir īgns. a . . sākumā

Merts ir sevī ierāvies īgņa, vēlāk pāraug un

kļūst par pašu rosīgāko strādnieku kolektīva-

jos tīrumos. Lit M 55, 11, 3. «Liekas, esmu Tavā

prombūtnē kļuvis īsts īgņa. Šovakar dusmās

sarāju abus mūsu zēnus ..» PL Siev 55, 2, 15.

īgņoties. Sk. īgņoties.
igreks, -a, arī igrek, nelok., v. Latīņu alfa-

bēta priekšpēdējais burts (V, y).
īgt, īgstu, īgsti, īgst, pag. īgu; intrans. Būt

īgnam, dusmoties. □ . . viņš īga, dziļi, sāpīgi
īga; visa pasaule tam aizdeva dusmas . . Briga-

dere 3, 441. Viņš īga par nelāgi beigušos izbrau-

kumu. Viņu kaitināja atmiņas par svešo dau-

zoņu bezkaunību.. Lācis VI, 256. «Kāpēc es te

nācu, ko es gaidīju no tāda vakara?» Agnese
jautajā sev un īga par sevi, ka bijusi tik pie-
ļāvīga. Sakse 6, 178.

igvāts, igvāts, dsk. ģen. igvāšu, s. Caurumota

koka kaste dzīvu zivju glabāšanai ūdenī.

O . . Meņģeļu Pēteris stiepa igvāti pie savām

zvejas lietām. Lācis 4, 368.

ihtiofauna, -as, s.; parasti vsk.; zool. Zivju
sugu kopums (piemēram, noteiktā ūdens ba-

seina, ģeoloģiskajā laikmetā). □ Ķīšezera
ihtiofauna ir ļoti daudzveidīga. Šeit ne vien

dzīvo līdakas, asari, līņi, karūsas, bet arī iero-
das nārstot dažādas sevišķi vērtīgas zivis —

lasis, taimiņš . . Rīgas B 59, 115, 3. Jauno ūdens-

krātuvju ihtiofaunu lielā mērā nosaka šo krā-

tuvju režīms, kā arī tas, kā cilvēks iejaucas
stihiskajā zemūdens faunas formēšanās pro-

cesa. Zin T 66, 4, 20.

ihtiologs, -a, v.; ihtioloģe, -es, dsk. ģen.
-ģu, s. Ihtioloģijas speciālists, n Pēc citu

ihtiologu novērojumiem, oža un tauste palīdz
zivīm atrast barību. Zv 63, 2, 32. Sanāksmē inte-

resantu referātu par mūsu ūdens baseinu zivīm

un to narstošanu nolasīja ihtioloģe .. Rīgas B

66, 85, 3.

ihtioloģija, -as, s.; parasti vsk. Zooloģijas no-

zare, kas pēti zivis.

ihtioloģisks, -ais; s. -a, -ā; apst ihtioloģiski.
Saistīts ar ihtioloģiju, tai raksturīgs.

ihtiols, -a, v.; parasti vsk. Sīrupveida šķid-
rums, kas satur organiskos sēra savienojumus

un ko lieto par antiseptisku un pretiekaisuma
līdzekli.

_

ihtiozaurs, -a, v. Izmiris jūras rāpulis ar del-

fīniem un zivīm līdzīgu ķermeni. Ihtiozaura

skelets.

ij l, vienojuma saiklis; apv. 1. Un. Atsau-

cas, ij skatos, nāk jau pa striebriem, stiebri

vien kustas. Jaunsudrabiņš IV, 118.

2. Ir1. !□ Tad vairāk būtu labuma ij pircē-
jiem, ij pārdevējiem.. Avotiņa, Peters 1, 157.

ij 2
, part.; apv._

1. Ir2
(1). !□ ..sāka sijāt

dzestrs lietus. Tādās pelēkās stundās ij prāts
kļūst īgns. Kar 58, 11, 86. Pirmās godalgas lik-

tenis sen izlemts, tā jau dzird ij citur runā-

jam. Salenieks 5, 280.

2. Ir2
(2). O «Tik tīri salāti,» Egils gaužas,

bet Biruta ij nedomā mainīt savu eksakto

darba ritmu . .Zigmonte 4, 47.

ik, part. 1. savienojumā ar lietv. Lieto, lai no-

rādītu, ka kas attiecas uz katru nosaukto

priekšmetu, parādību, personu. □. . [kaujā]
ik telpa kļūst par elli ar tūkstoš nāvēm.

A Grigulis 4, 91. . . Kur straume dusmās pāri

plūst, Viss mūža pamats drupās grūst, Ik šķēr-
slis lūst, ik saite rīst, Ik drūmā cietumsiena

šķist . . Rainis I, 130. Ik plakāts ielās liksies

uzsaukums, ik strādnieks ■—■ ienaidnieks, ik

akmens naidā celts . . Paegle 1, 218.

2. savienojumā ar lietv. Lieto, lai norādītu, ka

kas notiek katrā nosauktajā laika posmā vai

pēc katra nosauktā laika posma. Strādāt ik

dienas. Saņemt algu ik pēc divām nedēļām.
O Ik pavasarus cirta un dedzināja līdumus un

sēja miežus. Blaumanis 11, 311. Ik stundu ar

suni Ripsi viņš apstaigāja noru un saskaitīja

zirgus. Grīva 6, 71. Bet tās skatienus viņš sajūt
ik acumirkļa. Kā liktenis tie nenovēršas un

nedod mieru. Upīts 18, 139. No aukstā ūdens

bļodas . . Ilze ņēma ik pa brīžam pa samērcē-

tai lupatai
..

. Birznieks-Upītis 1, 10.

3. savienojumā ar lietv. Lieto, lai norādītu, ka

kas atrodas, notiek katrā nosauktajā vietā,

telpas daļā vai pēc katras nosauktās telpas
daļas, katra nosauktā attāluma. Ik zālē novie-

totas gleznas. !□ Ik pēc pāris soļiem viņš

apstājās. A Grigulis 9, 115. Mēs steidzāmies uz

priekšu pa neizbraucamām grambām, un ik pa

gabaliņam mums pretim rēgojās liels, melns

krusts. Paegle 3, 356.

4. apst. nozīmē, parasti atkārtojumā: ik — ik;

novec. Cik — tik; katru reizi, kad. □ Ik es

gāju gar kapiem, ik es gauži noraudāju. ME

I, 702. Ik pāris soļus pavelk, ik jāpūtina. ME

I, 702.

ikdiena, -as, s.; parasti vsk. 1. Parastā darba

diena; parastās gaitas. □ Svešie amatnieki

aizbrauca kur kurais, nekas jauns vairs ne-

notika — vienmuļa un garlaicīga ritēja zvej-
nieku ciema ikdiena. Lācis 4, 142. Visskaistā-

kais, viscildenākais un visvērtīgākais manā

[skolotājas] dzīvē paliks tieši skolas darba ik-

diena, kurā veidojas jaunais rītdienas cilvēks.

Pad J 62, 151, 3. Nekad agrāk Rīga nav varē-

jusi lepoties ar tik skaistu zaļumu rotu, kāda

izveidota padomju varas gados. Ziedi iegājuši
. . ikdienā. Lit M 62, 28, 1. // ģen.: ikdienas,.
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adj. nozīmē. Tāds, kas attiecas uz katru

dienu,- parasts. Ikdienas drēbes. Ikdienas patē-

riņa preces. D Bez ikdienas raizēm un ne-

laimēm viņi sakrāja vēl šais akmens
0

šūnās

[namos] daudz draudzības un mīlestības kā

salda medus.. X Skalbe 1, 69. Ikdienas rota,

kas — tāpat kā aproces
— tika nēsātas ne

tikai svētkos, bet arī darbdienās, bija gre-

dzeni. Zv 57, 7, 17.

2. reti. Ikdienība. O . . dzen, lai ikdienā

stiegu. ME i, 704. ..Tavs negantais prāts jau
nerims Tai lēnīgā ikdienā.. Rainis I, 98.

ikdienējs, -ais; s. -a, -ā; apst. ikdienēji. Rak-

sturīgs katrai dienai; parasts. O Viņi. . tēr-

zēja. Kad ikdienējās sarunas apnika, sāka

stāstīt anekdotes un pasakas. Berģis 1, 61.

. . iespaidi sen izdzīvoti, pārdzīvoti, tik ikdie-

nēji, ka tev pat šķietas lieki par viņiem rak-

stīt . . Sudrabu E 3, 423. // Tāds, kas notiek re-

gulāri katru dienu, 1.0 .. atmosfēras ūdens

tvaiku izmantošana sausā laikā ir ikdienēja,
regulāra, ar laika apstākļiem un rasu nesais-

tīta parādība . . Apsītis 1, 24.

ikdienība, -as, s., parasti vsk. Vienmuļa, ap-

nicīga dzīve; stāvoklis, kad nav izcilu noti-

kumu, darbu, domu. Pacelties pāri ikdienībai.

Sīkā i. lO .. daudzi apkārtnes jaunekļi bija
aizbraukuši. . . Gribējās tikt projām no pelē-
kās ikdienības, no vienmuļā darba. . Rozītis

3, 97. . . Ikdienību vērtīsim Darbadienā jaunā
garā. Rainis I, 430. Jums drosmes nav, ne lepna
naida Pret ikdienību saslieties.. Aspazija 11, 270.

ikdienišķs, -ais; s. -a, -ā; apst. ikdienišķi.
1. Tāds, kas notiek vai ir vērojams katru

dienu,- parasts. I. notikums. I. sīkums. Ikdie-

nišķi priekšmeti. O Jāsaraujas dūšīgi, bez

ikdienišķiem darbiem šodien vēl visas malas

jānospodrina: Jaunajam gadam jāatrod visur

tīrība. Birznieks-Upītis 6, 73. Tādas briesmas no-

tika svešās zemēs, tur tālu, un par tām stās-

tīja un lasīja kā par kaut ko ikdienišķu un

vajadzīgu, bet pats tak tādu notikumu neva-

rēja piedzīvot! Blaumanis 6, 33. «Vilks iznāca

uz ceļa...» . . Ainis centās runāt tik vien-

aldzīgi . . , it kā vilks uz ceļa viņam būtu tik

parasta un ikdienišķa parādība kā krancis uz

ciema ielas . . Vanags 10, 23.

2. Tāds, kam nav izcilu, neparastu īpašību,-
tāds, kam nav oriģinalitātes. O Kad nemīlēsi

mani, tad ij tu Drīz ikdienišķa tapsi tā kā

citas: No acīm izzudīs tev ilgu smeldze, Uz

tālēm netieksies vairs gudrais skats.. Rainis

111, 424.
. :

strīpainais uzvalks nespēja to [me-
dicīnas masu] padarīt ikdienišķu, citām līdzīgu.
Paegle 4, 126. // Tāds, kurā neizpaužas izcilas,
neparastas īpašības,- tāds, kurā neizpaužas ori-

ģinalitāte. O Starp citām diezgan ikdieniš-

ķām sejām ar vairāk vai mazāk strupiem vai
taisniem deguniem vēl spilgti izcēlās Marta

Skrinda ar biezam, nēģeriskām lūpām.. Zā-

līte 5, 29. Janko.
. citā, gluži ikdienišķā balsī

nokomandēja: Puikas, novāc krēslus gar sie-
nām! Saulītis 12, 173. ..kad viņš rakstīja, tad
visi vardi likās pārak pelēki, ikdienišķi, gribē-
jās meklēt kaut ko sevišķu. . Vilks 6, 330.

ikdienišķums, -a, v. 1. Vispārināta īpašība ->

ikdienišķs (1), šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. Notikuma i.

2. Vispārināta īpašība -*- ikdienišķs (2),
šīs īpašības konkrēta izpausme. Domu i.

ikebana, -as, s.; parasti vsk. Japāņu tēlotājas
mākslas paveids — kompozīciju veidošana no

ziediem un keramikas vai citiem, priekšme-
tiem, o Ikebana ir japāņu māksla veidot

ziedu kompozīcijas vāzēs, traukos, sakārtot

pušķos. Tā ir sarežģīta, gadsimtos pilnveido-

jusies māksla . . Pad J 68, 170, 4.

ikgadējs, -ais; s. -a, -ā; apst. ikgadēji. Tāds,

kas notiek vai ir vērojams katru gadu; tāds,
kas attiecas uz katru gadu. O No mežu ik-

gadējā pieauguma tiek izmantota ne vairāk kā

ceturtā daļa, tāpēc Altajā daudz lapegļumežu.

Ziedonis 1, 16. Mākslīgo mēslu sēja ir ikga-

dējs., darbs.. Apsītis 1, 81. Zied [bumbiere]

ļoti vēlu. Tāda vēla ziedēšana nodrošina ik-

gadējas augļu ražas. Sudrabs 1, 277.

ikkatrs [ik-katrs]; s. -a; vispārin. vietn. 1. lietv.

nozīmē. Katrs (cilvēks, priekšmets, parādība).
O «. . esmu gandrīz visiem aizriebis, nemek-

lēdams .. neviena draudzības, bet sacīdams

allaž un ikkatram, ko domāju. .» Kaudzītes la,

138. .. visi citi tos [vārdus] attiecināja uz viņa
dabu. Un par to ikkatrs domāja ļoti slikti.

Blaumanis 6, 24.

2. adj. nozīmē. Katrs (no tādiem pašiem kā

pārējie, kā visi). I. cilvēks. I. koks. I. akmens.

Ikkatru acumirkli (arī brīdi, mirkli v. tml.) —

nepārtraukti, vienmēr. O «Ikkatrs vārds man

maksā vērdiņu.» X Skalbe 1, 68. Un par ik-

katru olu, jaun'dētu, Piekladzināt pillu [pilnu]
visu kaimiņa sētu! Plūdonis 2, 98. Ļaužu pulks

auga ikkatru acumirkli lielāks, bet darīt vēl

nedarīja nekā . . Kaudzītes la, 32.

ikkurš [ikkurš]; s. -a; vispārin. vietn. 1. lietv.

nozīmē; pareti. Ikkatrs (1). □ Un kurš vēl top

rupjš, kad tiesu tam liedz, To atstās ikkurš,

lai tad sev kliedz! Rainis I, 34.

2. adj. nozīmē. Ikkatrs (2). O Tas dos iespēju
organismā restaurēt ikkurus audus, vienalga,
vai tie bojāti vai tikai novecojuši. Breicis 1, 20.

ikmēneša, ģen., nelok. Tāds, kas notiek vai

ir vērojams katru mēnesi; tāds, kas attiecas

uz katru mēnesi. O Alma ir prātīga sieviete

un sapratīs, ko nozīmē īres nauda —
noteikti

tā aizņem kādu ceturtdaļu viņas ikmēneša bu-

džetā. Kar 56, 2, 10.

iknedēļas, ģen., nelok. Tāds, kas notiek vai

ir vērojams katru nedēļu; tāds, kas attie-

cas uz katru nedēļu. I. maksājums.
ikona, -as, s. Svētbilde (pareizticīgajiem).

O Bet pats saistošākais — greznā altāra telpa
ar lielisku 17.—18. gadsimta ikonu kolekciju,
kas savāktas no karā iznīcinātām sādžu baz-

nīcām. Zv 68, 18, 25.

ikonisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ikoniski. Saistīts

ar ikonu, tai raksturīgs. O . . pieskaitīt viņa

mākslu kubismam vai konstruktīvismam būtu

nepareizi. Varbūt varētu runāt par . . ikoniskā

krāsu laukumu kārtojuma ietekmēm. Māksla

74, 4, 8.
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ikonogrāfija, -as, s.; parasti vsk. Kādas per-

sonas attēlu vai sižeta sistemātiska pētīšana

un aprakstīšana; attiecīgā mākslas zinātnes no-

zare.

ikonogrāfisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ikonogrā-
fiski. Saistīts ar ikonogrāliju, tai raksturīgs.

I. pētījums. !□ Ļoti liela nozīme aizvadīto

gadsimtu mūzikas dzīves izpētē ir ikonogrāfis-

kajam materiālam. Zīmējumi, skulptūras, glez-

nas dod mums iespēju spriest par mūsu senču

spēles veidu . .Zv 66. 19, 8.

ikonostass, -a, v. Svētbilžu siena pareizticīgo
baznīcā.

ikrains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir ikri2 (1).
īkraina zivs. Ikraina līdaka.

ikreiz [ikTeiz], apst. Katru reizi; vienmēr.

Brāli un tēvu Zenta nebija satikusi jau

vairākas dienas, lai gan ikreiz kārtīgi ieradās

mājās vakariņās. Grīva 4, 75. Viņa darbu attīs-

tības līnijā reljefi izceļas trīs atsevišķi posmi,

kas saturā un formā ikreiz atbilst attiecīga-

jam dzejnieka mūža periodam. Kar 58, 12, 118.

Bet labi nu gan ikreiz tas ir, Ka sevi nost no

ļaunajiem šķir, Kad labi vairs nav. Rainis

I, 341.

ikreizējs, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas saistīts ar

katru noteiktu reizi, gadījumu; katrreizējs.

levērot ikreizējos apstākļus. !□ Sasniegtu sa-

vas ikreizējās iegribas mērķus. ME pap I, 429.

ikrP, -v, vsk. ikrs, -a, v. Liela kauliem pie-

guļošie kāju muskuļi. □ .. kājas tam [gājē-
jam] aplīp mitrām, smagām zemes pikām, . .
līdz ikros rodas tā kā sāpes, kā tirpoņa un

kaulu smeldzoņa ceļgalos. Sudrabkalns 5, 91.

ikri
2, -v, vsk. ikrs, -a, v. 1. Zivju un dažu

citu ūdens dzīvnieku, arī abinieku, olas.

OEzeros nedrīkst ielaist slimas zivis. Tāpēc
ieaudzēšanai ezeros labāk ielaist ikrus un ma-

zuļus, nevis pieaugušas zivis. Spuris l, 71. Daž-

reiz .. pagadās vēžu mātīte ar apaļiem ikriem

zem ļipas. Tās gan tēvs neļauj ķert: ja iz-

ķeršot mātes ar ikriem, tad izbeigšoties visi

vēži.. Birznieks-Upītis IV, 117. // No zivju

olām gatavots pārtikas produkts. Sarkanie

ikri. Ikru maizītes. !0 Viņš pacienā ar Atēnu

cigaretēm, aizgūtnēm dzer armēņu konjaku,
piekozdams . . melnos ikrus . . Cīrulis 1, 214.

2. No dārzeņiem vai sēnēm gatavots ēdiens,

parasti sīku graudiņu veidā. Baklažānu ikri.

iO Rudenī uzturā daudz lieto tā saucamos

krūmu ķirbjus jeb kabačus, no kuriem gatavo
arī konservus

— ķirbju ikrus. Mājtur 168.

ikrofs, -ais; s. -a, -ā; reti. Ikrains. □ Ikrota

siļķe. ME pap I, 429.

ikss, -a, arī iks, nelok., v. Latīņu allabēta

trešais burts no beigām (X, x). Iks stari no-

vec. — rentgenstari. Iks vienība — garuma

mērvienība — 10~ n centimetru. // Meklējamā
vai neatkarīgā mainīgā lieluma apzīmējums
(parasti matemātikā).

īkstis, īkstu, s.; tikai dsk.; novec. Nieres.

& Līdz (pat, arī pašām) īkstīm — ļoti dziļi

(cilvēkā), līdz pamatam. !.□ Līdz īkstīm aiz-

skarts un apvainots, Kūla piecēlās visā augu-

ma. Upīts XII, 927. Kube ar savu aso skatienu

mēģināja iespiesties viņa sirdī līdz pat īkstīm.

A Deglavs 1, 314. ..viņš [Zvārguļu Edvards]
laikmeta dzīves iekārtā līdz pašām savām

īkstīm bij izmanījis neciešamu likteņa netais-

nību . . Cīņa 60, 308, 4.

īkšķis, -ķa, v. Pirmais (rokas vai kājas)
pirksts. O Tad puisis norāva sev lakatiņu no

kakla, pārplēsa to un aptina to lejpus īkšķa

ap roku. Blaumanis 6, 42. «Kož labi,» viņš teica,

ar īkšķi šķērsu vilkdams un asmeni pārbau-
dīdams. Upīts 4, 203. \> Turēt īkšķi sar. —

intensīvi domāt (pēc māņticīga paraduma ap-

tverot rokas īkšķi ar pārējiem pirkstiem), lai

kādam labi veicas. □ Kad sākās [tīklu lāpī-

šanas] sacensības, viņš aizgāja liedagā pie
tīklu lāpītājām . . Tur bija arī Lērumiene . .
Uldis par viņu turēja īkšķi. Grants 7, 121.

// Cimda daļa, kas aptver pirmo rokas pirk-
stu, n Viss gāja kā pa vecam, saimniecībā

viss pareizi, tikai pa laikam kamzoļos atradās

caurumi, biksēm atlēca ielāpi, cimdiem aiz-

dila īkšķi . . .Birznieks-Upītis 6, 88.

ikviens [ikviens]; s. -a; parasti vsk.; vispārin.

vietn. 1. lietv. nozīmē. Katrs (parasti cilvēks).

□ Meita atkāpās un izdzēsa skalu. Svēts klu-

sums. Katrs baidījās to pārtraukt, varēja dzir-

dēt ikvienu elpojam . . . Birznieks-Upītis 6, 84.

Dziesmai nevajag tulkojuma, mūzikas valoda

tuva un saprotama ikvienam —■ kā latvietim,

tā krievam, kā brālīgās kaimiņu republikas

pārstāvim, tā ārzemju viesim. PL Siev 58, 6, 7.

. . Ikvienam ir rokas jāpieliek, Lai lielais darbs

uz priekšu tiek . .
Rainis I, 228.

2. adj. nozīmē. Katrs (no tādiem pašiem kā

pārējie, kā visi). I. skolnieks. I. strādnieks.

Ikviena uzņēmuma darbs. Satriekt ikvienu

šķērsli. O Taču ir arī tāda laime, ko izjūt
ikviens cilvēks — liels vai mazs, vecs vai

jauns. Rīgas B 58, 63, 3. Ikvienās mājās tad

bij mazas šūpoles. Jaunsudrabiņš 3, 118. Sāpēm,

bij tik dzeloņi, un ikviens dzelonis atrada

viņa sirdi . . X Skalbe 1, 93.

ilegalitāte, -es, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība i 1 c g ā 1 s, šīs īpašības konkrēta

izpausme. Darbības i. Laikraksta i.

ilegāls, -ais; s. -a, -ā; apst. ilegāli. Tāds, ko

aizliedz likums; nelegāls; slepens. Ilegāla rī-

cība. Ilegāli izdevumi. O Viņi [sociālisti] at-

radīs arī citu, ilegālu ceļu, kā savas idejas

izplatīt . . A Deglavs 1, 1083.

īlens, -a, v. Darba rīks — spalā iestiprināts
smails metāla stienis (caurumu izduršanai, pie-

mēram, ādā, papē), m . . pēc brītiņa atgrie-
zies atkal pie sava īleniem, ādas gabaliem. .

apkrautā galda, kurpnieks uzvilka savu

dziesmu.. Austriņš 1, 331. ..nevarēja tikt.

gudrs, kad tad viņš [sedlinieks] ar īlenu sē-

dēja pie tām savām sakām un sedulkām, kad

tā pastāvīgi staigāja pa tiesām. Upīts 4, 117.

Ulda tēvs. . sēdēja uz kurpnieka piederumu
kastes un lāpīja savus zābakus. Zēniem va-

ren patika noskatīties, kā viņš ar īlenu iedūra

pazolē caurumiņus . . Bērn 57, 2, 10. sal. Un

beigās viņa skatiens atdūrās pret diviem nik-

niem acu pāriem, kuri kā īleniem dūrās viņa

sejā. Upīts 18, 191. sal. Uzreiz man laba doma

kā īlens ieduras galvā. .Sēlis 4, 74.
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ilgas, -v, s.; tikai dsk. 1. Psihisks stāvoklis,

kam raksturīga dziļa, parasti arī ilgstoša, tiek-

sme, vēlēšanās (parasti pēc kā labāka vai ari

tāla, grūti sasniedzama). I. pēc laimes. I. pēc
dzimtenes. Dzimtenes i. Cilvēku pārņem i.

Izraisīt ilgas. !□ Sapnim jābūt lielam, ilgām

dedzīgām, gribai cietai — tad sākas cīņa par

sapni . . Sudrabkalns 5, 90. Ja nu visas ilgas pēc

savas zemes būtu veltas? Simts astoņi pie-

prasījumi uz sešdesmit gabaliem.. Fimbers

i, 55. Jau no zēna gadiem Arvīda krūtīs gruz-

dējušas ilgas pēc lieliem ūdeņiem un tālām

gaitām. Liesma 58, 6, 15.

2. Garastāvoklis, noskaņojums, kam rakstu-

rīgs nemiers, skumjas, arī tieksme pēc kā ne-

zināma vai tikko nojaušama. O Reizēm mani

nakts vidū pārņem tādas skumjas, tik smel-

dzošas ilgas pēc kaut kā nepasakāma, ka es

būtu gatavs mesties jūrā, mirt, sadegt . . Jaun-

sudrabiņš 5, 42. Uz mirkli mani sagrābj tik asas

ilgas un skumjas . . Brodele 13, 106.

ilggadējs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas ilgst
vairākus vai daudzus gadus. iO Piecos mel-

nos ādas sējumos bija iespiesti profesora ilg-

gadējie pētījumi . . Niedre 6, 186. . . pēc kafijas

ilggadējas lietošanas cilvēks var saslimt ar

hipertoniju . .Zv 59, 13, 22.

2. Tāds, kas pastāv, eksistē vairākus vai

daudzus gadus. I. iemītnieks. □ To [apgaitu]
uzrauga ilggadējais mežsargs .. , kas šai ap-

gaitā strādā jau vairāk nekā 30 gadu. Cīņa

57, 191, 4.

ilggadība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība i1g g adi gs, šīs īpašības konkrēta

izpausme. lO Augļu koki un ogu krūmi atšķi-

ras no zālaugiem ar ilggadību, ilgstošu attīstī-

bu, daudzkārtēju ražošanu . .Augļkop 39. . .pārti-
kai dārza sparģeļu svaigos asnus pie mums iz-

lieto samērā maz, neraugoties uz šī auga barī-

bas vērtību, agrīnumu, ilggadību.. Zv 59, 10,31.

ilggadīgs, -ais; s. -a, -ā. Tāds (lakstaugs vai

puskrūms), kas aug trīs vai vairākus gadus;

daudzgadīgs. Ilggadīgie zālaugi. Ilggadīgie
zālāji lauks. —

kultivētas pļavas vai ganības,
kuras izmanto daudzus gadus bez pāraršanas.

Visi minētie augi ir ilggadīgi, tie nav

katru gadu pārstādāmi . . Zv 57, 20, 30. Turklāt

tā [lucerna] ir ilggadīga (aug 6—7 gadus),

izturīga pret izsalšanu. . Cīņa 63, 258, 4.

ilgguļa, ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai,

kopdz.; niev. Cilvēks, kas ilgi guļ, vēlu ceļas.

iO Ja viņš pēc kādas balles . . nebija kārtīgi
piecēlies, . . tēvs visu ļaužu priekšā notaisīja
viņu par sliņķi un ilgguļu. A Deglavs 1, 476.

ilgizturība, -as, s.; parasti vsk.; tehn. Mate-

riāla maksimālais spriegums, ko materiāls var

izturēt neierobežoti ilgi.
ilglaicīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ilglaicīgi. Ilg-

laika. I. ugunspunkts.
ilglaika, ģen., nelok. Tāds, kas pastāv ilgu

laiku,- tāds, kas paredzēts ilgam laikam. I. no-

cietinājumi. I. prognoze. Ilglaika atmiņa —

psihisko norišu kopums, kas saistīts ar visu

vai gandrīz visu organisma saņemto ierosu ilg-
stošu saglabāšanu.

ilgmūža, ģen., nelok. Tāds, kas pastāv ilgu
laiku (piemēram, par elementārdaļiņām), a Ja

ilgmūža mežoņiem [paātrinātājā] noliek ceļā
vielas gabalu, tad daļa no tiem pārvēršas īs-

mūža mežoņos. Zin T 74, 10, 22.

ilgmūžība, -as, s.; parasti vsk. Spēja pastāvēt

ilgu laiku (piemēram, augiem, elementārdaļi-
ņām). Koku i. Izotopa i. □ Tiklab darba dai-

ļumā, kā arī tā ilgmūžībā cilvēki visvairāk

atskārst savu daiļumu un savu ilgmūžību.
Cīņa 63, 20, 4.

ilgošanās, ģen. -ās, akuz. -os, instr. -os, dsk.

-ās, ģen. -os, akuz. -ās, s.; parasti vsk. 1. Pro-

cess -*■ i 1g o t i c s.

2. novec. Ilgas. O. . neizprotamā ilgoša-
nās . . Veidenbaums 2, 57.

ilgot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; reti. Ilgo-
ties (1). !□ Mēs, sauli un vasaru ilgojot, . .
Daudz gadu kopš draugi jau tapām. Kar 56,

10, 35. // intrans. O . . Sirds man smelgt un

ilgot nepiekūst. Caks 4, 105. // intrans.; poēt.

Savienojumā ar verba «ilgoties» lormām iz-

saka darbības intensitātes pastiprinājumu. I.

ilgoties atgriezties dzimtenē.

Sk. ilgots.
ilgoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

1. Izjust dziļu, parasti arī ilgstošu, vēlēšanos

(ko sasniegt, iegūt, izdarīt v. tml.). I. pēc iz-

glītības. O . . viņš ilgojās iekļauties pilntie-
sīgu kaujinieku rindās . . Bērce 4, 17. Abi viņi

jau jaunībā iesaistījušies sabiedriskās cīņās,

ilgodamies labākas nākotnes, nebūdami mierā

ar kapitālistisko iekārtu. Lit M 46, 34, 5. Vai

viņš [kalps] tāpat kā citi nebija ilgojies pēc

zemes, nebija gaidījis, priecājies un skumis?

Fimbers 1, 273. Nost reiz skumību metīšu tumšo,

Beigšu pēc nāves reiz ilgoties. . Veidenbaums

1, 66.

2. Izjust dziļu tieksmi, vēlēšanos būt kādā

noteiktā vietā, būt kopā ar kādu vai pārdzī-

vot ko (parasti, izjūtot arī skumjas, grūtsir-

dību). I. sirsnīgas draudzības. I. pēc mājām.
1. pēc dzimtenes. □ Valerijs bija uzaudzis

bez ģimenes un tāpēc ilgojās cilvēku tuvības,

ilgojās mīļa vārda un silta glāsta . . Eglons

2, 13. Pavasaros es aizvien slimīgi ilgojos pēc
dabas. Brodele 13, 72. Laimdota [Lāčplēsim]: Es

tevis ilgojos sen — Mani dienu sēras māc,
Mani nakti sapņi dzen. . Rainis VII, 203.

ilgotne, -es, s.; parasti vsk.; reti. Ilgs (laika)
posms. O . . vietām no dolomīta sienām plūst

lejup strauti un avoti, kas laika ilgotnē iz-

skalo iežu iekšienē tik lielus apakšzemes tuk-

šumus, ka rodas iegruvumi. Vanags 6, 56.

ilgots, -ais; s. -a, -ā; apst. ilgoti (reti).

1. Divd. ilgo t.

2. Tāds, pēc kā ilgojas. I. mērķis. □ .. slim-

niece izdzisa pamazām, nevarēdama sagaidīt
pat ilgotā pavasara. Austriņš 1, 311. Ceļā baltas

dienas būs, ceļā stundas sūras . . . Bet kad tā-

les ilgotās bijis viegli rast?! Lisovska 1, 16.

ilgperioda, ģen., nelok. Tads, kas atkārtojas

pēc ilga perioda. Ilgperioda komēta astr. —

komēta, kas periodiski redzama pēc samērā

ilga laika. O Ir divu veidu komētas — īspe-
rioda un ilgperioda. Cīņa 71, 10, 2.
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ilgs, -ais; s. -a, -ā; apst. ilgi. 1. Tāds, kas

noris, pastāv lielu laika posmu. I. brauciens.

Ilga pastaiga. Ilga cīņa. I. miegs. Ilgi strādāt.

Ilgi lasīt. □ Tā ir dziesma par ilgu mīlu, ko

ar pirmo skūpstu dod māte un kas kā ļoti

smalks, vārīgs un tomēr nesaraujams senču

dzīpars velkas cauri dzīvei . . Ādamsons 1, 82.

Pļavas bija tālu, Cīruļa pļāvēji aizbrauca uz

ilgāku palikšanu. . Sakse 2, 46. Ja cilvēks

mīl, — viņš spēj gaidīt ilgi — mēnešus, gadus,

pat mūžu . . A Grigulis 10, 174. Bet šādas lietas

[nelaimes gadījumi] te ilgi nav dzirdētas. Aiz-

pērn gan. . zvejnieki aizdzīti jūrā, bet pēc

trim dienām tie atkal tikuši malā. Blaumanis

6, 22. // Tāds, kas iegūts, radies lielākā laika

posmā (piemēram, par praksi, pieredzi, novē-

rojumiem). Ilga pieredze.
2. Liels (par laiku, laika posmu). Aizbraukt

uz ilgu laiku. Pēc ilgiem laikiem atgriezties.

Uzglabāt produktus ilgāku laiku. Sarunāties

par ilgu. □ . . Līzbete pacēla Osienei krēslu,

pati piemetās uz gultas. Tā viņas abas tur pa-

lika ilgu laiku . . Upīts 4, 213. . . pavasara plūdi
pēc ilgas un bargas ziemas bij izrāvuši viet-

vietām tādas grumbas kā grāvjus. Brigadere

2, 21. Rīga nodzīvojusi ilgu mūžu, pusastota

gadsimteņa aptver daudzas ļaužu paaudzes. .
Zv 51, 22, 2. Ozols saprata, ka par ilgu no-

klausās sarunas, un pārtrauca tās ar skaļu
labrītu. Sakse 7, 26.

3. savienojumā ar laika mērvienības nosaukumu.

Tāds, kas noris, pastāv noteiktu laika posmu.

Desmit minūšu i. pārtraukums. Gaidīt nedē-

ļām ilgi. O Pēdīgi, pēc vairāku stundu ilgas
meklēšanas, saimniece kaut ko neglītu izcēla

iz [no] ūdens. Blaumanis 11, 329. 17. gadsimta
sākumā sākās vairāk nekā 20 gadu ilgais poļu-
zviedru agresīvais karš par kundzību Baltijas
jūrā. . Zv 58, 10, 23. . . pirmais sals bija no-

susinājis ceļu, kas nedēļām ilgi mirka dubļos

un ūdeņos. Kalndruva 2, 61. // dsk. Daudzi

(par laika posmiem). iLTJ Viņš tak tur tāļu
[tālu] Ērgļu kalnos bij gājis ganos, bij tur

ilgus gadus dzīvojis . . Blaumanis 111, 19. Savas

vēstures ilgajos gadsimtos, sākot ar krustnešu

laikiem, — latviešu tauta ir pārcietusi daudz

briesmu . . Cilv b 19. Kam tev, kokam, jādzīvo
ilgi gadi, Simts un vairāk? Rainis V, 229.

ilgspēlējoša, -ā. Tāda (skaņuplate), kurā ne-

lielā laukumā ir (samērā) ilgs skaņu ieraksts.

□ Ilgspēlējošajai platei skaņas dinamiskais

un frekvenču diapazons nesalīdzināmi plašāks
nekā parastajai.. Māksla 61, 2, 18. ..piecās

ilgspēlējošās platēs ierakstītas piecas ievēro-

jamu padomju zinātnieku lekcijas. Cīņa 66,

157, 4.

ilgspora, -as, s.; bot. Ar biezu apvalku pār-
klāta spora. O Noteiktos apstākļos [zeltai-
najām aļģēm] veidojas ilgsporas . . Galenieks

2, 23.

ilgstošs, -ais; s. -a, -ā; apst. ilgstoši.
1. Divd. ilgt.

2. Tāds, kas noris, pastāv samērā ilgu laiku.

I. prieks. Ilgstoša slimība. □ Lēna un ilg-
stoša sēklu dīgtspējas attīstība ir izdevīga ne-

zālei sugas pastāvēšanas nodrošināšanā. .

Apsītis l, 112. ..krāsas izmaiņas [abiniekiem]

spēj radīt ilgstošs sausums, aukstums, tumsa.

Sloka 1, 12. . . daudz olbaltumvielu [organismā]
tiek patērēts ilgstošas fiziskas piepūles lai-

kā . . Skulme 3, 128. Ilgstoši gaļu uzglabā sal-

dējot . . Mājtur 134.

ilgt, parasti 3. pers., ilgst, pag. ilga; intrans.

Norisināties, pastāvēt (zināmu laika posmu).
Seminārs ilga trīs dienas. Stagaru nārsta laiks

ilgst no aprīļa līdz jūlijam. Zvaigžņu vidējais
mūžs ilgst desmit miljardu gadu. D Runa

ilgusi apmēram vienu stundu.. Upīts XII, 1028.

Ekskursija ilga trīspadsmit dienas . . Kar 56,

8, 65. Kauja sākās pulksten desmitos rītā un

ilga visu dienu. Samsons 1, 178. Bet, naktij ne-

izsakāmi ilgi ilgstot, viņa izmisums atkal

auga . . Blaumanis 6, 34.

Sk. ilgstošs.
ilgtermiņa, ģen., nelok. Tāds, kas paredzēts

ilgākam laikam. I. kredīts. I. aizdevums. I. sais-

tības. O . . ilgtermiņa [laika] prognozes inte-

resē visus. Kāds laiks būs pēc gada, trijiem,

pieciem? Rīgas B 73, 198, 6.

ilgum, apst.; t. poēt. Savienojuma ar «ilgs»,

«ilgi» izsaka īpašības vai pazīmes pastiprinā-

jumu. □ Ilgum ilgi . . gaidījām. ME pap I, 430.

ilgums, -a, v.; parasti vsk. Laika posms no

(kā) sākuma līdz beigām. Nodarbību i. Brau-

ciena i. Eksperimenta i. lO Padomju un ār-

zemju zinātnieki savākuši datus par zvēru

mūža ilgumu zooloģiskajos dārzos. Zv 59, 12, 16.

Atkarībā no ilguma izmēģinājumi [lauciņos]
ir viengadēji un daudzgadēji. Apsītis !, 395.

ilgviļņi, -ņu, v.; tikai dsk. Noturīgs viļņots

matu veidojums ilgākam laikam. Elektriskie i.

Ķīmiskie i. Sutas i. □ Māte ar vienu roku

drusku sakārto pagalam plānos, notrusējušos

matus; ilgviļņi gan tajos ielikti, bet . . mati

ir tādi, ka labprātīgi tajos neturas neviena

cirta. Zigmonte 1, 247. Lai panāktu glītu īso

matu sakārtojumu, ieteicams sievietēm matos

ielikt ilgviļņus. Ves 58, 6, 26.

ilgviļņot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; parasti

divd. formā: ilgviļņots; reti. Veidot (matos)

ilgviļņus. lO Kaut kāda nepiedodama disonan-

ses izjūta rodas, vērojot skolnieci formas

tērpā, baltajā priekšautā un sprogainiem, ilg-

viļņotiem matiem. Cīņa 55, 246, 2.

ilknis, -ņa, v. 1. Zobs (zīdītājiem), kas atro-

das starp priekšzobiem un mazajiem dzerok-

ļiem. Vilka ilkņi. Kaķa ilkņi. □ Kuiļiem stipri

attīstīti, trīsšķautņaini ilkņi. Augšējie versti uz

sāniem un dažreiz uzliekti uz augšu. Apak-

šējie ilkņi spēcīgi, apmēram 10—12 centimetru

gari, parasti ar ļoti asām šķautnēm. A Kalniņš

1, 82. Lielā cūka bij sakampusi zobos . . balto,

smalko jēriņu. Asie ilkņi .. bij iecirtušies dziļi

sprogainajā muguriņā. Brigadere 2, 297.

2. Ļoti spēcīgi attīstīts (dzīvnieka) zobs.

ilkņains, -ais; s. -a, -ā; reti. Tāds, kam ir

(lieli) ilkņi. □ . . krāpj ainais kuilis ar milzī-

giem, baltiem ilkņiem. . stāvēja sardze. . . Kad

[meža cūku] bars jau bija gabaliņu pagājis,

tam pakaļ aizčāpoja arī ilkņainais krepainis ..
Vanags 10, 32.
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ilkss, ilkss, dsk. ģen. ilkšu, s. Viena no divām

kārtīm, kas piestiprinātas pie ratiem vai raga-

vām zirga iejūgšanai. Ragavu ilksis. Bērza i.

O Kāzinieki aizbrauca sapušķotiem zirgiem
un zvaniem pie ilksīm. Sakse 2, 57. . . viņš pa-

meklēja taisnus bērziņus un, nocirtis tos,

ieslēpa lazdu gubās. Tur iznāca labas ilksis

ratiem un ragavām. Jaunsudrabiņš 111, 390.

ilmenīts, -a, v.; min. Melns oksīdu grupas

minerāls, kas satur titānu un dzelzi; titāna

rūda.

iluminācija, -as, s. 1. Spožs, spilgts, arī krā-

sains (celtņu, ielu, dārzu) apgaismojums (pa-

rasti svētkos, svinībās). O .. bagātīgo svētku

ilumināciju vēl gaišāku un krāsaināku padarīs

«Tautu draudzības» lāpu gājiens. Lit M 56, 26, 1.

2. parasti vsk. Darbība ilumi-

nēšana. □ Vakarā, kad pār zemi nolaidās

krēsla, pilsētā sākās iluminācija. lelas un lau-

kumi laistījās krāsainās ugunīs. Pad J 59, 220, 2.

iluminators, -a, v. Logs (kuģī, lidaparātā).

Apaļš i. Četrstūrains i. O Šī kajīte atradās

pašā apakšā, garā gaiteņa labajā pusē, un tās

iluminatori tikko pacēlās pāri pelēkajai jūrai.
Vilks 1, 37. Vēja brāzmas., rāva gaisā lielas

ūdens paltis, kas aplēja klāju un triecās augšā
līdz stūrmaņa kabīnes iluminatoru rūtīm. Grīva

6, 146. Daži [pasažieri].. pa lidmašīnas
..

ilu-

minatoriem centās kaut ko saskatīt satumsu-

šajā izplatījumā. . Lācis VII, 463.

iluminēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Spoži,
spilgti, arī krāsaini apgaismot (celtnes, ielas,

dārzus, parasti svētkos, svinībās). □ Debesīs

pār iluminētajiem namiem un ielām kā ziedo-

šas puķes traucās daudzkrāsainas raķetes. Cīņa

53, 265, 4. Pils dārzs.. iluminēts daudzkrāsai-

niem lampioniem. Rīgas B 58, 11, 4.

ilustrācija, -as, s. 1. Attēls, kas papildina
vai paskaidro tekstu. \U3 Un māte pasniedza
dēlam Nikolaja Ostrovska grāmatu «Kā rādī-

jās tērauds» jaunā izdevumā. «Ar ilustrā-

cijām!» Antis sajūsmā iesaucās. Ošina 1, 57.

Bieži vien ilustrācijas [bērnu grāmatās] lie-

liski aizstāj .. notikumu un personu aprakstu.
Kar 59, 11, 141. ..piezīmēm [par novērojumiem
dabā] varēs pievienot arī fotogrāfijas. Lūk, te

rubeņu riests Lankas purvā, te atlaidušās pir-
mās ķīvītes.. Tās būs piezīmēm lieliskas ilus-

trācijas. Dripe 1, 26.

2. Uzskatāms, konkrēts piemērs, kas noder

paskaidrojumam, pierādījumam. ..[jaunā
rakstnieka] miniatūra ir ilustrācija tēzei par

taisnīgiem un netaisnīgiem kariem.. Lit M

60, 51, 2.

3. Mākslas darbs vai tā daļa, kurā dominē

ilustratīvisms. O. . dažviet [daiļdarbā] jūta-
ma iepriekš pieņemtās domas ilustrācija, to-

mēr vairākām ainām ir.. literārā vērtība. Kar

59, 8, 139.

ilustratīvisms, -a, v.; parasti vsk. Mākslinie-

ciska pasivitāte, dziļākas problemātikas trū-

kums (mākslas darbā). Dekorāciju i. □ Māk-

sla necieš tā saukto ilustratīvismu, kad rakst-

nieks tēlus pārvērš par vienkāršu kādas pa-

mācības vai atziņas ilustrāciju. Valeinis 1, 32.

Ja autors sajaucis žanrus, tas nozīmē, ka viņš

nav spējis atrast skaidru formu savas iecere
realizēšanai. Tas neizbēgami noved picssu

S

luma, ilustratīvisma.. Kar 57, 2, 95.

ilustratīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. ilustratīvi.
1. Tads, kas papildina vai paskaidro (tekstu]
ar attēliem. Bagātīgs grāmatas ilustratīvais
materiāls.

2. Tāds, kas papildina vai paskaidro (kādu
tematu, domu v. tml.). Ilustratīvie fakti lek-
cijā, a Varens un krāšņs ir A. Skultes or-
ķestra partitūras skanējums, ko dažkārt at-
svaidzina tīri ilustratīvi momenti (vēja auri

Utt.). Kar 60, 2, 150.

3. Tāds, kas ir mākslinieciski pasīvs, tāds,
kam trūkst dziļākas problemātikas. !□ Lāč-
plēša eps [simfoniskā tēlojumā] atklāts lielās
līnijās, bez ilustratīvas drumstalošanas. Kar

58, 12, 140. .. izstādēs vēl bija pārsvarā tādi

darbi, kuros tematika bija saprasta tikai kā
ārēji objektīvs darba procesu.. attēlojums.
Tie bija., ilustratīvi, fotogrāfiski. Tēl M 57,51.
Daudzu [dramaturģijas] darbu nelaime ir tā,
ka no dzīves ņemtais konflikts bieži vien

gūst tīri ārēju, ilustratīvu izpausmi un tam

nav dziļāka pamata.. Lit M 60, 16, 3.

ilustrators, -a, v.; ilustratore, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Mākslinieks, kas ilustrē (kādu tekstu).
G Bet grāmata — tā ir mūslaiku cilvēka ne-

atņemama daļa. Līdz ar to grafiķis ilustra-

tors, grāmatas mākslinieciskais veidotājs, var

katra cilvēka ikdienas dzīvē ienest daiļumu..
Tēl M 58, 156. .. visā pasaulē ir pazīstami iz-

cilie franču grāmatu ilustratori Gistavs Dorē

un karikatūrists Onorē Domjē. Jaun Gr 60,9,47.

ilustrējums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts-*-ilustrēt (1). □ Taču par vienu

no kapitālākajiem mākslas darbiem [māksli-

nieka] .. daiļradē jāuzskata Raiņa «Uguns un

nakts» izdevuma ilustrējums. Māksja 59, 4, 53.

2. Paveikta darbība, rezultāts-*-ilus-

trēt (2). Ilustrējumi lekcijā.
3. Paveikta darbība, rezultāts-*- ilus-

trēt (3).

ilustrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Vei-

do; ilustrācijas (grāmatas, žurnāla v. tml. tek-

stam). Ilustrēts žurnāls. I. romānu. iO Grāma-

tas ilustrē, lai uzskatāmi parādītu lasītājam

rakstnieka veidotos tēlus un notikumus. Lit M

56, 19, 3. .. laikrakstam jābūt dzīvam, intere-

santi un glīti izveidotam, bagātīgi ilustrētam

ar fotoattēliem. Cīņa 57, 198, 2.

2. Paskaidrot (tematu, domu) ar (uzskata

miem) piemēriem. Atkārtojot teoriju ma-

temātikā, valodas mācībā un citos priekšme-

tos, vienmēr pašam vajag sameklēt divus tr

piemērus, kas ilustrētu katru likumu..
Bern

47, 3, 23. .. «Svētdienas universitātes» kļaus»

jiem lasīja lekciju par daiļliteratūru un iev

rojams Ļeņingradas aktieris lekciju i l "3

tēlodams fragmentus no brašā Sveika. •
8

tām. Kar 59, 9, 14. -

vļ
3. Attēlot, atspoguļot mākslinieciski pos '

bez dziļākas problemātikas. Ilustrējošas ae

rācijas izrādē. . oJffl
io/s.

iluviāls, -ais; s. -a, -ā. leplūdinats, iesWv
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ilūzija, -as, s. 1. Nepareizā īstenības uztverē

radies priekšstats; uztveres malds. □ Diena

bija tik ļoti nomākusies, ka radās ilūzija: tū-

līt iestāsies vakars un tumsa. Bērn 56, 11, 24.

Migla balta kā piens. Kopā ar tumsu tā rada

liela, rāma ezera ilūziju. Liesma 59, 3, ;3.

2. Nepiepildāmas ilgas, cerības, nodomi.

Gaist ilūzijas. Sagraut ilūzijas. O Agnese īga

un
uztraucās, iesvildama naidā pret tiem, kas

viņai samīda vienu ilūziju pēc otras.. Sakse

6, 62.

iluzionisms, -a, v.; parasti vsk. 1. filoz. Ideā-

listisks uzskats, ka īstenība ir tikai šķietama.

2. Cirka, estrādes mākslas veids — šķie-
tamu brīnumu demonstrēšana. ■

iluzionists, -a, v.; iluzioniste, -es, dsk. ģen.

-stu, s. Cirka, estrādes mākslinieks, kas de-

monstrē šķietamus brīnumus. Iluzionista

priekšnesumi.
iluzorisks, -ais; s. -a, -ā; apst. iluzoriski.

Iluzors.

iluzors, -ais; s. -a, -ā; apst. iluzori. Tāds,

kas saistīts ar ilūziju (1), tāds, kas pamatots
uz ilūziju (1); šķietams. I. tēls. I. priekšstats.
O Kamēr mana mīla nebij sakoncentrējusies
vienā veidolā (skaidroja Vārpa), .. [meitene]

eksistēja tikai iluzori. Viņas patiesā dzīve

iesākās no tā brīža, kad manas dvēseles uz-

liesmojums viņu atmodināja. .
Sudrabkalns

11, 481.

ilzīte, -es, dsk. ģen. -šu, s. Kurvjziežu dzim-

tas viengadīgs vai daudzgadīgs augs ar plūk-
snaini dalītām lapām. Dzeltenā i. Tīruma i.

imaginārs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas pa-
stāv iedomās, iztēlē; šķietams. Imagināras at-

tiecības.

2. mat. Tāds (skaitlis), kas par saskaitāmo

satur no nulles atšķirīga reāla skaitļa reizinā-

jumu ar kvadrātsakni no mīnus viena. I. lie-

lums. Tīri imaginārs skaitlis — kvadrātsakne

no negatīva skaitļa. Imaginārā vienība —

kvadrātsakne no mīnus viena.

imago [i'mago], nelok., v.; arī imagine, -es,
dsk. ģen. -ņu, s.; ent. Kukaiņu attīstības stadija,
kurā tie kļūst dzimumgatavi; kukainis šādā

attīstības stadijā, a Kukaiņa attīstībā izšķir
šādas stadijas: ola, kāpurs un imagine (pie-
audzis kukainis). Rupais 1, 8.

imams, -a, v. 1. Musulmaņu garīdznieks, kas

mošejā vada kopīgo lūgšanu; galvenais mulla

mošejā. Jemenas i.
2. Musulmaņu augstākā valdnieka tituls,-

valdnieks, kam ir šāds tituls, n .. tiek ga-
tavots atentāts pret nežēlīgo un valdonīgo
"namu. Ciņa 63, 148, 4.

*■ Izcils musulmaņuzinātnieks.

•manence, -es, s.; parasti vsk.; filoz. Vispāri-

ļ
ata īpašība -> imane nts, šīs īpašības kon-

Kļeta izpausme. Attīstības likumu i.

"nanents, -ais; s. -a, -ā; apst. imanenti; filoz.

lām-'
kūS piemlt kādai parādībai un ir neda-

«ii saistīts ar tās būtību. Ražošanas imanen-
■e likumi.

'materialitāte, -es, s.; parasti vsk. Nemate-
r'aiitate.

imateriāls, -ais; s. -a, -ā; apst. imateriāli.

Nemateriāls. Ideālistiskie uzskati par pasaules
imateriālo raksturu.

imatrikulācija, -as, s.; neakt. lerakstīšana aug-

stākās mācību iestādes studentu sarakstā.

Imatrikulācijas akts.

imatrikulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.;

neakt. lerakstīt (studentu) augstākās mācību

iestādes studentu sarakstā. O Tā paša [1802.]

gada 22. aprīlī [Tērbatas] universitātes svinī-

gajā atklāšanas aktā tika imatrikulēti pirmie
15 studenti. Zv 57, 15, 2.

imbecilitāte, -es, s.; parasti vsk.; mcd. Psihis-

kās attīstības nepilnīguma smaga lorma.

imbecils, -ais; s. -a, -ā. Tāds (cilvēks), kam

ir psihiskās attīstības nepilnīgums smagā
iormā.

imigrācija, -as, s.; parasti vsk. Ārvalstu pil-

soņu ieceļošana (citā valstī uz pastāvīgu dzīvi).

ASV imigrācijas likumi. // neakt. Ārzemju ka-

pitāla ieplūšana (kādā valstī). Kapitāla i.

imigrants, -a, v.; imigrante, -es, dsk. ģen.

-šu, s. leceļotājs ārvalstnieks, kas apmetas

citā valstī uz pastāvīgu dzīvi. Imigrantu no-

vietošana. Imigrantu apgāde ar darbu.

imigrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. lece-

ļot (citā valsti, lai tur apmestos uz pastāvīgu

dzīvi) —

par ārvalstnieku.

imitācija, -as, s. 1. parasti vsk. Atdarināšana;

arī atdarinājums. Putnu balss i. Kustību i.

□ Taču ne jau atdarināšanas ceļš bija tas,

pa kuru ejot būtu gaidāmi nopietnipanākumi.

Imitācija vispār nekad nav mākslā devusi

nekā ievērības cienīga. Māksla 59, 1, 30.

2. Priekšmeta veidošana pēc kāda parauga

(parasti ar mazāku vērtību, zemāku_ kvalitāti);

imitētais priekšmets. Karakula i. Adas imitā-

cijas apavi. O Viņa skatiens pārslīdēja pil-

sētnieciskajām ozola koka imitācijas mēbe-

lēm
..

Vilks 2, 166. Plaukstas imitāciju kā satve-

res aparātu ievieš dažādās tehnikas nozarēs,

kur rokas nepieciešamas darbā, bet bīstami

un pat neiespējami ar tām strādāt.. Ves 65,

2, 8.

3. mūz. Viena motīva, tēmas tūlītējs atkār-

tojums citā balsī, tieši vai apvērsti, vai arī da-

žādos citos variantos.

imitators, -a, v.; imitatore, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Atdarinātājs. Putnu balss i. Klasiskā

stila i. O .. latviešu dekadenti mēģināja pie-
savināties no krieviem arī poētiskās izpaus-

mes formas un tā izveidojās par raksturīgu
imitatoru.. un kopētāju ansambli. Upīts 13, 272.

.. iekārtās, ko sauc par kosmosa imitatoriem,

rada mākslīgu «kosmosu». Zin T 67, 5, 17.

imitējums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts -limitēt (1). □ .. [dziesmā] sastopam

gan putnu balsu imitē jumus, gan krāsainas

modulācijas .. Māksla 59, 1, 28.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->- im i-

tēt (2). □ Dažkārt vitrāžas imitējumu glez-
no uz parastā stikla bez iededzināšanas. Tēl M

58, 90.

3. mūz. Paveikta darbība, rezultāts ->- imi-

tēt (3). Motīva i.
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imitēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. At-

darināt. I. sviediena kustību. i.O . . [zēns] no-

sēdās katedrā un, imitēdams skolotāju, stās-

tīja par to pašu tematu. . Kurcijs 2, 170. Sīli,

tāpat kā strazdu, var iemācīt «izrunāt» kādu

vārdu. Viņš pats atdarina ķīvītes, žagatas, vā-

lodzes un citu putnu dziesmas, prasmīgi imitē

arī vistas kladzināšanu.. A Kalniņš 1, 226.

2. Veidot pēc kāda parauga (priekšmetu,

parasti ar mazāku vērtību, zemāku kvalitāti).

Imitēts ziloņkauls. O Ar šo plastmasu var

imitēt dzintaru, . . rubīnu un citus dārgakme-

ņus . . Rīgas B 58, 208, 6. Zeķes izgatavotas bez

šuves, bet, ievērojot valkātāju dažādo gaumi,
dajai produkcijas šuvi imitēs. Zv 64, 7, 5.

3. mūz. Atkārtot tūlītējā secībā vienu motīvu,

tēmu citā balsī, tieši vai apvērsti, vai arī da-

žādos citos variantos.

imobilija, -as, s.; neakt. Nekustama manta.

[O Imobilijas tiem zudušas, izņemot jūrmalas
vasarnīcu, bet tēvs ir paguvis jau laikus pār-
vērst dārglietās daļu no savas mantas. Ben-

drupe 1, 36.

imobiiizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; mcd.

Padarīt nekustīgu (parasti locekli). □ Pirmo

palīdzību sniedzot, [izmežģīto] locekli vajag

imobiiizēt, pieliekot šinu
..

PL Siev 58, 5, 24.

Sausā pleirīta slimnieki guļ dažreiz uz slima-

jiem sāniem, tādā veidā imobilizējot ribeni

un samazinot . . arī sāpes. X Rudzītis 2, 47.

imorteles, -ļu, vsk. imortele, -es, s.; bot.

Augi, kuru ziedi arī sakaltuši saglabā dabisko

krāsu un iormu; sauszieži, salmenes. □ Saus-

ziedes jeb imorteles ir puķes, kuru vainag-
lapas. . pēc noziedēšanas salmiem līdzīgās
struktūras dēļ . . saglabā vairākus mēnešus

savu dabisko veidu un krāsu. Dindonis I, 83.

īpatnēja krāšņuma augu grupa ir sauszieži

jeb imorteles, kuru ziedu kurvīši saglabājami
visu ziemu (kaķpēdiņas, salmenes). Galenieks

2, 376.

imperatīvs', -a, v. 1. Pavēle, neatlaidīga pra-

sība; arī nepieciešamība. Kategoriskais impe-
ratīvs filoz. — Kanta ētikā — beznosacījuma

prasība, kas nemainīgi piemīt saprātam.
2. vai. Pavēles izteiksme (darbības vārdam).

Imperatīva formas.

imperatīvs 2, -ais; s. -a, -ā; apst. imperatīvi.
Pavēlošs, kategorisks; arī nepieciešams. I. no-

rādījums. Imperatīvais mandāts
—

norādī-

jums, kas ievēlētajam kategoriski jāievēro.
imperators, -a, v ; imperatore, -es, dsk. ģen.

-ru, s.; vēst. 1. Lielas monarhijas valdnieks,- šī

valdnieka tituls; ķeizars. □ Parks un ezers. ,
kādreiz kalpojuši tikai imperatoru izpriecām.
Māksla 59, 1, 15.

2. v. Senajā Romā — karavadonis, vēlāk

valdnieks; karavadoņa, vēlāk valdnieka tituls.

imperfektivitāte,
-es, s.; parasti vsk.; vai. Ne-

pabeigtība (darbības vārdam). □ Verbu im-

perfektivitāte vai perfektivitāte noteikta jau
vardu darināšanas procesa rezultātā un paliek
speķa visas_ verba formās. Gram I, 581.

imperfektīvs, -ais; s -a, -ā; apst. imperfek-
tīvi; vai. Tads, kas apzīmē darbības norisi,
nepabeigtu darbību (par darbības vārdu, tā

veidu). I. darbības vārds. Imperfektīva forma.

Imperfektīva nozīme. □ Nepabeigtais jeb im-

perfektīvais veids raksturo ilgstošu darbību

tās plūsmā vai stāvokli tā pastāvīgumā bez

attieksmes pret sākuma vai beigu momentu

(nest, stāvēt, domāt, spodrināt). Gram I, 566.

imperfekts, -a, v.; parasti vsk.; vai. Pagātnes
lorma (darbības vārdam), kas apzīmē ilgstošu
darbību. '<C 3 Vienkāršā pagātne latviešu valo-

dā pēc nozīmes visvairāk līdzinās senajam im-

perfektam — pagātnes formai tīrā pagājušā
laika nozīmē bez attieksmes uz tagadni. Gram

I, 591.

imperiālisms, -a, v.; parasti vsk. Monopolis-
tiskais kapitālisms, kapitālisma attīstības aug-

stākā un pēdējā stadija, kas sākās 19. gad-
simta beigās un 20. gadsimta sākumā. O Im-

periālisms ir izaudzis kā to pamatīpašību at-

tīstība un tiešs turpinājums, kādas piemīt ka-

pitālismam vispār. Ļeņins XXII, 244. . . veco,

pirmsmonopolistisko kapitālismu nomainīja

monopolistiskais kapitālisms, imperiālisms, kas

ir trūdošais un mirstošais kapitālisms un kas

saasināja kapitālismam piemītošās sociālās un

politiskās pretrunas. Cīņa 55, 161, 2. Miera spē-
kiem ir jāuzvar, jo tie ir progresa un cilvēces

augšupejas spēki. Tos pārstāv visa varenā so-

ciālisma nometne un no imperiālisma un ko-

loniālisma spaidiem atbrīvotās tautas. Lit M

60, 50, 1.

imperiālistisks, -ais; s. -a, -ā; apst. imperiā-
listiski. Saistīts ar imperiālismu, tam rakstu-

rīgs. Imperiālistisko valstu pretrunas. Impe-
riālistiskie kari. Imperiālistiska politika.
O Krievijā bija vērojamas visas imperiālis-
tiskas lielvalsts pamatpazīmes — pastiprināta
ražošanas koncentrācija, kapitālistiskie mono-

poli, banku kapitāla saaugšana ar rūpniecības
kapitālu, agresīva imperiālistiska politika, ga-

lēja imperiālistisko pretrunu saasināšanās.

Cīņa 55, 6, 2.

imperiālists, -a, v. Monopolistiskā kapitāla

pārstāvis, kas realizē imperiālisma un agresi-
jas politiku,- lielkapitālists. □ Kaut aizjūras
imperiālisti perina jaunas kara dēkas, mēs zi-

nām, ka miera spēki ir varenāki par kara kū-

rējiem! Cīņa 55, 1, 1. Gorkijs sauc cīņā pret

imperiālistiem, tautu apspiedējiem, . . kapitā-
listisko iekārtu. Cīņa 53, 74, 4.

imperiāls, -a, v. Zelta monēta pirmsrevolū-
cijas Krievijā 10 rubļu vērtībā, pēc 1897. ga-

da ■— 15 rubļu vērtībā.

impērija, -as, s. 1. Monarhistiska, parasti
liela, valsts. Romas i. O Pēc 1825. gada de-

cembra sacelšanās Nikolaja impērijā dažam

šķita, ka jāslapstās pustumsā . . Lit M 62, 6, 1.

Tikai vienu viņš [hercogs Jēkabs] nebija ņē-
mis vērā, ■— mazākām valstīm sava politika
jāsaskaņo ar lielo impēriju nodomiem. Vanags,

Rokpelnis 1, 43.

2. Liela valsts, kurai ir plašas kolonijas.

Britu impērijas metropole.

implieēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. letvert,

iekļaut (līdz ar ko citu). Nozieguma sastāvā

implicētie nodarījumi.
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implicīfs, -ais; s. -a, -ā; apst. emplicīti. Tāds,

ko var noprast, tāds, kas nav pilnīgi izpausts.

I. teikumloceklis.

implikācija, -as, s. 1. letveršana, iekļaušana
(līdz ar ko citu). Nosacījumu i. līgumā.

2. loģ. Loģiska operācija, kurā veido iztei-

kumu pēc shēmas «ja A, tad B».

imponēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. Būt

tādam, kas izraisa cieņu, simpātijas (pretsevi).

O . . periodikā parādījušies vairāki [rakstnie-

ka] stāsti, kas gan neaizsniedz meistarības

ziņā Spānijas noveles, bet imponē ar bagātu
fantāziju. . Kar 58, 9, 94. Vilmai iepatikās, kā

Zirnīte runā. Visvairāk viņai imponēja spars,

kas viscaur lauzās uz āru izpildkomitejas sek-

retāres valodā. Bērce 3, 61.

importēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. levest

(preces, kapitālu) no ārzemēm. I. izejvielas.
Importētas preces. Kapitālistiskās valstis im-

portē no Padomju Savienības daudz rūpniecī-

bas izstrādājumu. □ Padomju Savienība im-

portē arī pasaulslaveno [skaņuplašu] firmu . .

produkciju, kam sevišķi augsta atskaņojuma
kvalitāte. Māksla 61, 2, 19. Pagājušajā gadā ka-

pitālistiskās valstis eksportēja preces par

122,4 miljardiem dolāru, bet importēja par

130 miljardiem .. Cīņa 63, 239, 3.

importieris, -ra, v.; importiere, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Tas, kas importē; importētājs. Naftas i.

□ Mehānismus plaši eksportē. Šogad ar rūp-

nīcu ievadījis sarunas tāds prasīgs importieris
kā Anglija. Zv 65, 3, 19.

importprece, -es, dsk. ģen. -ču, s. No ār-

zemēm ievesta prece.

imports, -a, v.; parasti vsk. 1. Preču vai ka-

pitāla ievešana no ārzemēm. Izejvielu i.

2. No ārzemēm ievesto preču kopējais dau-

dzums vai kopējā vērtība. Importa apjoms.

impotence, -es, s.; parasti vsk.; mcd. Dzimum-

nespēks. Impotences cēloņi.
impotents, -ais; s. -a, -ā; mcd. Tāds, kam ir

dzimumnespēks.

impozants, -ais; s. -a, -ā; apst. impozanti.
Ļoti iespaidīgs (ar savu ārietni, apjomu, ari

spēku). O Kļava saslējās un kādu bridi iz-

skatījās diezgan impozants — liels, plecīgs
vecis, jauneklīgu uguni sirdī. Lācis 11, 157. Pat-

laban [korī] visās balsīs apmēram līdzvērtīgs
materiāls. Sevišķi tomēr iepriecina sonorie

alti un basu impozantā pilnskanība. . Lit M

58, 50, 3. . . atvērts naudas skapis spīdēja im-

pozanti spožām tērauda bultām. Upīts VII, 587.

impregnācija, -as, s.; parasti vsk. Darbība,

process Auduma i. Gul-

šņu i.

impregnējums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta

darbība, rezultāts vielas,
kas iesūcinātas impregnēšanai. Būvkoksnes i.

□ Pēc nedēļas impregnējums sasniedza koka

serdes ārējo kārtu . . Zin T 63, 8, 12. Koka ār-

sienu apšūšana ar jumta papi pirms apmeša-
nas arī nepasargā tās no mitruma ietekmes,

jo papes impregnējuma sastāvdaļas — fenoli

ar laiku izgaist un paliek pāri vienīgi pape.

Sterns 2, 79.

impregnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pie-

sūcināt ar ķīmiskām vielām (piemēram, audu-

mu, koksni), parasti, lai aizsargātu no mitru-

ma, puves, aizdegšanās. I. audumu. I. koksni

ar darvu. O Lai slēpes neuzņemtu mitrumu,
tās jāimpregnē —■ slīdvirsmu notriepj ar bērza

darvu vai gatavu impregnēšanas preparātu.
Bērn 45, 1/2, 37. Lietainā laikā labi noder im-

pregnēta_vēja jaka. Liesma 59, 5, 26.

impresārijs, -a, v.; neakt. Privātuzņēmējs,

prolesionāls aģents, kas organizē izrādes un

koncertus vai angažē māksliniekus šādiem pa-

sākumiem. O Atbrauca aģentūras sūtītais

impresārijs un noslēdza ar levu [mākslinieci]
vairākus līgumus. A Grigulis 10, 175.

impresija, -as, s. 1. īslaicīgs iespaids, īslai-

cīga izjūta.O Medonā, «Rodēna muzeja» pla-

šajā telpā mākslinieka veidotie tēli paceļas

mēmi, bet tik pārliecinoši un izaicinoši. Tās ir

impresijas, ko dzīvei atmodinājis varenais

mākslinieka instinkts. Māksla 74, 3, 9.

2. mūz. Neliels skaņdarbs, kas attēlo Īslai-

cīgus iespaidus, īslaicīgas izjūtas.
impresionisms, -a, v.; parasti vsk. Mākslas

(tēlotājas mākslas, daiļliteratūras, mūzikas)

virziens (aptuveni 19. gadsimta otrajā pusē un

20. gadsimta sākumā), kam raksturīga cenša-

nās attēlot acumirklīgus iespaidus, sīkas nian-

ses, detaļas. Franču i. I. mūzikā. I. gleznie-
cībā. I. literatūrā. O Impresionisma principi

saistās ar ātri pārejošu iespaidu un jūtu uz-

tveri, ēnu un kontrastkrāsu fiksēšanu . . Māk-

sla 74, 3, 12. Viņu var saukt par vistīrāko

sava laika gleznotāju, kas impresionisma
kvintesenci

— gaismu, sauli un viņu atdzī-

vināto krāsu ienes latviešu glezniecībā. . Zv

59, 12, pielikumā.
impresionistisks, -ais; s. -a, -ā; apst. impre-

sionistiski. Saistīts ar impresionismu, tam rak-

sturīgs. I. gleznošanas veids. I. stils. I. skaņ-

darbs. □ Impresionistiskā tīksmināšanās ar

dabas parādību optiskā iespaida atveidošanu . .
[gleznotāju] nevilina. Zv 59, 1, 8.

impresionists, -a, v.; impresioniste, -es, dsk.

ģen. -stu, s. Impresionisma pārstāvis. Franču

un beļģu impresionistu gleznas. JO Kādu lai-

ku. . [gleznotāju] stipri ietekmē'franču impre-

sionisti . . Tēl M 58, 46. Drošie krāsu triepieni,

brīžam pārdroša gleznieciska valoda, pavir-
šība zīmējumā, darbu studijveida raksturs . .

liecina par . . daiļrades metodes tuvību impre-

sionistiem. Tēl M 58, 306.

imprompts, -a, v.; mūz. Skaņdarbs, kas radies

it kā pēkšņi, improvizējot; ekspromts. Šū-

berta i.

improvizācija, -as, s. 1. Mākslas darba (pie-

mēram, skaņdarba, daiļdarba, izrādes tēla),

runas veidošana izpildījuma procesā. O Im-

provizācijas līksme, asprātīgas intermēdijas . .

caurstrāvo lielisko J. Vahtangova teātra māk-

slinieku sniegumu . . Pad J 64, 120, 2.

2. Mākslas darbs (piemēram, skaņdarbs,
daiļdarbs,izrādes tēls), runa, kas veidota izpil-

dījumaprocesā.
improvizators, -a, v.; improvizatore, -es,

dsk. ģen. -ru, s. Cilvēks, kas improvizē (1);



improvizēt 454

cilvēks, kam ii spējas improvizēt (1); impro-

vizētā js. Improvizatora talants. Dzejas i.

improvizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Veidot (mākslas darbu, piemēram, skaņ-

darbu, daiļdarbu, izrādes tēlu, ari runu) izpil-

dījuma procesā. I. prelūdiju. I. dzejoli. Im-

provizēts stāstījums. // intrans. □ Mūzikas

skolā meitene reiz dzird, kā viens no pedago-

giem improvizē. «Es arī tā varu,» saka Lidija.

Viņa paņem pasaku grāmatu, uzliek to nošu

vietā un spēlē, kā viņas iztēlē skan pasaka.
PL Siev 59, 9, 8. . . nebija uzrakstīta scenārija,
filmu uzņēma improvizējot. Lit M 56, 15, 4.

2. Veidot (ko), lai aizstātu, izlīdzētos.

O . . kaktā aiz krāsns improvizēts dīvāns —

matracis uz zemiem āzīšiem. . Lācis VI, 265.

Šorīt Mirdzai bija izdevies grozu ar maizītēm

atvest un noslēpt tā, ka ne Pēteris, ne Zenta

to nebija pamanījuši. Tagad viņa varēja to

vilkt gaismā un improvizēt kāzu mielastu.

Sakse 7, 443.

impulsīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. impulsīvi.
Tāds (cilvēks), kas strauji rīkojas pēc acu-

mirklīgas ierosmes; straujš. □ Nemierīgs, im-

pulsīvs un aizrautīgas dabas būdams, viņš

sapņo par latviešu revolucionāro mākslinieku

kopienas dibināšanu . . Tēl M 60, 97. . . Maldups
nebija tuvojies Ritai ļaunā nolūkā, bet pavi-
sam impulsīvi, klausīdams pēkšņai, nepārva-
ramai tieksmei.. Meldere 1, 80. ..mamma im-

pulsīvi, pavisam negaidot, piespiež savu kar-

sto pieri meitenei pie vaiga. Zigmonte l, 250.

// Tāds, ko nosaka acumirklīga ierosme, tāds,
kas veidojas acumirklīgas ierosmes ietekmē

(piemēram, par raksturu, izturēšanos). CD Arņa
raksturs impulsīvs. Tas noteicis viņa attiek-

smi pret apkārtējo vidi . . Lit M 61, 8, 2. Tas

no Kokles puses nebija speciāli apdomāts..,
bet gan impulsīvs solis . . Bērce 3, 387.

impulss, -a, v. 1. fiziol. lerosas vilnis, kas

ātri Izplatās pa nervu šķiedru. Nervu i.

□ . . muguras smadzeņu attiecīgajā segmentā
rodas uzbudinājuma stāvoklis, impulsi pār-
pludina visu segmentu. . X Rudzītis 2, 18. No-

gurums ir dabisks organisma stāvoklis, kas ir

cieši saistīts ar smadzeņu šūnu pagurumu
darba procesā, jo tās vairs nespēj raidīt mus-

kuļiem un citiem strādājošiem orgāniem pie-
tiekami spēcīgus impulsus. Skulme 3, 53.

2. Pēkšņs ierosinājums, mudinājums, kas iz-

raisa kādu darbību, pārmaiņu; stimuls. □ . . tā

[buržuāzija] nespēja dot nekādu lielu nacio-
nālu idejisku impulsu mākslinieciskajai jaun-
radei. Māksla 59, 2, 6.

3. fiz. Fizikāls lielums, kas raksturo mehā-
nisko kustību un skaitliski ir vienāds ar ķer-
meņa masas un ātruma reizinājumu. Spēka
impulss — spēka vidējās vērtības reizinājums
ar speķa darbības laiku.

4. cl. Straujš atsevišķs elektriskā sprieguma
vai elektriskās strāvas pieaugums laikā. Im-

pulsu ģenerators — iekārta, ar kuru iegūst
elektriska sprieguma vai strāvas impulsus.

imunitāte, -es, s.; parasti vsk. 1. mcd. Orga-
neuzņēmība (pret infekcijas slimību iz-

raisītajiem vai indēm). ledzimtā i. legūtā i.

Vispārējā i. Lokāla i. I. pret bakām. Veicināt

organisma imunitāti. Dabiskā imunitāte
—

iedzimta vai pēc slimības iegūta imunitāte.

Aktīvā imunitāte — imunitāte, ko rada pats

organisms. O Padomju Savienībā visus jaun-

piedzimušos bērnus obligāti potē pret tuber-

kulozi, ievadot organismā vājinātus, nekaitī-

gus dīgļus, kas veicina imunitātes izveidoša-

nos pret tuberkulozi. Skulme 3, 48. Izslimoša-

nas rezultātā rodas imunitāte (neuzņēmība)
pret masalām .. Ves 64, 5, 7.

2. jur. Dažu likumu neattieclnāšana (uz per-

sonām, kam ir īpašs stāvoklis valsti). Diplo-
mātiskā imunitāte (arī neaizskaramība) — īpa-
šas tiesības un priekšrocības, ko piešķir ār-

valstu diplomātiem to valstu teritorijā, kurā

viņi akreditēti. Deputāta imunitāte — likum-

došanas iestādes locekļa neaizskaramība, no-

drošinājumspret viņa arestu.

imunizācija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Māk-

slīga neuzņēmības izveidošana pret kādu in-

fekcijas slimību, ievadot organismā nonāvētus

vai novājinātus tās pašas slimības izraisītājus.
!□ Plaši izmantotā mākslīgā imunizācija jeb

vakcinācija, kas mūs pasargā no saslimšanas

ar difteriju, stinguma krampjiem.. un arī

daudzām citām lipīgām slimībām, arī ir sais-

tīta ar pretvielu veidošanos organismā. Ves

64, 9, 4. Profilaktisko pasākumu sistēma, ko

izstrādā padomju zinātnieki un kas ietver ak-

tīvu imunizāciju, ir ļāvusi ievērojami samazi-

nāt [bērnu] saslimšanu ar infekcijas slimī-

bām . . Rīgas B 66, 217, 1. Pēc četriem imunizā-

cijas cikliem . . dzīvnieku organismos nostip-

rinās pretinde. Ves 74, 10, 22.

imunizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; mcd.

Padarīt (organismu) imūnu (piemēram, potē-

jot). I. bērnus pret difteriju.
imunoloģija, -as, s.; parasti vsk. Medicīnas

nozare, kas pētī ar imunitāti saistītās parādī-
bas. O Mūsu laboratorija daudz pūļu veltī

audzēju imunoloģijai, jo būtu lieliski, ja va-

rētu organismā radīt neuzņēmību pret vēzi.

Pad J 62, 150, 3.

imūns, -ais; s. -a, -ā; mcd. Neuzņēmīgs (pret

iniekcijas slimību izraisītājiem vai indēm).

Kļūt imūnam pret bakām.

imūnviela, -as, s. Antiviela. □ Imūnvielas

ir vajadzīgas organisma aizsardzībai pret in-

fekcijas slimībām. Skulme 3, 5. Tas [mātes

piens].. satur.. arī imūnvielas, kas pasargā
bērnu no slimībām. Mājtur 13.

incests, -a, v. Dzimumattiecības starp tuviem

asinsradiniekiem.

incidents, -a, v. Gadījums, notikums (parasti

nepatīkams). Bīstams i. Novērst incidentu. In-

cidenta sekas. □ Reiz, neilgi pēc mūsu ko-

pīgā incidenta ar to huligānu,. . [direktors]
iesauca mani pie sevis. Skujiņš 3, 172. «Es taču

viņu izglābu bīstamā stāvoklī,» Žuburs do-

māja. «. . Bet tik daudz gan viņa būtu varē-

jusi, kā pienākt pēc incidenta un paspiest
roku.» Lācis 6, 16.

indaines, -ņu, vsk. indaine, -es, s. Daudz-

gadīgs indīgs lakstaugs ar baltiem ziediem.

Ārstniecības indaine. □. . Latvijas PSR aug
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indaines.. , kas paretam sastopamas kaļķai-
nās augsnēs upju ielejās. . . Viss augs ir ļoti

indīgs. Galenieks 2, 347.

inde, indes, dsk. ģen. inžu, s. Viela, kas,

iedarbojoties uz organismu, jau samērā mazās

devās izraisa saindēšanos vai nāvi. Bišu i.

Čūsku i. Līķu i. Indes koncentrācija. Čūsku

indes zobi. Indes dziedzeri. Sagatavot indi.

Neitralizēt indi. £3 Tabakas lapas satur niko-

tīnu, kas ir stipra sirds inde un pamazām at-

stāj graujošu ietekmi uz cilvēka asinsvadu

sistēmu un nerviem . . Galenieks 2, 358. Mūs-

dienu zinātnei labi zināma ļoti iedarbīga
inde

— kālija cianīds. Zv 54, 1, 13. Pilnīgi
skaidrs bija, ka Olga nogalinājusi Hartmanu

un pēc tam pati noindējusies — tukšo indes

flakonu viņas sastingušie pirksti vēl tagad
nelaida vaļā. Lācis vii, 508. // parn. Tas, kas

traucē, nomāc cilvēka psihi,- tas, kas negatīvi

ietekmē cilvēku. O Viņš nestrīdas pretim. ~
bet šaubu un neticības indi pa kādam pilie-
nam iepilina katrā sarunā. Lācis 12, 523.

indeksācija, -as, s. Teksta galvenā satura,

tēmas izteikšana ar īpašas zīmju sistēmas

līdzekļiem. □ Mēs esam aculiecinieki jaunas
zinātniskās disciplīnas —

dokumentālistikas
—

dzimšanai. Tā pētī zinātnisko, tehnisko un citu

dokumentu klasifikāciju, indeksāciju, analī-

zes principus. . Zin T 66, 9, 17.

indekss, -a, v. 1. Rādītājs, saraksts (nosau-

kumu, vārdu, cenu v. tml. kopojumam). levie-

tot grāmatā personu indeksu.

2. mat. Skaitlis vai burts, kas pierakstīts
matemātiskam simbolam (parasti labajā pusē

apakšā), lai atšķirtu viendabīgus matemātiskus

objektus citu no cita.

3. Skaitlisks rādītājs, apzīmējums. Cenu

svārstību i. Reālās darba algas palielināšanās
i. Pasta nodaļas i. O Bērnu fiziskās attīstības

rādītāji tagad krietni pārsniedz pirmskara
gadu indeksus. Pad J 68, 123, 1.

independenti, -v, vsk. independents, -a, v.

1. vēst. Kreiss puritāņu nogrupējums Anglijā

(16. un 17. gadsimta mijā).
2. Kristiešu sekta, galvenokārt Amerikas Sa-

vienotajās Valstīs.

independents, -ais; s. -a, -ā; apst. indepen-
denti. Neatkarīgs, patstāvīgs.

indēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Mē-

ģināt nogalināt ar indi. I. peles, a Sekretāru

vairākas reizes mēģināja nonāvēt: uz viņu
šāva, [viņu] indēja ar arsēnu.. Jaun Gr 67,

3, 30.

2. Traucēt vai paralizēt organisma lunkcijas
(par indīgu vielu, tās iedarbību). Smēķētāju
gadiem indējis nikotīns. O Mikroba pato-

gēnās spējas izpaužas tā agresīvajās īpašībās
un toksiskajā (indējošajā) iedarbībā uz orga-
nismu. Bune 1, 12. // Vājināt, bojāt (organismu
ar kaitīgām vielām). I. sevi ar alkoholu.

// pārn. Traucēt, nomākt (cilvēka psihi); ne-

gatīvi ietekmēt (cilvēku). □ Taču pats sko-

las gars — literatūra, dabas zinātnes, vēstu-

res izpratne — darīja savu, indēja mūs ar

šovinismu, rasismu. Liesma 66, 2, 16.

indeferminisms, -a, v.; parasti vsk.; filoz. Uz-

skats, kas noliedz vispāiigu, objektīvu likum-

sakarību un cēlonisku nosacītību dabā un sa-

biedrībā.

indēfies, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

Mēģināt izdarīt pašnāvību, lietojot indi. // Sis-

temātiski lietot indīgu vielu; atrasties ļoti kai-

tīgos apstākļos. I. ar nikotīnu. 1., atrodoties

veselībai kaitīgā gaisā.
indeve, -es, dsk. ģen. -vju, s. 1. sar. Nevē-

lama tieksme, paradums. □..es mēģināju
savu kaislību [pasjansu] attaisnot ar to, ka

citiem piemīt vēl sliktākas indeves, piemēram,
dzeršanas trakums, mīlas dēkas, naudas kāre.

Sakse IV, 419. Tā bija Meimuram veca indeve,

ka viņam allaž aizmirsās veikalā noņemt ce-

puri. Zeiboltu J 11, 23. pārn. Klasē bija pilnīgs

klusums, labi varēja dzirdēt čīkstam skolotāja

kurpes. . . Dažam apavam tā indeve paiet ar

gadiem, dažam atkal tad tikai sākas. . Zig-

monte 1, 90.

2. novec. Slimība, nelaime. !□ Kāda kaite

(indeve), tāda zāle. LSP(N) 281. Laiks ir no-

gulies kā lācis, viņš laikam ir iekritis Anneles

kreisajos sānos un grauž tos tā, ka nupat
vairs nevarēs izturēt. . Bet tēvs jau arī ievē-

rojis šo Anneles indevi. Brigadere 2, 158.

3. novec. Inde. IO Vecene (ietrin meitenēm

acīs burvju zāles): Elles indeve, od, Dienas

gaismu kodi Ko tumsa sedz, Acis lai redz!

Rainis VII, 192.

indiāņi, -v, v.; indiānis, -ņa, v.; indiāniete,

-es, dsk. ģen. -šu, s. Amerikas pirmiedzīvotāji
(izņemot eskimosus). Indiāņu ciltis. Indiāņu

valodas. O sal. .. zēna iedegusi seja izska-

tījās sarkanīgi brūna kā indiānim. Lagzdiņš

2, 109.

indieši, -v, v.; indietis, -ša, v.; indiete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. Indijas republikas pamatiedzī-
votāji. Indiešu arhitektūra. Indiešu literatūra.

Indiešu māksla. Indiešu tempļi.
indiference, -es, s.; parasti vsk. 1. Vienal-

dzība, neieinteresētība. Nosodāma i.

2. Neiedarbība. Vielas i.

indiferentisms, -a, v.; parasti vsk. Vienal-

dzība. Politiskais i.

indiferents, -ais; s. -a, -ā; apst. indiferenti.

1. Tāds, kas neizrāda interesi; tāds, kas neiz-

saka savu viedokli; vienaldzīgs. I. cilvēks. Iz-

turēties indiferenti.

2. Neiedarbīgs; arī nenoteikts. Indiferenta

viela — ķīmiska viela, kas ir klāt ķīmiskā
reakcijā, bet tajā nepiedalās. iO Dienā ietei-

cama kāda indiferenta (neitrāla) ziede ar aiz-

sargātājām īpašībām . .Ves 58, 1, 22. Vēl arvien

gan zinātnieki, gan praktiķi strīdas, vai spā-

res uzskatāmas par derīgām, indiferentām vai

kaitīgām. Rupais 1, 37.

indigo, nelok., v. Tumši zila, kristāliska viela,-

attiecīgā krāsviela; attiecīgais krāsas tonis.

Dabiskais i. Sintētiskais i. I. zils. iO Viņš

nēsā īsas bikses līdz ceļgaliem un garas, koši

indigo zilas zeķes . . Brigadere 2, 187.

indīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. indīgi. 1. Tāds,

kas izraisa organisma saindēšanos. Indīga

gāze. Indīgā kaujas viela mii. — indīga viela
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vai vielu maisījums, ko izmanto kaujas ap-

stākļos, lai saindētu cilvēkus, dzīvniekus,

augus, pārtikas produktus. !0 Trūkstot uzturā

E vitamīnam, tauku sašķelšanās nenotiek nor-

māli, rodas indīgas vielas, kas saindē orga-

nismu. Mājtur 109. // Tāds, kas izdala indi (par
dzīvniekiem). Indīga muša. Indīgie rāpuļi.

□ Te mīt viena no pasaules indīgākajām
čūskām: efas jeb tuksnešu čūskas indes nie-

cīgs daudzums spēj nonāvēt cilvēku. Zv 51,

4, 30. // Tāds, kas satur indi (par augiem, to

daļām). Indīgas ogas. O Dažas sēnes satur

sēņu indes . . , tāpēc sēņotājiem jāprot atšķirt

indīgās sēnes no ēdamām sēnēm. Mājtur 171.

No mūsu republikas gundegu sugām pašas in-

dīgākās ir ļaunās gundegas. . ,no kurām daž-

reiz nobeidzas lopi. Galenieks 2, 219.

2. Tāds, kurā izpaužas naids, ļaunums; nai-

dīgs, nežēlīgi ļauns. •C3 Bieži dzejnieks sme-

jas pats par savām sāpēm un maldiem, vis-

saldākās romantikas kausā allaž pieliedams
pa lāsei indīgas ironijas . . Lit M 56, 8, 4. Katr-

reiz viņš pienesa pilnu māju indīgām tenkām

un baumām. Lācis 12, 221. . . [aktrise] jau ārējā
atveidā iezīmējusi Elizabetes glūnošo skatu,

indīgo smaidu . . Lit M 56, 20, 3. . . jāuzmeklē
tās dziļākās bioloģiskās un sociālās saknes,

no kurām izaug tādi savas šķiras atkritēji,
dažkārt pat kopīgas cīņas pozīcijas indīgi no-

devēji. Cīņa 61, 9, 4.

indī gurns, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta
īpašība i n dīg s (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. ILTJ Sēņu indīgums nav pastāvīga

īpašība un var mainīties atkarībā no augtenes.
Vimba 1, 16. Vairākas nezāles un to sēklas

kaitē ražu kvalitātei ar indīgumu. Patērējot
nezāļu saindētu barību, cilvēki un dzīvnieki

slimo . . Apsītis 1, 107.

2. reti. Vispārināta īpašība -> i ndī g s (2),
šīs īpašības konkrēta izpausme. Ironijas i.

indijs, -a, v.; parasti vsk. Ķīmiskais ele-

ments — mīksts, balts, viegli kūstošs metāls.

Indija ieguve. O Indijs ir metāls, kura ik-

gadējais patēriņš tehniskām vajadzībām ar-

vien pieaug. Šis metāls sevišķi nepieciešams
elektronikā un vieglo kausējumu metalurģijā.
Zv 64, 12, 31. Gultņi, kuros ir tikai divas des-

mitdaļas procenta indi ja, daudz lēnāk dilst

un kalpo ilgāk nekā parastie gultņi. Zin T

66, 7, 14.

indikatīvs, -a, v.; vai. īstenības izteiksme

(darbības vārdam). O Absolūtā nozīmē laiks

lietots īstenības izteiksmes (indikatīva) tagad-
nes, pagātnes un nākotnes formās, kā vien-

kāršas, tā saliktās. Gram I, 584.

indikators, -a, v. 1. Aparāts, kas noder vi-

zuālai norādīšanai, kontrolei, arī mērīšanai.
Elektrisko svārstību i. !.□ Zobu lokāmās

knaibles ar indikatoru. Zāģa zobu izlocīšanas

atvieglināšanai un paātrināšanai konstruētas
zobu lokāmas knaibles ar izlocījuma mērī-

tāju. . Indāns 1, 96. Tāpat kā radiouztvērējā,
arī televizora var iebūvēt noskaņošanās indi-

katoru (maģisko aci), kas dod iespēju daudz

precīzāk noskaņoties uz vēlamo staciju. .
Zin T 63, 9, 40.

2. Viela (reaģents), kas ar krāsas maiņu vai

nogulšņu izveidošanos norāda uz kāda ķīmis-
kā savienojuma klātbūtni. Noteikt ar indika-

toru šķīduma reakciju. O . . izgatavo arī indi-

katorus — ķīmiskas vielas, kas spējīgas iz-

mainīt sava šķīduma nokrāsu atkarībā no vi-

des izmaiņas. Zin T 64, 3, 18.

indirekts, -ais; s. -a, -ā; apst. indirekti. Ne-

tiešs, aplinks. I. norādījums. Izteikties indi-

rekti.

indiskrēts, -ais; s. -a, -ā; apst. indiskrēti.

Tāds, kas nepatīkami aizskar'kāda cilvēka jū-
tas (par rīcību, attieksmi),- netaktisks. CJ Anda:

Neņemiet man ļaunā indiskrētu jautājumu.
Vai jūs viņu varbūt vēl mīlat? Upīts XIV, 602.

// Tāds (cilvēks), kas izpauž noslēpumus; ne-

smalkjūtīgs.
indivīds, -a, v. 1. Atsevišķs cilvēks, per-

sona; arī personība. I. un sabiedrība. Indivīda

iekļaušanās kolektīvā. O Ar kādu brāzmainu

pacilātību Sudrabkalna vārsmas vēstī par cil-

vēku saimē! Indivīds šeit neizkūst kā sniega

pārsla pavasara plūdu rosmē . . Kar 59, 11, 107.

. . stāstā redzam tikai atsevišķu indivīdu izo-

lētu rīcību, nerodas nekāda kopsakarībā. Lit M

58, 6, 2. Patiesībā māksla saturu smeļ nevis no

izolēta indivīda patvaļīgām iedomām, bet no

objektīvās, ārpus subjekta pastāvošās īstenī-

bas . . Valeinis 1, 27.

2. Patstāvīgi eksistējošs organisms; īpat-
nis (1). O ..daudzām viendīgļlapju sugām ir

ārkārtīgi liels indivīdu skaits . . Galenieks 2, 382.

Parasti tikai vairākas dienas pēc pirmajiem

atsevišķiem indivīdiem tās pašas [putnu] su-

gas pārstāvji sāk parādīties [pavasarī] lielākā

skaitā. Mihelsons 1, 59.

individuālisms, -a, v.; parasti vsk. 1. Afseviš-

ķas personas interešu pretstatījums sabiedrī-

bas interesēm, sabiedrības interešu pakļauša-
na personiskajām; atrautība no sabiedrības.

O Un vai egoisms un individuālisms,. . bēg-
šana no grūtībām nav nesaudzīgi apkaroja-
mas un tiesājamas parādības? Lit M 58, 47, 2.

Solidaritāte, bet nevis egoisms, solidaritāte,

bet nevis individuālisms — tāds ir galvenais

temats, kas . . var apvienot visus radošā darba

darītājus pasaulē. Pad J 62, 137, 2. Individuā-

lisms, ko pauda formālistiskie skaņdarbi, pa-

tika tikai no dzīves lielajiem mērķiem atrau-

tiem estētiem — gardēžiem. Lit M_ 58, 6, 1.

2. filoz. Uzskats, kas atzīst personības auto-

nomiju un absolūtās tiesības sabiedrībā. Nī-

čes i.

individuālistisks, -ais; s. -a, -ā; apst. indivi-

duālistiski. Saistīts ar individuālismu (1), tam

raksturīgs. Individuālistiski centieni.

individuālists, -a, v.; individuāliste, -es, dsk.

ģen. -stu, s. 1. Cilvēks, kas pauž individuā-

lismu (1); cilvēks, kas norobežojas no sabied-

rības. !.□ Pretrunas ar sabiedrību sociālisma

apstākļos ir tikai individuālistiem, egoistiem. .
Lit M 61, 13, 2. Mūsdienu varonis katrā ziņā ir

kolektīva cilvēks, kas visā savā rīcībā balstās

uz tautu, uz masām . . Ojārs Vīgants turpretī
ir tipisks individuālists, kas iedomājies viens

pats realizēt savu taisnību. Lit M 56, 26, 2. Ag-
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rāk audzināja cilvēkus individuālistus, kuri,

atrauti no sabiedrības, vieni . . dzīves cīņā

nereti aizgāja bojā. Bērn 47, 1, 2.

2. Individuālisma (2) piekritējs.
individualitāte, -es, dsk. ģen. -ŠU, s. 1. parasti

vsk. Cilvēka psihisko īpašību, īpatnību un pie-

redzes kopums, kas viņu atšķir no citiem cil-

vēkiem. O Patiesi mākslinieciskas dokumen-

tālās filmas radīšanai nepieciešams, lai auto-

ram būtu sava individualitāte un īstenības

materiāls tiktu atainots caur viņa skatījuma

prizmu. Māksla 61, 1, 28. Mākslas darbs., ir

arī nesaraujami saistīts ar sava radītāja —■
mākslinieka individuālajām īpašībām un spē-

jām . . Tāpēc ir viegli saprotams, ka radošās

individualitātes izpausme un nozīme mākslā

ir jautājums, kas bieži tiek izvirzīts uzmanī-

bas centrā . . Tēl M 58, 55. Dzīve savā attīstībā

ir daudzveidīga, daudzveidīgas ir rakstnieku

individualitātes, un tas dabiski prasa arī žan-

ru izlietojuma daudzveidību. Valeinis 1, 42.

// Īpatnību kopums (piemēram, dzīvniekam).

Šūnas bioloģiskā i.

2. Atsevišķs cilvēks, kam piemīt noteikts

psihisko īpašību kopums; personība. O Bija

laiks. . , kad daudzi teātri atšķīrās cits no

cita ar to, ka viņu priekšgalā atradās zinā-

mas aktieru vai režisoru individualitātes. Lit M

56, 6, 4. Kārlis Miesnieks ir spilgta individua-

litāte, kuru neviens nekad nevar samainīt ar

kādu citu. Tēl M 58, 18. // Dzīvnieks, augs, kam

piemīt noteikts īpatnību kopums.
individualizācija, -as, s ; parasti vsk. 1. Indi-

vīda izdalīšana pēc tā raksturīgākajām īpašī-
bām; katras atsevišķas vienības īpatnību ievē-

rošana (pētījot priekšmetu vai parādību ko-

pumu). Mācības metožu i. atkarā no audzēkņu

spējām. Pētījamo objektu i.

2. Individuālu īpatnību izveidošana (parasti
mākslas tēlam). □ Un katrs cilvēka tēls kļūst
nozīmīgs tikai tad, ja tas lasītājā rada kon-

krētas un vienreizīgas parādības iespaidu.
Šāda individualizācija ir katra mākslinieciska

tēlojuma priekšnoteikums. Valeinis 1, 12. Ro-

māna «Meži šalc» autora stiprā puse ir noti-

kuma attēlojums, otrā plāksnē palikusi tēlu

individualizācija. Kar 59, 12, 142.

individualizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Dažādot (ko), pielāgojot katram indivīdam

vai priekšmetam. Individualizēta pieeja skol-

niekiem. Grupēt un i. pētniecības objektus.
2. Izveidot (ko) ar individuālām īpatnībām

(parasti mākslas darbā); savdabīgi paust, at-

klāt (piemēram, mākslas darba saturu).
□ Negatīvā personāža raksturošanai autors

veiksmīgi izmantojis arī atjautīgi saasinātus

satīriskus vilcienus, spilgti individualizētu

valodu. Cīņa 55, 68, 3.

individuāls, -ais; s. -a, -ā; apst. individuāli.
1. Tāds, kas raksturīgs tikai kādam indivīdam

vai atsevišķai parādībai,- īpatnējs, savdabīgs.
Individuālas īpatnības. O Katrs [romāna tēls]
iezīmēts ar viņam raksturīgiem individuāliem

vaibstiem, raksturīgām tieksmēm. . Lit M 58,

2, 2. ledams patstāvīgu un individuālu ceļu, . .
[mākslinieks] izveido savu stilu. Zv 56, 19, 16.

.. ādas krāsa var būt ari individuāli dažāda —

vienam bālāka, otram iedzeltena, trešam

Sārta . . X Rudzītis 2, 56.

2. Tāds, kas pieder vienam,- tāds, ko lieto

viens. O Kamēr uz laukiem pastāvēja indi-

viduālās sīksaimniecības, tikmēr katrs zem-

nieks pats rūpējās par sēju, sējumu kopšanu,
ražas novākšanu . . Cīņa 53, 156, 1. Bijušās kle-

jotāju individuālās saimniecības apvienojušās
kolhozos. Zv 52, 7, 17.

3. Tāds, kas attiecas uz atsevišķu indivīdu

vai parādību. Individuāla pieeja audzēkņiem.
O «Tur [kapitālistiskajās valstīs] ļaudīm

iestāstīja, ka . . [bezdarbs] ir katra cilvēka in-

dividuāla nelaime,» padomājusi atbildēja
Elza. Sakse 7, 92. Ļoti iespējams, ka pirmatnē-

jiem rāpuļiem to individuālās attīstības sā-

kumā bijušas arī kāpuru formas. Sloka 1, 44.

Šīs neparastās brilles [kontaktlēcas] nemaz ne-

var saskatīt, jo tās izveidotas katram cilvē-

kam individuāli — piemērojot tā acu ābo-

lam . . Zv 57, 14, 15. // Tāds, ko atsevišķi veic

viens vai daži. Individuālās un brigāžu sacen-

sības. Individuālie pasākumi. □ . . notika pil-
sētas individuālās meistarsacīkstēs paukošanā.
Pirmie sacentās špagisti. Sports 62, 48, 2. Lu-

dzā ik gadus paplašinās individuālā celtnie-

cība. Cīņa 53, 124, 4.

4. Atsevišķs, vienreizējs (indivīds, priekš-

mets, parādība). I. gadījums. Individuāla pa-

rādība. I. pasūtījums. Individuālie zemnieki —

sociālisma celtniecības periodā — zemnieki,

kas ar saviem ražošanas līdzekļiem un perso-

nisko darbu apstrādā zemi, ko valsts tiem no-

devusi lietošanā bez maksas, a . . katrs bērns

ir individuāla būtne, vesela pasaule, kas jā-

iepazīst, jāizpētī. PL Siev 58, 3, 20. . . svarīga

prasība katram mākslas darbam — lai visi

rakstniekā vispārinājumi izrietētu no konkrēti

individuālo dzīves parādību atveidojuma. Va-

leinis l, 32. Atšķirībā no masu produkcijas
viņi katrai rotai izdomā individuālu formu . .
Zv 57, 14, 27.

indoeiropiešu, ģen., nelok.; vai. Tāds, kas pie-
der pie sākotnēji Eiropā un Āzijā izplatītas
valodu saimes; tāds, kas attiecas uz šīs saimes

valodām. lO Indoeiropiešu valodu saime ir

ļoti plaša. Sākotnēji tā bija izplatīta tikai

Eiropā un vienā Āzijas daļā — Indijā un Irānā

(Persijā). Bet tagad pie šās valodu saimes pie-

derīgas valodas ir izplatījušās arī Amerikā un

visās citās pasaules daļās. Loja 1, 54. Baltu

valodas, pie kurām pieder latviešu valoda,
lietuviešu valoda un jau 17. gadsimtā izmirusi

senprūšu valoda, no indoeiropiešupamatvalo-
das kā atsevišķa grupa izdalījušās ap pusotra
tūkstoša gadu pirms mūsu ēras. Zin T 69, 12, 20.

indoģermāņu, ģen., nelok. Indoeiropiešu.

indoirāņi, -ņu, v.; indoirānis, -ņa, v.;
indo-

irāniete, -es, dsk. ģen. -šu, s. Indiešu un irāņu
lautu grupa; šo tautu piederīgie. Indoirāņu
valodas.

indologs, -a, v.; indoloģe, -es, dsk. ģen.

-ģu, s. Indoloģijas speciālists. □ Senindiešu

vēstījums .. , kuru no sanskrita tulkojis
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padomju indologs Aleksandrs Gorbovskis,

stāsta par gaiskuģa uzbūvi . . Zv 68, 7, 13.

indoīoģija, -as, s.; parasti vsk. Zinātne, arī

zinātņu kopums, kas pētī Indijas ekonomiku,

vēsturi, kultūru, valodu. Pētījumi indoloģijā.

indonēzieši, -v, v.; indonēzietis, -ša, v.;

indonēziete, -es, dsk. ģen. -šu, s. Indonēzijas

republikas pamatiedzīvotāji, a . . izskan daiļ-

skanīgās indonēziešu dziesmas. Bērn 59, 9, 9.

inducēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

secināt vispārīgus atzinumus, izmantojot zi-

nāšanas par konkrētām lietām vai parādībām.

I. likumsakarības.

2. parasti 3. pers.; fiz. lerosināt, radīt (ko)
ārēju cēloņu iedarbībā. I. strāvu. Inducētā ra-

dioaktivitāte — radioaktivitāte, kuru izraisa

vielas apstarošana ar kādām elementārdaļi-

ņām.

indukcija, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispārīgu
atzinumu izsecināšana, izmantojot zināšanas

par konkrētām lietām vai parādībām. O In-

dukcija un dedukcija ir savā starpā tikpat ne-

pieciešami saistītas kā sintēze un analīze. En-

gelss l, 201. Vispirms skolēni iemācās sastādīt

vielas ķīmiskās formulas, pamatojoties uz to

sastāvu (indukcija). Tomēr induktīvo metodi

nevajag atdalīt no deduktīvās. Tas nozīmē,

ka skolēniem nekavējoties jāveido jēdziens
par elementu vērtību; tas jau ir vispārinā-

jums, tātad dedukcija. PL Skola 62, 8, 15.

2. fiz. Elektriskās strāvas rašanās process

vadītājā, kas kustas magnētiskajā laukā vai

kas ir ievietots mainīgā magnētiskajā laukā.

Elektromagnētiskā indukcija — elektrodzinēj-
spēka rašanās strāvas kontūrā, mainoties mag-

nētiskajam laukam kontūra ietvertajā daļā.
Indukcijas krāsns

—
elektriskā krāsns, kurā

karsē dažādus materiālus un priekšmetus, iz-

mantojot siltumu, ko rada tajos inducētās

elektriskās virpuļstrāvas. Indukcijas spole —

augstsprieguma augstirekvences translorma-

lors, ko izmanto, piemēram, dzinēju aizde-

dzei. II Fizikāls lielums, ko izmanto elektrībā

un magnētismā. Elektrostatiskā indukcija —

elektrisko lādiņu pārbīdes process vadītājos
un dielektriķos ārējā elektriskajā laukā. Mag-
nētiskā indukcija — ķermeņa magnetizācija
ārējā magnētiskajālaukā.

3. fiziol. Parādība augstākajā nervu darbībā,
kad viens nervu process izraisa citu,- likum-

sakarīgas attiecības starp ierosu un aizturi.
Nervu procesu savstarpējās indukcijas likums.

□ . . svarīgs likums ir uzbudinājuma un ka-
vēšanas procesu savstarpējā indukcija, tas ir,
pretēja stāvokļa radīšana. Anat 195.

induktivitāte,
-es, s.; parasti vsk.; fiz. Fizi-

kāls lielums, kas raksturo elektrodzlnējspēka
rašanos elektriskajā ķēdē, mainoties strāvas

stiprumam šajā ķēdē. Induktivitātes spole —

spirāle satīts vads, kas veido spoli ar lielu

induktivitāti.

induktīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. induktīvi.
i. Saistīts ar indukciju (1), tai raksturīgs.
ICJ Pašreizējas mācāmās vielas izkārtojums
[ķīmijas] programmā dod iespēju izmantot in-

duktīvo un deduktīvo metodi arī ķīmisko for-

mulu sastādīšanā. PL Skola 62, 8, 15.

2. fiz. Saistīts ar indukciju (2), tai rakstu-

rīgs. Induktīvais sakars. Induktīvā pretestība.
Induktīvā saite — saite, kas magnētisko lauku

mijiedarbībā rodas starp maiņstrāvas elektris-

kajām ķēdēm.
induktors, -a, v.; cl. 1. Elektriskās mašīnas

daļa, kas rada galveno magnētisko lauku. In-

duktora spoles. Induktora poli. Telefona apa-

rāta i. O «Kā būtu,» es čukstu, «ja mēs spri-
dzinātu tiltu tad, kad uz viņa uzietu pirmais
balto vilciens?» — . . «To var izdarīt tikai ar

elektrību. Induktors vajadzīgs.» Rihters 1, 465.

2. lekārta ķermeņu sasildīšanai ar paaugsti-
nātas Irekvences vai augstfrekvences maiņ-

strāvu.

indulgence, -es, dsk. ģen. -ču, s.; rel. Grēku

piedošanas raksts (katoļu baznīcā).
industrializācija, -as, s.; parasti vsk. Lielas,

mašinizētas ražošanas sistēmas izveidošana

(visās tautas saimniecības nozarēs, it īpaši
rūpniecībā). Sociālistiskā i. Kapitālistiskā i.

Lauksaimniecības i. O . . ko nozīmē celtnie-

cības industrializācija? Tā nozīmē būvniecībā

ieviest principiāli jaunas konstrukcijas un

būvmateriālus. Ikkatrai būvvietai līdz ar to

jākļūst par rūpnīcās izgatavotu ēkas elementu

vai veselu ēkas daļu montāžas vietu. Zv 60,

2, 17. // Šādas ražošanas sistēmas izveidošana

(kādā zemē, valstī). O Sakarā ar Padomju

Latvijas tālāku industrializāciju jaunajā piec-
gadē republikā paredzēts palielināt elektro-

enerģijas ražošanu . . Cīņa 53, 150, 3.

industrializēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Izveidot lielu, mašinizētu ražošanas sistēmu

(visās tautas saimniecības nozarēs, it īpaši rūp-

niecībā). I. celtniecību. // Izveidot šādu ražoša-

nas sistēmu (kādā zemē, valsti). O ..vispirms

vajadzēja industrializēt mūsu valsti, strauji
attīstot mašīnu lielrūpniecību un elektrifikā-

ciju . . Zv 51, 2, 2.

industriāls, -ais; s. -a, -ā; apst. industriāli.

1. Tāds, kas ir saistīts ar industrializāciju,-

tāds, kurā realizēta industrializācija. Indus-

triāla zeme. □ ..Padomju Latvija tagad ir

augsti attīstīta sociālistiska, industriāla

valsts . .Zālīte 3, 30.

2. Saistīts ar rūpniecību, tai raksturīgs; rūp-
niecisks. Industriālas metodes. Izmantot dabas

bagātības industriāli. O . . Rīga kļuvusi par

lielu industriālu centru.. Zv 51, 22, 18.

. .smogs (industriālā migla, tas ir, migla, kas

sajaukta ar dūmiem un putekļiem) . . rada

Anglijai. . lielus zaudējumus ..
Zv 58, 15, 23.

Domāju, ka drīz ikvienam strādniekam būs

nepieciešama speciālā tehniskā izglītība, tā-

pēc iestājos un šogad beigšu industriālā poli-
tehnikuma vakara nodaļu. Liesma 58, 9, 1.

industrija, -as, s.; parasti vsk. Rūpniecība.
□ Smagās industrijas panākumi ļauj papla-
šināt mašīnu un iekārtu ražošanu, ar kurām

izgatavo plaša patēriņa preces. Rīgas B 62,

159, 2.

indzēt, parasti 3. pers., indz, pag. indzēja;
intrans.; reti. Skanēt. jZJ Upe tek indzēdama ..
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LD 31 023 var. Netālu aizskanēja dziesma. Sve-

šiem vārdiem, vientulīgu un skumju motīvu.

Tikai balsis indzēja skanīgas, svaigas.. Jo-

kums 1, 95.

inerce, -es, s.; parasti vsk. 1. fiz. Ķermeņa
Īpašība, tendence saglabāt vienmērīgu taisn-

virziena kustību vai miera stāvokli, ja uz ķer-

meni neiedarbojasārēji spēki. Inerces likums.

Inerces spēks — spēks, ar kuru ķermenis dar-

bojas uz citiem ķermeņiem, kas cenšas doto

ķermeni paātrināt. O Saules sistēma ir ļoti

tālu no citiem ķermeņiem, un tāpēc var pie-
ņemt, ka tā kustas pēc inerces. Karpovics 1, 38.

Pēkšņi kuģis aptur mašīnas, lai gan aiz iner-

ces tikpat ātri slīd pa plānajiem vižņiem. Upīts

Vili, 97. Negaiss bija aprimis, jūra bangoja
aiz inerces, bet no [jahtas] klāja varēja skaidri

saredzēt drūmu, klinšainu piekrasti. Lācis

10, 173. // Mērinstrumentu īpašība parādīt mē-

rīšanas rezultātu ar zināmu nokavēšanos.

Voltmetra i.

2. Kūtrums, bezdarbigums,- aktivitātes trū-

kums. □ . . viņš turpināja to darīt aiz iera-

duma, vecās inerces nests. Lācis 4, 318. .. tek-

sti dažreiz, liekas, veidojas uz inerces pa-

mata: pie vārda, kas gadījies rindas beigās,
tiek pielipināta pirmā prātā ienākusi atska-

ņa . . Kar 58, 9, 129. Pirmajā brīdī samulsis un

inerces dēļ pat tā kā iesmējies [runātājam]
līdzi, nākamajā mirklī viņš atkal atguva sevi

un savu toni. Skujiņš 5, 73.

inerciāls, -ais; s. -a, -ā; apst. inerciāli; fiz.

Saistīts ar inerci, tai raksturīgs. Inerciāla kus-

tība, n Inerciālā sistēmā katrs ķermenis kus-

tas pēc inerces taisnā virzienā un vienmērīgi.
Gaismas ātrums tajā ir lielākais iespējamais
ātrums. Karpovics 1, 38.

inertība, -as, s.; parasti vsk. Inertums (2).
□ .. pagasta ļaudīs sēd vecā inertība — kas

nav manis paša, tam es klāt neķeros. Sakse

7, 239. Mums jānoveļ ir nost no pasaules Tas

inertības spēks, kas sirdis nomāc. Sirmbārdis

3, 64.

inerts, -ais; s. -a, -ā; apst. inerti. 1. fiz. Tāds,
kam raksturīga inerce. O Mehāniskā kustība

ir pārvietošanās telpā. Pats ķermenis ir inerts.

Karpovics 1, 20. // ķīm. Tāds, kas parastajos ap-

stākļos ir ķīmiski neaktīvs. Inerta viela.

2. Kūtrs, bezdarbīgs; neaktīvs. I. cilvēks.

O Mani tomēr nepārliecina, ka var būt tik

tēvs, kāds ir Jānis Ulpe .. , kas nemaz

necīnās par savas meitas Inas laimi. Pad J

64, 131, 2. Sociālisma pionieri nepalaida ne-

vienu gadījumu, kur bij iespējams . . modināt

un kustināt līdzi inertās, grūti aktivizējamās
masas .. Upīts 13, 205. // Tāds, kam ir rakstu-

rīgs kūtrums, bezdarbigums, aktivitātes trū-

kums (piemēram, par parādību, attieksmi).
Inerta izturēšanās. □ Un šī attieksme ne-

drīkst būt pasīva, inerta. Komponistiem jādeg
par idejiski pilnvērtīgu, mākslinieciski spilgtu
padomju tēmas iedzīvinājumu. . Māksla 60,

4, 27. lagad, mūsu dienās, šķiet pat arhaiski,

ja liriskais varonis dažviet ar inertu dabas

apjūsmu uztver pasauli. Lit M 61, 19, 2. At-

dzīvināti [baleta jauniestudējumā] trafaretie

masu skati, kas vecajos baletos bija nekustīgi
un inerti. Lit M 56, 26, 3.

inertums, -a, v.; parasti vsk. 1. fiz. Vispāri-
nāta īpašība—>- ine rt s (1), šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Ķermeņa i.

2. Vispārināta īpašība ->- ine rt s (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Cilvēka i.

O Mākslinieka dusmas vēršas . . pret kuru

katru inertumu un vienaldzību. Lit M 56, 18, 4.

Un patiešām tais vārsmās, kur dzejniecei bijis

pa spēkam. . pārvarēt inertumu dabas apcerē,
tur arī pulsē patiesāka dzeja . . Lit M 61, 19, 2.

Tādi bērni var viegli aizrauties un ar panā-
kumiem var kaut ko . . uzzīmēt, salipināt. Bet

arī ātri kļūst vēsi pret savu aizraušanos un

intensīva darbība mainās ar inertumu. Ves

68, 9, 8.

inervācija, -as, s.; anat. Orgāna un audu

apgādātiba ar nervu šķiedrām, kas nodrošina

saistījumu ar centrālo nervu sistēmu.

inervēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; trans.;

anat. Nodrošināt (orgānu un audu) saistījumu

ar centrālo nervu sistēmu (par nervu šķied-

rām). □ Tieši zem plakstiņa ādas atrodas

acs gredzenmuskulis, kuru inervē sejas nervs.

Ves 62, 12, 19. Var. . reģistrēt to nervu elek-

trisko aktivitāti, kuri inervē pētāmos audus . .
Zin T 67, 11, 18.

infantērija, -as, s.; parasti vsk.; novec. Kāj-
nieku karaspēks. O.. jāatceras vecais in-

fantērijas taktikas maksims: ja reiz uzbru-

kums iesākts, tad tas jāturpina līdz pilnīgai
ienaidnieka iznīcināšanai. Zin T 69, 11, 22.

infantērists, -a, v.; novec. Kājnieks.
infantilisms, -a, v.; parasti vsk.; mcd. Orga-

nisma nepietiekama (vecumam neatbilstoša)

attīstība. Vispārējais i. Psihiskais i. O pārn.

. . zināms zīmējuma infantilisms bija izskaid-

rojams tikai kā lēta un virspusīga oriģinali-
tātes meklēšana. Zv 63, 3, 17.

infantils, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kas nav pie-
tiekami (atbilstoši vecumam) attīstījies (pie-

mēram, par organismu). I. cilvēks. I. dzīv-

nieks. Infantila psihe. O pārn. Viņos nav

nekā kopēja ar tā saukto infantilo varoni

(pareizāk, nevaroni), kas visu savu necilo ga-

rīgo spēku izšķiež cīņai ar savām iekšējām
pretrunām. . Cīņa 63, 213, 4. // Tāds, kurā iz-

paužas nepietiekama (vecumam neatbilstoša)

attīstība. Infantila izturēšanās.

infarkts, -a, v.; mcd. Norobežota atmirušu

(orgāna) audu kopa, kas rodas nepietiekamas
asins pieplūdes dēļ. Plaušu i. Nieru i. □ Tā

sirds muskuļu daļa, kuru ar asinīm apgādā
attiecīgā vainagartērija .. , tiek paralizēta un

atmirst, ja asins piegāde izbeidzas. Rodas

miokarda infarkts. Ves 58, 6, 3.

infekcija, -as, s.; mcd. Bioloģisko procesu

kopums, kas rodas, ja slimības izraisītāji

mikroorganismi iekļūst, savairojas un sāk dar-

boties organismā; slimības izraisītāju mikro-

organismu iekļūšana organismā. Zarnu i. In-

fekcijas perēkļi. Infekcijas avoti. Infekcijas
slimības

— slimības, ko izraisa mikroorga-

nismi. O .. cilvēka organismā ir atrasti gan-
drīz visi slimību izraisītāji dīgļi, kas slimību



šrsfekciozs 460

nerada tikai tik ilgi, kamēr organismam ir

augstās pretošanās spējas. Kolīdz organisms
vairs nespēj ar infekciju cīnīties, tas saslimst.

Skulme 3, 46. Dažādu cilvēka slimību vidū īpa-
šu vietu ieņem infekcijas jeb lipīgās slimības.

Mcd IV, 57, 3.

infekciozs, -ais; s. -a, -ā; apst. infekciozi;

mcd. Tāds, kas ir saistīts ar infekciju; tāds,

kas izraisa infekciju. O . . slimnieks . . ilgāku
laiku slimojis ar infekciozu locītavu iekaisu-

mu un saņēmis lielas penicilīna un biomicīna

devas. Ves 58, 2, 6. Slimā dzīvnieka siekalas

ir infekciozas. Tām iekļūstot ādas vai gļotādas
bojājumos. . , var izraisīties saslimšana. Ves

63, 3, 18. Ļoti lipīga bērnu slimība ir masalas.

Jau dažas dienas pirms un dažas dienas pēc

izsitumu parādīšanās bērns ir infekciozs. Māj-

tur 37.

inficēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; mcd.

Izraisīt inlekciju-, būt par inīekcijas cēloni.

O Netīrumos zem nagiem var uzkrāties gan

mikrobi, gan parazitāro tārpu oliņas, ar ku-

rām bērni inficējas paši un inficē citus bēr-

nus. Mājtur 13. Jau otrā pasaules kara laikā

inficētu brūču ārstēšanā padomju ārsti izman-

toja sīpolu fitoncīdus. Ves 63, 6, 7. Slims stāds

laukā ne tikai iznīkst un atstāj tukšu vietu,
bet arī inficē kaimiņus un ievērojami mazina

ražas. Apsitis 1, 386.

inficēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.;

mcd. Uzņemt organismā slimības izraisītājus
mikroorganismus; saslimt ar infekcijas sli-

mību. I. ar difteriju. O Cīņā ar tuberkulozi

izšķiroša nozīme ir organisma pretošanās spē-
jām, jo inficēšanās ar tuberkulozi vēl nav sa-

slimšana. Inficēties ar tuberkulozi var katrs ..

Skulme 3, 48. Slimās govis jāiekārto izolatorā,
lai no tām neinficētos arī veselās. Ves 62, 2, 28.

infikss, -a, v.; vai. Afikss, ko ietver vārda

saknē.

infiltrācija, -as, s.; parasti vsk. 1. tehn. Šķid-
ruma vai gāzes iesūkšanās kādā, parasti po-

vidē smagumspēka vai spiediena ietek-

mē. Ūdens i. iežos. Infiltrācijas aka. Infiltrā-

cijas drenāža.

2. mcd. Šķidruma, šūnu elementu iekļūšana
un uzkrāšanās orgānos vai audos. £3 . . fun-

kcijas ziņā nepilnvērtīgas aknas ir ļoti jutī-
gas pret jebkuru kaitīgu faktoru iedarbību . .
. .[tas] sekmē aknu taukaino infiltrāciju, ku-

rai attīstoties glikogēna rezerves aknās saplok
un . . uzkrājas tauki. Skulme 3, 95.

infiltratīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. infiltratīvi.
1. tehn. Saistīts ar inliltrāciju (1), tai rakstu-

rīgs.
2. mcd. Saistīts ar infiltrāciju (2), tai rakstu-

rīgs. £3 Ļaundabīgie audzēji aug infiltratīvi,
tas ir, ieaug apkārtējos., audos.. Bune 1, 194.

infilfrāts, -a, v.; mcd. Lokāls organisma audu

sabiezējums, ko rada šūnu elementu, asins

plazmas un limfas uzkrāšanās audos. £3 Tu-

dabas izmaiņas bionhu gļotādiņā
izpaužas ka gļotādas sabiezējums inīiltrāts vai

čūliņa. . Ves 66, 3, 23. «Tagad iesim uz rent-

genu un apskatīsim sešus slimniekus. Man

liekas, ka Lazdas infiltrats saris uzsūkties.»

Birze 5, 141.

infiltrēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. 1. tehn. lesūkties kādā, parasti porainā,
vidē smagumspēka vai spiediena ietekmē (par

šķidrumu, gāzi). O Nokrišņi, nokļūstot uz ze-

mes virsmas, sadalās trijās nevienādās daļās.

. .daļa iesūcas (infiltrējas) zemes garozas slā-

ņos un izveido pazemes ūdeņus. Maldavs 1, 143.

2. mcd. lekļūt un uzkrāties orgānos vai

audos (par šķidrumu, šūnu elementiem).

£3 Cīpslu šķiedras, kā arī piestiprināšanās
vietas tuvumā esošā kaula plēve piebriest,

infiltrējas. Audi kļūst tūskaini. Ves 63, 9, 30.

infinitīvs, -a, v.; vai. Darbības vārda lorma,

kas nav atkarīga no personas, skaitļa, laika;
nenoteiksme. Atvasinājumi no infinitīva cel-

ma. □ Nenoteiksme jeb infinitīvs ir verbā-

lās sistēmas sākuma forma . . Gram i, 545.

inflācija, -as, s.; ekon. Papīrnaudas vērtības

samazināšanās un preču cenu celšanās tāpēc,
ka papīrnauda laista apgrozībā lielākos apmē-

ros, nekā vajadzīgs preču apgrozībai. Dolāra i.

D pārn. . . viņu nav skārusi tā ideju un cilvē-

cisko ideālu inflācija —
šaubas par jebkuras

idejas un ideāla nozīmību. . Cīņa 66, 4, 4.

influence, -es, dsk. ģen. -ču, s. 1. parasti vsk.;

novec. Gripa. O Influence? . . kam bijusi da-

rīšana ar šo untumaino slimību, tas iepazinies
ar slimnīcu vai, šķaudīdams un klusi lamāda-

mies, dēdējis pats savās mājās. Dorbe 2, 157.

2. vet. Dzīvnieku slimība, kurai raksturīga,

piemēram, paaugstināta temperatūra. Cūku i.

informācija, -as, s. 1. Ziņas, dati, zināšanu

kopums. Precīzā i. Zinātniskā i. legūt informā-

ciju. Sniegt informāciju. Pārraidīt informāciju.

Informācijas daudzums. Informācijas glabā-
šana. Informācijas sistematizēšana. Informāci-

jas avots. Informācijas mašīna — mašīna

automātiskai informācijas glabāšanai, apstrā-

dei un meklēšanai. Informācijas teorija — ma-

temātikas nozare, kas pētī informācijas glabā-
šanas, pārveidošanas un pārraides procesus.

£3 Informāciju par vispārīgo frontes stāvokli

Avēns ik dienas saņēma ..
A Grigulis 9, 126.

Radioelektroniku medicīnas teorijā un praksē
vēl izmanto iegūtās informācijas automātiskai

apstrādei un analizēšanai. Ves 68, 9, 10. Cen-

trālais kibernētikas jēdziens ir informācijas

jēdziens. Līdzās vielai un enerģijai informā-

cija ir trešā materiālās pasaules pamatsastāv-
daļa. Bez informācijas nav iedomājama ne-

vienas dabiskas, nedz arī cilvēka radītas «or-

ganizētas» sistēmas pastāvēšana. Zin T 75, 4, 38.

2. Neliela apjoma publicistisks raksts ar ak-

tuālu izziņas materiālu,- attiecīgais publicisti-
kas žanrs. £3 Nav gandrīz neviena laikraksta

numura, kurā nebūtu vairākas informācijas
par kultūras dzīvi. . Lit M 56, 19, 1. Šķiet —

viss, ko diendienā pierakstīju bloknotos, tika

izlietots daudzajās avīzēs publicētajās īsajās

informācijās . . Bērce 5, 37.

informātika, -as, s. Zinātnes nozare, kas pētī

zinātniskās informācijas struktūru un pamat-
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īpašības, kā arī tās izstrādes, pārveidošanas,

pārraides un izmantošanas likumsakarības.

informatīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. informatīvi.

Tāds, kas sniedz, savāc, satur iniormāciju (1),-

------tāds, kas saistīts ar iniormāciju (1). I. ziņo-

jums. Informatīvais centrs. O . . informatīvā

elektronika savāc, pārraida, uzglabā un ap-

strādā informāciju, kas nepieciešamaražošanas

procesu automātiskajai vadīšanai. Zin T 67,

11. 8. Otrā dienā no rīta sanāca jaunās zemes

komisijas sēde. Informatīvos nolūkos piedalī-
jās arī Ozols. Sakse 7, 258.

informators, -a, v.; informatore, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Cilvēks, kas sniedz iniormāciju; infor-

mētājs. O Informators ir speciālists kādā zi-

nātnes vai praktiskās darbības nozarē, kas

galvenokārt nodarbojas ar zinātnisko infor-

mēšanu. Pad J 67, 210, 4. Atbildes ir lakonis-

kas, precīzas. . . Lai vieglāk būtu strādāt,

katra informatore atbild par kādu noteiktu

nozari. Zv 64, 17, 2. // v. lerīce, kas sniedz, pār-
raida iniormāciju. □ . . elektroniskais infor-

mators izsniedz pasažieriem uz veidlapas no-

drukātu sarakstu, kurā atzīmēti vilcieni, kas

iet caur šo staciju . . Zin T 68, 7, 46.

informēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Sniegt

iniormāciju (kādam). I. ekskursantus par rūp-
nīcas darbu. I. lasītājus par dienas notiku-

miem. O Ķirurga Avota dežūra beigusies.
Viņš žurnālā izdara pēdējo ierakstu un infor-

mē atnākušos ārstus par pēdējiem notikumiem

klīnikā. Lukjanskis 1, 132. Lai labāk būtu infor-

mēts par faktiem, viņš abonēja divus laik-

rakstus. A Grigulis 10, 206.

informētība, -as, s.; parasti vsk. Apgādātība
ar iniormāciju. O . . dzejnieku informētību

nevajadzētu pamatos apšaubīt. Šodienas iesā-

cējiem ir iespēja sākt informatīvi bagātākiem
nekā kādreiz. Lit M 74, 50, 4.

informēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. legūt iniormāciju. iO Jūs informējāties,

kāpēc vagoni kavējas? Sakse 7, 389. Alksnis

tulkoja kāda beļģu kooperatora grāmatu, ik

[pēc] brīža informēdamies pie Viļņa dažādos

terminoloģijas jautājumos. Upīts VIII, 551.

infrasarkans, -ais; s. -a, -ā; fiz. Tāds, kas

gaismas spektrā piekļaujas sarkanās gaismas

joslai. Infrasarkanie stari — elektromagnē-

tisks, acim neredzams starojums, kam viļņu

garums ir aptuveni no 0,75 mikroniem līdz

2 milimetriem. Infrasarkanā gaisma —
inlra-

sarkanie stari. O Pamazām atomfiziķiem iz-

devās atšifrēt arī infrasarkanā starojuma ra-

šanās mikromehānismu. Zin T 63, 4, 39. Siltuma

stari, ko sauc par infrasarkanajiem stariem,

ļoti tuvi gaismas stariem, bet cilvēka acs tos

neuztver. Infrasarkanos starus redz pūces un

dziļūdens kalmāri. Zv 65, 20, 16. . . infrasarkano

gaismu izstaro praktiski visi mums apkārt
esošie priekšmeti — katram no tiem ir savs

īpatnējs . . tonis. Zin T 63, 4, 39.

infraskaņa, -as, s.; fiz. Zem/rekvences (ma-
zāk par 16 herciem) elastiskās svārstības gaisā
vai kādā citā vidē. O Skaņu, kuras frekvence

ir zemāka par 16 herciem, sauc par infra-

skaņu, bet to, kas pārsniedz 20 000 hercus, —

par ultraskaņu. Zin T 63, 1, 22.

infūzija, -as, s.; mcd. Lielāka šķidras vielas

daudzuma ievadīšana ķermenī (asinsvados,
zemādas audos, zarnā). I. vēnā.

infuzorijas, -v, vsk. infuzorija, -as, s.; zool.

Vienšūņi ar divējāda tipa kodolu un skrop-
stām klātu ķermeni. □. . daudzi vienšūņi . .

sastopami gan dūņās, gan uz augiem. No šā-

diem vienšūņiem jāmin kailās un čaulainās

amēbas un dažādas infuzorijas. Spuris 1, 46.

ingredients [ingredi-ents], -a, v. Sastāvdaļa

(kādā maisījumā).

inguši, -v, v ; ingušs, -a, v ; ingušiete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tauta, kas dzīvo

Čečeniešu-Ingušu Autonomajā Padomju Sociā-

listiskajā Republikā (galvenokārt tās rietumu

rajonos). O Tereka... Šo upi apdziedājuši
slaveni dzejnieki, tā cildināta un slavēta ose-

tīnu un ingušu tautas dziesmās. Zv 57, 22, 13.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais.

ingvers, -a, v. Tropu lakstaugs, kura saknes

satur ēteriskās eļļas,- garšviela, kas iegūta no

šī auga. O Aromātisko ingveru ēd, lai vei-

cinātu gremošanu, bet lielos daudzumos to

lieto smalkmaizniecībā kā garšvielu pie mai-

zes un cepumiem, tāpat dažādiem dzērieniem.

Galenieks 2, 423. Garšvielu maisījuma sastāvs:

kanēlis l/2 tējkarotes, . . muskatrieksts un ing-

vers 1 tējkarote . .Mājtur 337.

inhalācija, -as, s.; mcd. Vielu ieelpošana

ārstnieciskā nolūkā. !□ Visizplatītākais vispā-

rējās narkozes paņēmiens ir narkoze ieelpo-
jot — inhalācijas narkoze. Mcd 11, 284. Vis-

vienkāršākā inhalācijas metode ir ieelpot ga-

raiņus, kas rodas, ūdenim vāroties. Ves 64,7, 19.

inhalēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; mcd.

Ārstnieciskā nolūkā ieelpot (vielas), a Ār-

stam jānosaka, kādas zāles un kādā daudzumā

slimniekam jāinhalē. . . zāļu ieelpošanas laiks

var būt no 10 līdz 20 minūtēm. Ves 64, 7, 19.

inhibifors, -a, v.; ķīm. Viela, kas kavē kādas

ķīmiskas reakcijas norisi.

iniciālis, -ļa, v. 1. Pirmais burts (vārda,

uzvārda) saīsinātā rakstījumā. !□ Tikai ar

iniciāļiem «A. U.» vien nākamajā, 1903. gada

parādās pirmais A. Upīša tulkojums no krievu

klasiskās literatūras. . Zv 57, 23, 3. Rakstiem

sveši iniciāļi bij apakšā, bet karaliskas val-

dības spiegiem nekas nepalika apslēpts. Upīts

18, 239.

2. Lielāks, parasti ari izgreznots vai zīmē-

jumā ietverts, vārda burts (iespied-

darba nodaļas vai rindkopas sākumā). O
: . se-

višķi rūpīgi [viduslaiku grāmatās] izstrādāja
katras nodaļas vai rindkopas sākuma burtu —

iniciāli . . Jaun Gr 60, 4, 45. Ik grāmata [kolek-

cijā] sākas ar stūrainu vinjeti, vijumu viju-

mos izlocītu pirmo rindu, rakstainu iniciāli.

Liesma 64, 3, 14.

iniciatīva, -as, s. Darbības uzsākšana, aktīva

virzīšana; arī ierosme. Parādīt iniciatīvu.

O Pēc Maskavas Šķirotavas depo jauno

strādnieku iniciatīvas radies jauns lielisks,



iniciatīvs 462

patriotisks pasākums —
komunistiska darba

brigāžu kustība . . Pad J 59, 43, 2.

iniciatīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. iniciatīvi. Tads,

kas ierosina; tāds, kas aktīvi virza,- ierosmes

bagāts. 'CJ Pirmorganizācijās, ko vada inicia-

tīvi, enerģiski un pietiekami sagatavoti ļau-

dis, komunistu organizatoriskā un politiskā

rosme . . ir lielāka. Cīņa 57, 198, 1.

iniciators, -a, v.; iniciatore, -es, dsk. ģen.

-ru, s. 1. Cilvēks, cilvēku grupa vai organizā-

cija, kas ierosina, uzsāk (kādu pasākumu).
□ . . kolhozu dibināšanas iniciatoru grupa

bija spēks, uz ko varēja paļauties un balstī-

ties . . Vilks 1, 191. ..[mākslinieks] vadīja kom-

bināta «Māksla» portretu cehu, bija divu šā

žanra darbu izstāžu iniciators . . Lit M 64, 27, 4.

2. ķīm. Viela, kas aktivē (kādu citu vielu).

□ Poliesteru sveķi ir stīgri šķidrumi, kam

vērtīgas īpašības rodas tikai tad, kad tie pār-

vērsti cietos produktos.. Parasti šīs pārvērtī-
bas panāk, poliesteru sveķus karsējot spe-

ciālu vielu — iniciatoru klātbūtnē. Zin T 65,

9, 3. Polimerizāciju parasti veic katalizatoru

vai iniciatoru., klātbūtnē. Alksnis 1, 9.

injekcija, -as, s. 1. mcd. Šķidru vielu ieva-

dīšana audos vai ķermeņa dobumos ar dobu

adatu. Glikozes i. I. vēnā. I. muskulī. Injek-

ciju adata. Intramuskulāra injekcija — injek-

cija muskulī. Intravenoza injekcija -—■ injek-

cija vēnā. \CJ Rajona ārsts bija norīkojis

Maiju izdarīt slimniecei injekcijas. Rinkule 2,

145. . . [medikamentu] lieto iekšķīgi vai zem-

ādas injekciju veidā. Zv 57, 5, 9.

2. būvn. Tukšuma piepildīšana mūrī, betona,

iespiežot tajā cementa javu. CJ Kad ēkas pa-

mati bija gatavi, izrādījās, ka tajos betons

nav pietiekami blīvs.
. . Bija jāizdara injek-

cija — pamatos radušies tukšumi jāaizpilda.
Lit M 56, 36, 3.

injicēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; mcd.

levadīt (šķidru vielu) audos vai ķermeņa do-

bumos ar dobu adatu. I. vēnā. I. muskulī.

inkasents, -a, v.; inkasente, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Persona, kas saņem naudu vai citas

vērtības no personām citās iestādēs, uzņēmu-
mos v. tml. Bankas i. Inkasenta pilnvaras.
IO Sevišķi uzmanīgi [bandīti] vākuši ziņas par
dažādu inkasentu gaitām, kad tie nes nodot

naudas summas. A Grigulis 13, 470.

inkasēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Saņemt

(naudas summu), uzrādot maksājuma doku-

mentus.

inkaso, nelok., v. Norēķinu kārtība, kad

banka uzņemas izpildīt preču piegādātāja pie-
prasījumu — saņemt maksājumu no preču sa-

ņēmēja.
inki, -v, v.; inks, -a, v.; inkiete, -es, dsk. ģen.

-šu, s.; vēst. 1. dsk., v. Sena indiāņu cilts, lielas

valsts dibinātāji tagadējā Peru teritorijā; šīs

valsts aristokrātija. O Pirms kādiem tūkstoš

gadiem tagadējā Peru valsts teritorijā dzīvoja
kareivīga un talantīga indiāņu cilts — inki.

Zv 57, 12, 28. Viņas māte indiāniete dziedājusi
meitai inku cilts senās dziesmas. Māksla 61,

1, 44.

2. arī vsk. Šīs cilts piederīgais.

inklinācija, -as, s.; fiz. Novirze, nosliece.

Magnētiskā i.

inkognito [inkognito], apst. 1. Slepeni, ne-

atklājot savu vārdu un personību, paliekot
nezināmam. □ Kamēr jūsu oficiālais stāvok-

lis nebūs galīgi skaidrs un darīts zināms sa-

biedrībai, jums vajadzēs apmesties kaut kur

citur un dzīvot inkognito. Lācis VII, 447.

2. lietv. nozīmē; nelok., v. Slepenība (attie-

cībā uz vārdu, personību), nepazīstamība. Sa-

glabāt savu i. □ Un neaizmirsti, ka rītdiena

prasa, lai mans inkognito stingri tiek ievē-

rots. Kurcijs 3, 61.

inkriminācija, -as, s.; jur. Darbība, process -»-

inkriminēt; inkriminēšana. Noraidīt in-

krimināciju. Pamatot inkrimināciju.
inkriminēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju;_trans. Ap-

vainot, apsūdzēt sodāmā nodarījuma; uzskatīt,

atzīt par kāda vainu, noziegumu. I. kādam

zādzību. I. kādam krāpšanu. 105 liecinieki

apstiprināja, ka Sako un Vanceti nevarēja

pastrādāt viņiem inkriminēto noziegumu, jo

viņi atradās tālu no nozieguma vietas. Zv 52,

17, 25. Rigondas iedzimtais Ako atzīts par vai-

nīgu visos viņam noziegumos. .
Lācis 10, 115. . .prokuroram jāpārbauda,. . vai

ir noticis apsūdzētajam inkriminētais nodarī-

jums . . Krim pr 116.

inkrustācija, -as, s. 1. Rotājums (piemēram,

no koka, metāla, dzintara), kas iestrādāts

priekšmeta virsmā un ir vienā līmenī ar toj
šādi veidots mākslas darbs. Sudraba inkrustā-

cijas. O Dzintara inkrustācija un vijīga rit-

mā ieturētais [koka] griezuma raksts pasvītro

virpojuma gludo, izliekto spoguli. Tēl M 58,

196. Radās doma dzintara izstrādājumus apvie-

not ar koku, dodot koka izstrādājumiem dzin-

tara inkrustācijas. Tēl M 60, 192. Krēsli, uz

kuriem tie sēdēja, bij no ozolkoka un greznoti

ar [sarkankoka] inkrustācijām. . Kadiķis-Groz-

nijs 1, 267.

2. parasti vsk. Lietišķas vai dekoratīvas māk-

slas tehnika — cieta materiāla (piemēram,

koka, metāla, dzintara) plāksnīšu iestrādāšana

kādā virsmā vienā līmenī ar šo virsmu.

inkrustēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Rotāt

inkrustācijas tehnikā. □ Indijas amatnieki

koka izstrādājumus, mēbeles bieži inkruste ar

ziloņkaula plāksnītēm. Zv 57, 22,_ 16. Krecers

sēdēja pie inkrustēta galdiņa, kājas gari iz-

stiepis . . Upīts IX, 456.

inkubācija, -as, s.; parasti vsk. 1. Putnu olu

izperēšana inkubatorā. 'CJ Ar visu pārkārto-
šanu [izperināšanas] periods aizņem trīs nedē-

ļas, bet tiešais inkubācijas laiks ilgst deviņ-

padsmit dienu. Vanags 6, 96. Jau jūnijā, kad

no Pļaviņu inkubācijas stacijas saņems 3000

cāļus, nodos lietošanā jauno cāļu kūti. Cīņa

53, 141, 4.

2. Zivju embriju attīstība inkubatorā.

3. parasti savienojumā ar «periods»; mcd. Lai-

ka posms no infekcijas slimības ierosinātāju

iekļūšanas organismā līdz pirmo slimības pa-

zīmju parādīšanās momentam. i.O Katrai in-

fekcijas slimībai ir savs inkubācijas periods.
Slimn kopš 11.



463 inspekcija

inkubaforijs, -a, v. Ēka putnu olu inkubē-

šanai un cāļu uzglabāšanai līdz diennakts ve-

cumam. □ ..ražošanas process [putnu fab-

rikā] sākas ar olu inkubāciju. Tiesa, inkuba-

torijs te lielāks
— tam ir 14 inkubatoru. Zin T

64, 9, 29.

inkubators, -a, v. 1. lerīce putnu olu perinā-

šanai. IO Dabiskajā perināšanā cāļi izšķiļas
vēlu vasarā, kad inkubatoros perinātie cāļi

jau izauguši par spēcīgiem jaunputniem. Cīņa

53, 242, 2. Laborante izņem no kādas inkubatora

sekcijas divas kastītes ar cāļiem, kas tikko

izšķīlušies. Pad J 59, 51, 3.

2. Aparāts zivju ikru inkubācijai.
inkubēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Perināt inkubatorā (olas, putnu mazuļus).

Inkubējamās olas. □ Daugavpils filiāle pirmā
republikā sākusi inkubēt tītarēnus. Pad J 68,

93, 1.

2. Attīstīt (inkubatorā zivju mazuļus).
O . .Tomes zivju audzētava ir viens no lie-

lākajiem šāda veida uzņēmumiem mūsu re-

publikā. Tur ik gadu inkubē lielu daudzumu

dažādu saldūdens zivju mazuļu. . Pad J 68,

93, !.

inkunābulas, -v, vsk. inkunābula, -as, s. Pir-

mās iespiestās grāmatas (līdz 1500. gadam).
Inkunābulu reģistri.

inkvizīcija, -as, s.; parasti vsk.; vēst. Katoļu
baznīcas tiesa cīņai ar baznīcas pretiniekiem
(no 13. gadsimta līdz 19. gadsimtam). O Inkvi-

zīcija. . sadedzināja ne mazāk par 5 miljo-
niem cilvēku. Cīņa 53, 250, 4. «Bet inkvizīcija . .
nestrādā?» — «Tā strādā, bīskap, bendēm ro-

kas gurst, Ar lūžņām laužot, dzelzīm dedzinot

un Moku solā stiepjot ķecerus..» Paegle 2, 213.

// pārn. Ļoti nežēlīga rīcība; mocības, spīdzi-
nāšana. O Tagad viss skaidrs — Inārai Dze-

guzei ģimenes ligzda pārvērtusies par inkvi-

zīcijas elli, un jaunā sieva labāk izvēlējusies
nāvi nekā vīramātes teroru. Purs 4, 356.

inkvizitors, -a, v.; vēst. Inkvizīcijas tiesas

tiesnesis. O Katoļu inkvizitori 1600. gadā sa-

dedzināja uz sārta izcilo itāļu zinātnieku Džor-

dano Bruno . . Cīņa 53, 222, 4. // pārn. Ļoti ne-

žēlīgs cilvēks; mocītājs, spīdzinātājs.
inscenējums, -a, v. 1. Paveikta darbība -*-

inscenēt (1); uzvedums, izrāde (parasti
skatuviski sarežģīta, ar lielu personāžu). Tra-

ģēdijas i. Operas i. Baleta i. O Izrādes cen-

trā [teātrī] izvirzīts cilvēks, uzveduma ārējie
līdzekļi, dekoratīvie un inscenējuma elementi

iekļauti lakoniskā vienkāršībā.. Lit M 61,13,3.

Drāmas teātra aktieri sagatavojuši skolēniem

jaunu inscenējumu — Rozova lugu «Viņas
draugi». Cīņa 54, 6, 4. Raiņa domu par attīs-

tību . . neparasti tēlaini pauž Ģirta Vilka ra-

dītā lieliskā kāpjošā elipse — inscenējuma
«Spēlēju, dancoju» skatuves izveides pamats.
Māksla 59, 2, 13.

2. Paveikta darbība-*- inscenē t (2); pa-
sākums, lai kādu maldinātu. Uzbrukuma i.

inscenēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Sa-

gatavot (piemēram, lugas, operas) izrādi (pa-
rasti skatuviski sarežģītu, ar lielu personāžu).
O Labākos panākumus guva Akadēmiskais

drāmas teātris, inscenējot A. Arbuzova «Esi

sveicināta, mīlestība!».. Māksla 61, 4, 55. Aiz-

vadītā gada beigās pavisam īsā laikā balet-

meistars J. Čanga no jauna inscenēja «Donu

Kihotu» . . Māksla 61, 1, 43.

2. Izdarīt, notēlot, sarīkot (ko), lai ar savu

izturēšanos, rīcību maldinātu. I. uzbrukumu.

Veikli inscenēts starpgadījums. !□ Patiesībā

visu vakarvakara nelaimi viņš vairāk bija in-

scenējis, nekā dzēruma neapziņā izdarījis.
Jaunsudrabiņš 111, 424.

insekcēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; trans.

leviesties (kādā teritorijā) —■ par kukaiņiem.

□ . . šo vaboli vairākkārt ievazāja Anglijā,
Holandē un Vācijā, kur tā insekcēja nelielas

platības . . Rupais 1, 87.

insektārijs, -a, v. Telpa, kas iekārtota ku-

kaiņu audzēšanai un novērošanai.

insekti, -v, vsk. insekts, -a, v. Kukaiņi.

O Augsnes mikroorganismu producētās vie-

las izlieto arī cīņai ar augu kaitēkļiem — in-

sektiem un to kāpuriem. Zv 57, 4, 12. Visiem

insektiem, . . ari kaitīgajiem, ir savi dabiskie

pretinieki un slimības, Sk Av 66, 31, 3.

insekticīds, -a, v. Viela, kas iznīcina ku-

kaiņus. O Nepārtraukti aug to indīgo ķimi-
kāliju saraksts, kuras izmanto dažādu valstu

lauksaimniecībā. Tie ir insekticīdi — vielas,
kas iznīcina kukaiņus . . Ves 67, 4, 28.

insinuācija, -as, s. Ļaunprātīgs apmelojums.
!□ . . visi šie ziņojumi vienkārši izdomāti. .
tāpat kā daudzas citas insinuācijas . . Cīņa 67,

142, 3.

insinuēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ap-
melot; izplatīt melīgus izdomājumus; ļaunprā-

tīgi aprunāt.

insoiācija, -as, s. Apstarošana ar saules sta-

riem. □ Tipiska īsas dienas kultūra ir prosa:

tā labi aug dienvidos, . . turpretī ziemeļos ar

garas dienas insolāciju tā pienācīgas ražas

nedod . . Apsītis 1, 69. . . maksimāli ir jāizmanto
nedaudzās skaidrās, saulainās dienas dzīvo-

jamo telpu optimālai izsauļošanai (insolāci-

jai) . . Ves 62, 1, 9. Saules dūriens visvairāk

draud stundās, kad saule zenītā. Pirmās pa-

zīmes, kas liecina par insolācijas kaitīgo
ietekmi uz centrālo nervu sistēmu, ir galvas-
sāpes un paaugstināta ķermeņa temperatūra. .
Ves 62, 4, 17.

inspekcija, -as, s. 1. Pārraudzības, pārbau-
des iestāde vai grupa. Sanitārā i. Dzīvokļu i.

□ Tirdzniecības inspekcijai un sabiedriska-

jiem kontrolieriem biežāk jāpārbauda pārdo-
damo preču kvalitāte . . Cīņa 57, 202, 1. . . med-

nieku biedrības organizē sabiedrisko medību

inspekciju, kas ir Latvijas PSR Mežsaimniecī-

bas un mežrūpniecības ministrijas palīgorgāns
cīņā ar malu medniecību. A Kalniņš l, 382.

2. parasti vsk. Apskate, pārbaude. O Un

arī priekšniekiem ir savi priekšnieki, kas ne-

dod mieru gan ar radiogrammām, gan tiešām

radiosarunām, gan ierodas inspekcijā. Talcis

7, 24. // mcd. Novērošana, aplūkošana,
O Inspicējot ribeņa kustības, nosakāma ne

tikai elpošanas frekvence, bet arī dziļums un
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ritms . . Šai ziņa inspekcija līdzvērtīga auskul-

tācijai. X Rudzītis 2, 92.

inspektors, -a, v ; inspektore, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Darbinieks, amatpersona, kas uzrauga,

pārlūko, kontrolē kādu noteikumu izpildi. No-

dokļu i. Sanitārais i. □ Sabiedriskie inspek-
tori . . pārbauda [automobiļu] vadītāju aplie-

cības, satiksmes līdzekļu stāvokli. Lit M 58, 38, 3.

inspicēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Uzrau-

dzīt, pārlūkot; kontrolēt. I. iestādi, I. kara-

spēka daļu.

inspicients [inspici-ents], -a, v.; inspiciente,

-es, dsk. ģen. -šu, s. Amatpersona, kas gādā par

to, lai pakļautās iestādes vai personas izpil-
dītu attiecīgos pienākumus.

inspirācija, -as, s.; parasti vsk. 1. ledvesmo-

šana,- arī musināšana (uz ko).
2. fiziol. leelpa. Inspirācijas ilgums. Inspi-

rācijas ritms.

inspirators, -a, v.; inspiratore, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Cilvēks, kas inspirē (1); iedvesmotājs,-
arī musinātājs. Nemieru i.

inspirēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. ledvesmot; arī musināt (uz ko). EJ Lēnām,

maigā balsī Nīkurs turpināja inspirēt savus

padotos, . . uzdevumus viņš tagad konkretizēja.
Lācis VI, 381.

2. fiziol. leelpot. I. gaisu.
instalācija, -as, s.; tehn. 1. parasti vsk. Dar-

bība insta 1ē t. Instalācijas paņēmieni.
□ Elektrības instalācijas darbiem jālieto at-

bilstoši vadi, kas darba gaitā nebojājas. Sterns

2, 350.

2. Vadu un ierīču kopums (piemēram, telpā,

ēkā, uzņēmumā). Elektriskā i. Gāzes i.

O Kūtī . . vajadzēja apmainīt instalāciju. Bērn

59, 9, 35.

instalēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; tehn.

lerīkot, uzstādīt (iekārtas, elektriskos vai hid-

rauliskos pievadus, piemēram, telpā, ēkā, uz-

ņēmumā). I. elektrisko iekārtu. I. gāzes va-

dus. // lesaistīt, izmantot (piemēram, enerģiju).
□ Zinātnieki aptuveni aprēķinājuši, ka uz

katru jaunajos sinhronajos dzinējos instalētās

jaudas kilovatu gadā varēs ietaupīt vienu

rubli . . Zin T 63, 1, 3.

instance, -es, dsk. ģen. -ču, s. Pakāpe, posms

(valsts pārvaldes, tiesu, partijas, arodbiedrī-

bas) iestāžu pakļautības sistēmā. O Civillie-

tas visās pirmās instances tiesās izskata ties-

neša un divu tautas piesēdētāju sastāvā. AT Bil

6i, 4, 36. Tiesnesis, kas piedalījies krimināl-

lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, nevar

piedalīties šās lietas izskatīšanā otrās instan-

ces tiesa . . Krim pr 16.

instinktīvs, -ais; s -a, -ā; apst. instinktīvi.

Tads, ko nosaka instinkts; tāds, kas ir saistīts

ar instinktu. CJ ..putnēns instinktīvi kāroja
to barību, kas nepieciešama viņa augošajam
organismam.. Sakse 8, 7. Medībās ar dzinējiem
briedis instinktīvi sajūt, no kuras puses viņam
draud vislielākās briesmas.. A Kalniņš 1, 100.

Ta nav tikai aklā, instinktīvā dzīvotgriba, kas

pec briesmīgā notikuma tur viņu uz kājām.
Tā ir musu šodiena .. Lit M 56, 32, 2. // Tāds,
ko dara neapzināti. Instinktīva kustība. <□ Ro-

kas viņam instinktīvi savelkas dūrēs. Upīts

18, 107. Instinktīvi saraujos. Aizturu pat elpu.
Tad manī piepeši rodas vēlēšanās atsvabinā-

ties no zirga un bēgt projām . . Birznieks-Upītis

6, 286.

instinkts, -a, v. ledzimtu organisma reakciju

kopums, kuru iorma ir gandrīz nemainīga un

kuras nodrošina galvenokārt svarīgākās dzīvī-

bas lunkcijas. CJ Barības slēpšanas instinkts

kraukļiem izvērtās arvien spēcīgāks. Krājumus
tie taisīja katrs atsevišķi . . Sakse 8, 15. Dzīvi

palikušie [ievainotie] rāpoja ārā no saloniem,

no kajītēm, vilkās pa kāpnītēm uz augšu, aiz-

mirsuši sāpes, ievainojumus, tikai glābšanās
instinkta vadīti. Vilks 1, 47. Un viens no tiem

bij Ogists. Mazāk no izskata, vairāk ar tēva

instinktu viņš to pazina. Upīts 18, 225. // Neap-

zināta tieksme; nojauta. \EJ Noziedzīgu instin-

ktu Georgā nav. . . Līdz noziegumam Georgs
nekad nenonāktu. Niedre 13, 57.

institūts, -a, v. 1. Zinātniskās pētniecības

iestāde; augstākā speciālā mācību iestāde. Fi-

zikas i. Elektronikas un skaitļošanas tehni-

kas i. Organiskās sintēzes i. Bioloģijas i. Valo-

das un literatūras i. Vēstures i. Pedagoģis-
kais i. Politehniskais i. □ . . speciālie zivko-

pības institūti, kuri pētīja zivju pārvietošanos

jūrā,. . tagad vēstīja, ka tuvākajās dienās Bal-

tijas jūras vidusdaļā sagaidāmi lieli reņģu un

mencu bari. Lācis 11, 284. Maskavā viņa.,

iestājās tekstilrūpniecības institūtā. . Zv 56,

l, 4. Rita vasarā pabeidza Ļeņingradas Celt-

niecības institūtu un tika norīkotā darbā . .

Lukjanskis 1, 23.

2. Sabiedrisks iekārtojums, nodibinājums.

■CJ Sazvērniekus apcietināja . . un sodīja . . ,
kā jau tas parasts no Sokrāta un vēl agrākiem

laikiem, kamēr vien pastāv valsts kā sabied-

risks institūts. Kurcijs 4, ll4._Tagad buržuāzijas

ideoloģiskās iestādes pārvērstas par institū-

tiem cīņai pret marksismu. . Lit M 60, 16, 4.

3. Tiesību, normu kopums, kas regulē sa-

biedriskās attiecības kādā jomā; juridisku at-

tiecību norma. Konstitucionālo tiesību un brī-

vību i. Sabiedriskā īpašuma i. Laulības un

ģimenes i.

instruēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ar no-

rādījumiem, instrukcijām sagatavot kādai rīcī-

bai, darbībai; informēt, arī rīkot. I. pakļautos
darbiniekus. I. ekspedīcijas dalībniekus.

!□ . . katrā būvobjektā . .sistemātiski jāinstruē
strādnieki par ugunsdzēsības noteikumiem.

Sterns 2, 352.

instrukcija, -as, s. Vadošs norādījums (kādai

rīcībai, darbībai); priekšraksts. Viņš deva pē-

dējās instrukcijas. □ Viņš saņēma sīkas in-

strukcijas, kas jādara, kādas ziņas jāvāc, ar

ko jācenšas iepazīties.. Purs 1, 73. // Notei-

kumu, pamācību (parasti sistematizēts, secīgi

izkārtots) kopums kāda uzdevuma izpildei.

CJ Šo mežu izmantošanu noteica īpaša instruk-

cija, kuras pārkāpējiem draud bargs sods.

A Grigulis 8, 87. Bērsons ierīkojās klubkrēsla

un pacilāja biezu vēstuli. «Te ir instrukcija
par to, kā laboratoriski jāizmeklē donori.»

Birze 5, 151.
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instruktāža, -as, s. lepazīstināšana ar instruk-

ciju; instruēšana, pamācīšana. □. . [skolās]

plaši tiek izmantotas praktisko darbu, instruk-

tāžas, pārrunu un stāstījuma vai lekciju me-

todes. PL Skola 62, 9, 18.

instruktīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. instruktīvi.

Saistīts ar instrukciju, tai raksturīgs. Instruk-

tīvi norādījumi.

instruktors, -a, v., instruktore, -es, dsk. ģen

-ru, s. 1. Cilvēks, kas sniedz instrukciju, ap-

māca kādā amatā, ari kādai rīcībai, darbībai.

O Pārgājienos jūs pavadīs pieredzējuši tūris-

ma instruktori, kas palīdzēs apgūt nepiecie-
šamās tūrisma iemaņas. Zv 63, 14, 29. . . Vale-

rijs dien par lidotāju dažādās karaspēka daļās.
. . Strādādams par instruktoru, Valerijs pras-

mīgi apmāca savus biedrus. Zv 63, 13, 2.

// Amatpersona, kas strādā padomju valsts,

kooperācijas vai sabiedriskās organizācijās un

dod norādījumus darbā sava resora pakļauta-
jiem.

2. Jaunākā komandējošā sastāva karavīrs

buržuāziskās Latvijas un dažās ārzemju armi-

jās. □ Vairākus mēnešus te galvenokārt rīko-

jās mobilizētie lietuvieši, kuru vidū nebija pat

neviena virsnieka. Komandēja daži virsdie-

nesta instruktori. A Grigulis 13, 177. Virsnieki

un instruktori varēja cerēt uz uzslavu, pat uz

paaugstinājumu, jo kazarmu armijas augstākie

sasniegumi varēja būt tikai parādes soļošanā.
Plaudis 2, 54.

instrumentācija, -as, s. 1. muz. Skaņdarba

iekārtojums instrumentālam sastāvam (piemē-
ram, orķestrim, kameransamblim), a Uzma-

nīgāk ieklausoties [skaņdarbā], kļūst skaidri

šīs mūzikas avoti: tā ir intonatīvi tīri latviska,
bet harmoniskajā valodā, faktūrā, instrumen-

tācijā tuva franču impresionismam. Māksla

60, 2, 30. . . jaunais komponists ir ļoti apdā-

vināts, meklē īpatnējus simfoniskus izteik-

smes līdzekļus, labi pārvalda instrumentāciju.
Saulītis 13, 56.

2. mūz. Vienam instrumentam (parasti kla-

vierēm) rakstīta skaņdarba pārveidošana in-

strumentālam sastāvam (piemēram, orķestrim,

kameransamblim).
3. parasti vsk.; mūz. Mācība par mūzikas in-

strumentu tehniskajām un mākslinieciskajām

iespējām un to izmantošanu kompozīcijā.
4. literat. Skaņu atlase pantā, kura piešķir

tam īpašu skanējumu, rada emocionālu no-

krāsu, n Dzejnieki dažkārt izvēlas vārdus ar

tādu skanisko materiālu, kas var kāpināt iz-

teiksmes . . emocionālo ekspresivitāti. Šādu

vārdu atlasi sauc par instrumentāciju. Valeinis

l, 230. Latviešu literatūrzinātnisko terminu sa-

rakstā vajadzēja būt savai vietai ari . . termi-

niem: . . vārsmas instrumentācija, melodis-

kums . .Lit M 57, 26, 2.

instrumentālis, -ļa, v.; vai. Nomenu un pro-

nomenu locījumu iorma, kas atbild uz jautā-
jumu: ar ko? Instrumentāļa galotne. O Mūs-

dienu latviešu valodā instrumentāli nostājas
ta jēdziena nosaukums, ar ko kopā vai ar kā

palīdzību notiek kāda darbība. Gram I, 400.

instrumentālisms, -a, v.; parasti vsk.; filoz.

Pragmatisma paveids, kas idejas un jēdzienus

aplūko nevis kā objektīvās īstenības atspogu-
ļojumu, bet gan kā mākslīgus rīkus (instru-

mentus) subjektīvās pieredzes sakārtošanai.

instrumentālists, -a, v., instrumentāliste, -es,

dsk. ģen. -stu, s. 1. Mūziķis, kas spēlē mūzikas

instrumentu. □ . . nozīmīga ir kamerorķestru
darbība gan daudzo mūzikas mīļotāju estētis-

kajā audzināšanā, gan pašu instrumentālistu . .
profesionālās meistarības izveidē. Lit M 61, 14,3.

2. Instrumentālisma piekritējs.

instrumentāls, -ais; s. -a, -ā; apst. instrumen-

tāli. 1. mūz. Tāds, kas ir saistīts ar mūzikas

instrumentiem. Instrumentālais sastāvs. Instru-

mentālā mūzika — mūzika, kas rakstīta at-

skaņošanai ar mūzikas instrumentiem. iO Tā

vienkāršiem, varētu teikt, pat skopiem izteik-

smes līdzekļiem instrumentālā kamermūzika

atklāj milzīgu satura bagātību . . Bērziņa 1, 40.

2. Saistīts ar instrumentu (1). Instrumentālā

fonētika.

instrumentēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; muz.

1. lekārtot (skaņdarbu) instrumentālam sastā-

vam (piemēram, orķestrim, kameransamblim).

I. simfoniju.
2. Pārveidot (vienam instrumentam, parasti

klavierēm, rakstītu skaņdarbu) instrumentālam

sastāvam (piemēram, orķestrim, kameransam-

blim).

instruments, -a, v. 1. Rīks, līdzeklis (kāda

darba, uzdevuma veikšanai). Atslēdznieka i.

Navigācijas instrumenti. Astronomijas instru-

menti. O Apstrādājamā koka aizzīmēšanai

lieto koka vai metāla aizzīmēšanas instru-

mentus. Sterns 2, 21. Pavilka kādu kasti, pār-

cilāja instrumentus. Āmurs izslīdēja un no-

krita uz grīdas. Lubējs 1, 213. Speciāli instru-

menti, kas uzstādīti uz mākslīgajiem pavado-
ņiem, reģistrē meteorītu triecienu skaitu un

intensitāti. Kar 60, 2, 131. // parasti dsk.; mcd.

Riki, piederumi, ko izmanto operācijās.

O Kādēļ ikreiz pirksti dreb, sniedzot Prie-

dēm instrumentus? Vai aiz bailēm no ķir-

urga ..? Lubējs 1, 64.

2. mūz. lerīce, ar kuru var iegūt mūzikā

izmantojamas skaņas. Mūzikas i. Stīgu i. Pū-

šamie instrumenti. Sitamie instrumenti.

insulīns, -a, v.; parasti vsk.; mcd. Hormons,

ko izstrādā aizkuņģa dziedzeris un kas regulē

ogļhidrātu maiņu organismā. □ Aizkuņģa
dziedzerī ir . . šūnas, kas ražo insulīnu. Skulme

3, 91. Diabēts rodas nepareizas aizkuņģa dzie-

dzera darbības rezultātā, kad tas pārtrauc ra-

žot speciālu olbaltumvielu — insulīnu, kas ir

organisma ogļhidrātu vielmaiņas regulētājs.
Zv 58, 17, 12.

insults, -a, v.; mcd. Pēkšņs smadzeņu asins-

rites traucējums, kas parasti ir saistīts ar

smadzeņu vielas bojājumiem un iunkciju

traucējumiem.

insurgents, -a, v.; insurgente, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Bruņotas sacelšanās dalībnieks, dumpi-

nieks.
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intarsija, -as, s. Dekoratīvs rotājums, kompo-

zīcija, ko veido koka priekšmeta virsmā

iestrādāti dažādas krāsas un tekstūras koka ga-

baliņi vai plāksnītes. □ Intarsija ir viens no

vecākajiem lietišķās un dekoratīvās mākslas

veidiem. Rīgas B 67, 21, 3. ..[krājumā] ievie-

toti ļoti informatīvi raksti par kokgriezumu,

virpojumu, intarsijām . . Māksla 61, 2, 55.

integrācija, -as, s. 1. Atsevišķu daļu apvie-
nošana vienā veselumā, sistēmā. IO . . aizvien

biežāk dzirdam par sociālistisko integrāciju.
Tā noris ekonomikā un politikā, kad sasniegts
relatīvi augsts ražošanas spēku attīstības līme-

nis . . Zin T 69, 11, 2. ..katrs jauns sociālistis-

kās ekonomiskās integrācijas solis prasa pre-

cīzu, savstarpēji saskaņotu rīcību, sākot ar

zinātniskās pētniecības problēmām, konstruk-

toru un projektētāju darbiem un beidzot ar

ražošanu un atražošanu. Zv 73, 21, 3. Uzde-

vums ir panākt filozofu, ekonomistu, juristu,

demogrāfu, sociologu, psihologu saprašanos,

pūliņu integrāciju, sintēzi zinātnē. Lit M

75, 3, 2.

2. mat. Darbība, process-*- i n tegr ē t (2).

Integrācijas intervāls. Integrācijas robežas.

integrālis, -ļa, v.; mat. Funkciju saime, kuru

diierenciālis izsakāms ar dotu lunkciju. No-

teiktais integrālis — šādas saimes jebkuras
funkcijas divu vērtību starpība.

integrālrēķini, -v, v.; parasti dsk.; mat. Mate-

mātikas nozare, kas aplūko integrāļu īpašībo.s,

aprēķināšanu un izmantošanu.

integrāls, -ais; s. -a, -ā; apst. integrāli. Cieši

saistīts, nedalāms, vesels. Integrālā doza —

pilns starojums, ko saņem viss apstarotais
objekts. O .. sērijveidā ražo pusvadītāju
integrālās shēmas

. . Zin T 71, 3, 11.

integrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. lekļaut kādā vienībā,- papildināt,pilnveidot,
izveidot par veselu vienību. I. sociālistisko

valstu ekonomiku.

2. mat. Aprēķināt integrāli.

integritāte, -es, s.; parasti vsk. Cieša saistība,
nedalāmība, veselums. O Viena no galvena-
jām sociālās informācijas funkcijām ir sabied-

rības dzīves organiska veseluma, tās integri-
tātes nodrošināšana . . Lit M 75, 3, 2.

intelekts, -a, v. Spēja atspoguļot un izzināt

priekšmetu un parādību īpašības, savstarpējās

attieksmes; spēja, izmantojot izziņas rezultā-

tus, darboties jaunā situācijā. Kļuva re-

dzams, ka mūsdienu atskaņotājmākslā valda . .

temperaments, intelekts, tehnika. Pad J 70,

104, 3. Diktoram jābūt augsti inteliģentam cil-

vēkam. . Aiz viņa balss jājūt prāts, dziļš inte-

lekts . . Lauku Dzīve 68, 1, 30. ..cilvēki mācās,
ceļ savu vispārējo un aroda zināšanu līmeni,
izkopj savu intelektu.. Lit M 61, 2, 1.

intelektuālis, -ļa, v ; intelektuāle, -es, dsk.

ģen. -ļu, s._ Intelektuāla darba darītājs (pie-
mēram, zinātnieks, konstruktors).

intelektuālisms, -a, v.; parasti vsk. 1. Racio-

nālu atziņu, teorētisku domu pārsvars, izpaus-
me (parasti mākslas darbā). !□ Skatītājus sais-

tīja . . lugas pārdomātais attiecību zīmējums,

bet tas intelektuālisms, ar kādu autors tēlo

savus varoņus, mazliet saldēja. J Kalniņš 1, 401.

Intelektuālisms vispirms nozīmē to, ka izrādē

valda skaidri izteikta doma, ideja, mērķtie-
cība . .Lit M 62, 2, 3.

2. filoz. Ideālistiskās lilozolijas novirziens,

kas galveno nozīmi pasaules izzināšanā pie-
šķir intelektam, metafiziski ignorējot praksi.

intelektuālists, -a, v.; intelektuāliste, -es, dsk.

ģen. -stu, s. Intelektuālisma (2) piekritējs.
intelektuāls, -ais; s. -a, -ā; apst. intelektuāli.

Saistīts ar intelektu, tam raksturīgs. I. domā-

šanas veids. □ Mākslinieciskajai, tēlainajai
domāšanai tieši raksturīgs intelektuālā un emo-

cionālā satura apvienojums. Valeinis 1, 17. Sa-

lumam piemita tas zinātkārais spēks, kas vien-

līdz aizrautīgi interesējās par intelektuālo

dzīvi un, specializējoties ķīmijā, neaizmirsa

vēsturi, it īpaši zinātņu vēsturi. . Purs 4, 76.

Lai bērni skolā varētu sekmīgi mācīties, vi-

ņiem jābūt fiziski un intelektuāli labi saga-

tavotiem . .PL Skola 62, 2, 80.

inteliģence, -es, s.; parasti vsk. 1. Garīgā
darba darītāju kopums,- sociāla grupa, ko

veido cilvēki, kuru proiesija ir garīgais darbs.

Padomju i. □ Profesionālā mūzika Latvijā ..

varēja sākt attīstīties ne agrāk par 19. gad-
simta otro pusi, kad strauji attīstās kapitā-
lisms, rodas nacionālā inteliģence, kas veic

rosīgu kultūras darbu. Kar 59, 11, 124. Dziesmu

svētku sagatavošanā jo plaši piedalās inte-

liģence, it sevišķi skolotāji. PL Kom 54, 12, 42.

Tie progresīvās inteliģences darbinieki kapi-

tālistiskajās valstīs, kas izpratuši vēstures

objektīvo gaitu.., nostājas komunisma pusē.
Valeinis 1, 22.

2. Attīstītas garīgās, intelektuālās spējas,

vispusīgu zināšanu, atziņu bagātība. Viņa runa

pauda lielu inteliģenci. □ Un sejas līnijās

jaušama . . iekšēja inteliģence. Ziedonis 1, 27.

inteliģents 1
, -a, v.; inteliģente, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Garīgi, intelektuāli attīstīts cilvēks; cil-

vēks ar dziļām zināšanām, ar plašu garīgo

dzīvi,- cilvēks, kas pieder pie inteliģences (1).

□ . . «Mājas Viesī» rakstīja latviešu inteli-

ģenti, no apspiestās tautas nākušie studenti un

skolotāji. . Lit M 56, 27, 2. Progresīvie inteli-

ģenti darīja labi, nākdami sapulcēs un izskaid-

rodami daudz ko, kas strādniekiem pašiem
tumšs un nesaprotams. Upīts 9, 227. Nav bijis
tādas miera kampaņas . ~ kur aktīvi nepieda-
lītos sievietes — strādnieces un zemnieces,

inteliģentes un mājsaimnieces . . PL Siev 55, 3, 2.

inteliģents2
, -ais; s. -a, -ā; apst. inteliģenti.

Tāds, kam piemīt inteliģence (2). I. darbinieks.

Inteliģentais bezdarbnieks neakt. — bezdarb-

nieks ar vidējo vai augstāko izglītību.
!□ Zenta bija vecāka un vairāk nobriedusi,

arī inteliģentāka, beigusi vidusskolu un vai-

rāk lasījusi. Sakse 7, 98. Ļoti patīkams, laipns
un dziļi inteliģents cilvēks. . Zv 62, 15, 14.

// Tāds, kurā izpaužas inteliģence (2). I. ru-

nas veids. □ Viņam līdzās sēdēja jauna meita

inteliģentu seju.'. Sakse 7, 128. // Tāds, kas ir

saistīts ar inteliģenci (2); tads, kur nepiecie-
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šama inteliģence (2). Inteliģenta nodarboša-

nās. Inteliģenta profesija.
intendants, -a, v, 1. mii. Persona, kas pār-

zina karaspēka un militāro iestāžu apgādi ar

pārtiku un kara saimniecības priekšmetiem.
O Juris Rubenis veda sarunas ar regulārā

karaspēka intendantiem, un bija cerības jau
rītu visu rotu apģērbt un apaut sarkanarmiešu

tērpos. Lācis 7, 19.

2. Teātra atbildīgais vadītājs (dažās aizro-

bežu zemēs). lO Ar lieliem panākumiem var

lepoties arī otrs Berlīnes teātris — Komiskā

opera. Tās intendants ir režisors Valters

Felzenšteins
.. Lit M 61, 9, 4.

3. vēst. Augsts pārvaldes ierēdnis (Francijā).

O Kurzeme [pēc franču iebrukuma 1812.

gadā] bija sadalīta diviem intendantiem ..,
kuri tad arī organizēja iedzīvotāju aplaupī-
šanu. Zv 62, 22, 13.

intendantūra, -as, s.; mii. Militāra iestāde,

kas apgādā karaspēku un militārās iestādes ar

pārtiku un kara saimniecības priekšmetiem.
□ . . [virsnieks] kalpoja korpusa intendan-

tūrā un patlaban pavadīja no dziļākas aiz-

mugures uz fronti vairākus vagonus sarkanā

vīna. . Strāls 2, 432. . . visu kara laiku sabiju
intendantūrā, piegādādams [karaspēkam] sienu,

salmus, auzas. . Sudrabu E 3, 486.

intensifikācija, -as, s.; parasti vsk. Spraiguma

vai aktivitātes palielināšana, pastiprināšana.
Ražošanas intensifikācija — sabiedriskās ražo-

šanas attīstības process, kas pamatots uz teh-

nikas, materiālo un darba resursu aizvien pil-
nīgāku izlietošanu un saistīts ar zinātnes un

tehnikas progresu. Lauksaimniecības intensi-

fikācija — palielināta ražošanas līdzekļu un

darba ieguldīšana uz vienu lauksaimnieciskās

platības vienību vai uz vienu ganāmpulka vie-

nību, zinātnes un pirmrindas pieredzes sasnie-

gumu ieviešana, lai sistemātiski palielinātu
ražību. □ Zinātnes un tehnikas progresam at-

bilstošā lopkopības intensifikācija un koncen-

trācija izraisa lielas izmaiņas fermu celtnie-

cībā . . Lauku Dzīve 74, 3, 7. Pāreja no neaizņem-
tām uz aizņemtām papuvēm uzskatāma par

lauksaimniecības progresa, lauksaimniecības

intensifikācijas pazīmi. Apsītis 1, 295.

intensitāte, -es, s.; parasti vsk. Spēks; sprai-

gums; spilgtums. Gaismas i. Starojuma i. Psi-

hisko procesu i. Darba intensitāte ekon. —

darba spraigums, strādājoša cilvēka enerģijas
patēriņš noteiktā laika vienībā. !□ Saules

staru iedarbība uz cilvēka organismu stipri
atkarīga no starojuma intensitātes. Ves 62, 7, 25.

Ganīšanas ilgums vienā aplokā atkarīgs no

aploku skaita, kā arī no zāles augšanas inten-

sitātes. Tērauds l, 330. ..inteliģenci nemēra ar

klasēm un skolas gadiem, bet ar to jūtu, domu

un gribas intensitāti, kas sniedzas pāri un tā-
lāk par pierastās dzīves un uztura interesēm.

Ziedonis 1, 27.

intensīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. intensīvi. Spē-
cīgs,- spraigs; spilgts. Intensīva darbība. Inten-

sīva lauksaimniecība — lauksaimniecība, kas

saistīta, ar lieliem kapitālieguldījumiem. O In-

tensīvā darbā, sevišķi, ja stipri svīst, . . orga-

nisms zaudē daudz ūdens. Skulme 3, 34. Viel-

maiņa putniem ļoti intensīva. Latv dzīvn 32.

Negaisa ciklonu.. ceļi šķērsoja mūsu repub-
likas teritoriju un visur radīja intensīvas lie-

tusgāzes . . Rīgas B 68, 246, 8. . . Aizupietis sē-

dēja, pieri saraucis, un kaut ko intensīvi do-

māja. Zv 57, 24, 13.

interesants, -ais; s. -a, -ā; apst. interesanti.

Tāds, kas izraisa interesi (1). I. referāts. Inte-

resanta saruna. O Kur vien man gadījās no-

kļūt — visattālākajās pasaules malās, — vi-

sur atradu priekšā labus un interesantus

ļaudis. Birznieks-Upītis 6, 20. Visinteresantākā

bija dzīvojamā māja. Tas bija īsts arhitektūras

brīnums. A Grigulis 10, 87. Saistošs stāstījums

par interesantu notikumu aizvien spēj saistīt

klausītāju uzmanību.. Valeinis 1, 114.

interese, -es, dsk. ģen. -ŠU, s. 1. parasti vsk.

Vajadzību, pieredzes un izvēles nosacīta aktīva

attieksme pret īstenības objektiem. Just inte-

resi. Skatīties ar interesi. Modināt interesi.

□ . . Lielvīrs atrada uz sava galda vēstuli.

.. viņš ar sevišķu interesi aplūkoja zilgano
aploksni.. Lubējs l, 134. Bērniem par krust-

knābjiem bija modusies liela interese. Viņi

dzīrās iet tos apskatīt tuvāk. Pion 55, 410, 4.

.. ļaudis klausās [referātu] uzmanīgi un ar

interesi. Meldere 1, 69.

2. dsk. Tas, kas ir vajadzīgs, nepieciešams,

sniedz kādu labumu. Miera interesēs — miera

labā. O..viss bija kopējs un tika izlietots

tā, kā prasīja kolektīva intereses. Lācis 12, 103.

3. parasti dsk. Nodarbošanās, nozare, kam

pievērš sevišķu uzmanību. Zēnam ir daudz

interešu. O Šīs grāmatas stāsta par dzejnieka

un domātāja plašo interešu loku.. Cīņa 57,

215, 3.

interesents, -a, v.; interesente, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Cilvēks, kam ir sevišķa (par

ko). €3 Ar skaņu plašu palīdzību visdažādāko

laikmetu un tautu mūzika ikvienam intere-

sentam kļūst vēl tuvāka nekā ar radio starp-

niecību.. Māksla 61, 2, 18. Mazsvarīgāko mu-

zeja materiālu., daži muzeji izvietojuši atklā-

tajās fondu glabātavās, kas pieejamas
0

jebku-
ram interesentam. Lit M 63, 2, 4.

interesēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. But

tādam, kas izraisa interesi (1); saistīt, valdzi-

nāt. Zēnu interesēja grāmatas.
interesēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Būt tādam, kam ir interese (par ko); iz-

just interesi (par ko). I. par mākslu. I. par

ķīmijas jautājumiem. I. par
lauksaimniecību.

O .. Zenta .. interesējās, ko abi kaimiņi tik

sirsnīgi runā. Fimbers 1, 372. Krišs ļoti intere-

sējās par putniem. Viņš tos novēroja, gre-

dzenoja . .X Grigulis 2, 22.

interference, -es, s.; parasti vsk.; fiz. Divu

vai vairāku svārstību vai viļņu savstarpēju

pārklāšanās un mijiedarbība. Gaismas i. Ska-

ņas i.

interjekcija, -as, s.; vai. Vārdšķira, pie kuras

pieder nelokāmi vārdi, ko izmanto iespējami

īsai emocionālai jūtu, gribas vai īstenības pa-

rādību attēlojuma un vērtējuma izteikšanai;

izsauksmes vārds.
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interjers, -a, v. Arhitektoniski un mākslinie-

ciski izveidota celtnes iekšējā telpa. Interjera
māksla. O Galveno telpu lielais augstums, . .
brīvais kāpņu novietojums . . veido viengaba-
lainu interjera kompozīciju. Māksla 61,

Salona iekārtojums ir jauns sasniegums mūsu

galvaspilsētas veikalu interjeru izbūvē. Māksla

61, 1, 45.

interlūdija, -as, s. 1. mūz. Starpspēle, epizode

(parasti starp divām skaņdarba daļām).

2. Neliela, larsam līdzīga luga (viduslaikos).
intermeco [inter'meco], nelok., v. 1. Neliels

instrumentāls brīvas lormas skaņdarbs; starp-

posms starp skaņdarba daļām. // pārn. īss,

parasti nenozīmīgs, iestarpinājums.

2. Muzikāla starpspēle drāmu, vēlāk arī

operu starpbrīžos (17. gadsimtā Itālijā).

intermēdija, -as, s. 1. īss (parasti humoris-

tisks) skats, aina starp uzveduma daļām, cē-

lieniem. O Intermēdija ..

ir īsa joku aina, ko

17. un 18. gadsimtā teātrī iestarpināja no-

pietnās lugās starp cēlieniem izklaidēšanai un

atpūtai. Valeinis l, 75. Režisore. . apvienoja
dramatiskās ainas ar intermēdijām uz proscē-

nija, ar atsevišķu mūzikas elementu ieplūdi-

nājumu izrādē .. LPTV I, 248.

2. mūz. Fūgas posms starp tēmu un tās at-

kārtojumu.
internacionāle, -es, s.; parasti vsk. 1. Starp-

tautiska apvienība, savienība, biedrība. Pirmā

Internacionāle vēst.— starptautiska strādnieku

apvienība (no 1864. gada lidz 1876. gadam).
Otrā Internacionāle vēst. — starptautiska
strādnieku partiju apvienība, ko nodibināja
Parīzē 1889. gadā un kas taktiski beidza pa-

stāvēt Pirmā pasaules kara laikā. Komunistiskā

Internacionāle vēst. —
komunistisko partiju

un komunistisko organizāciju starptautiska ap-

vienība (no 1919. gada līdz 1943. gadam).
Trešā Internacionāle vēst. ■— Komunistiskā In-

ternacionāle.

2. Proletariāta starptautiskā revolucionārā

himna; PSKP himna un citu komunistisko par-

tiju himna. Dziedāt Internacionāli. Internacio-

nāles melodija.
internacionālisms, -a, v ; parasti vsk. 1. Dar-

baļaužu starptautiskās solidaritātes ideoloģija
un politika, viens no marksisma-ļeņinisma

teorijas un prakses pamatprincipiem. □ Pa-

domju tautu draudzības tēma nav atdalāma

no visas pasaules darbaļaužu savstarpējās so-

lidaritātes un internacionālisma tēmas. Kar

59, 11, 112.

2. vai. Daudzās valodās lietojams aizgu-
vums. O Līdzās nacionālajiem aizguvumiem
latviešu valodā sastopami arī internacionāli

aizguvumi jeb internacionālismi. Lava 1, 124.

Lielai daļai internacionālo vārdu latviešu va-

lodā nav nemaz tik īss mūžs. Šie vārdi latviešu

valodā sāka ieplūst. . ar Brīvzemniekā un Val-

demāra vārdnīcām, kas ir pirmās latviešu

vārdnīcu vidū, kur ietilpināti arī internacionā-
lismi. Lit M 56, 47, 2.

internacionālistisks, -ais; s. -a, -ā; apst.
internacionālistiski. Saistīts ar internacionālis-

mu (1), tam raksturīgs.

internacionālists, -a, v.; internacionāliste,

-es, dsk. ģen. -stu, s. Internacionālisma (1) pie-

kritējs. □ lecerēts man ir. . kinoscenārijs par

internacionālistu — latviešu jaunekli, kas iet

cīnītāju pirmajās rindās pret starptautisko fa-

šismu. Lit M 56, 3, 3. . . viņš [latviešu strēl-

nieks] ..
ir internacionālists, kas meklē un

jūt citu tautu brālīgo roku. Lit M 58, 7, 2.

internacionalizācija, -as, s.; parasti vsk. Dar-

bība, arī rezultāts -pinter nacionalizēt.

Salas i.

internacionalizēt, -eju, -c, -c, pag. -eju; trans.

Padarīt starptautisku. I. teritoriju.

internacionāls, -ais; s. -a, -ā; apst. interna-

cionāli. 1. Tāds, kas attiecas uz vairākām vai

visām tautām, valstīm, tāds, kas ir tām kopīgs

vai raksturīgs; starptautisks. I. kongress
:

2. Tāds, kas pamatots uz internacionālismu

(1). Internacionālā audzināšana —
komunis-

tiskās audzināšanas sastāvdaļa, kas nostiprina

cilvēkos draudzības jūtas pret dažādu rasu un

nāciju darbaļaudīm. O Vienota internacionāla

komunistiskā kultūra veidojas nacionālo kul-

tūru uzplaukuma rezultātā. . Lit M 63, 3,_ 2.

Sociālistisko nāciju kultūras internacionālo

saturu nosaka kopējā sociāli ekonomiska bāze,

kopēja sabiedriski politiska iekārta. . Māksla

74, 1, 3.

internāts, -a, v. 1. Kopmītne (mācību iestā-

des) audzēkņiem. Internāta telpas. Internātā

pārzinis. Dzīvot internātā. ;□ Bērniem, kas

dzīvo no skolām tālāk par 4 km, sagatavoja
internātus, paplašinot un labiekārtojot to tel-

pas, lai dzīve tur būtu patīkama, ēdieni labi

un garšīgi. Cīņa 57, 217, 2. Pie skolas nebija

internāta, katram skolniekam pašam vajadzēja

rūpēties par dzīvokli un uzturu. Lācis 13, 81.

2. neakt. Mācību iestāde, kura audzēkņi mā-

cās un dzīvo.

internātskola, -as, s. Vispārizglītojoša skola

(vidusskola vai skola), kur

audzēkņi dzīvo, tiek audzināti un mācīti.

□ Pēdējos gados tiek atvērtas jauna tipa

audzināšanas iestādes —
internātskolas. Pad J

59, 54, 1. Mikrorajona astoņgadīgajā skola mā-

cīsies 960 skolēnu. Pēc vajadzības velak šo

skolu varēs pārveidot par internātskolu, uzce-

ļot blakus skolai ēdnīcu un guļamtelpu kor-

pusu. Māksla 62, 2, 16.

internēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Aiz-

turēt un atbruņot (karojošas valsts karavīrus,

kas nokļuvuši neitrālas valsts teritorija); aiz-

turēt (karojošas valsts pilsoņus, kas nokļuvuši
neitrālas valsts teritorijā) un atņemt (tiem)

brīvību līdz kara beigām. I. robežas pārnācē-

jus. I. bēgļus. I. civilpersonas kara laika.

'□ Viņš īsi pateica, ka Zviedrijā jau saradies

diezgan daudz Baltijas bēgļu. . . Stokholma

bēgļiem dzīvot aizliegts. Tie interneti nomet-

nēs. A Grigulis 13, 62. «Kara laikā?» Pols Andre

brīnās. «Kā jūs tur [Francijā] gadījāties?» —

«Pēc Spānijas pilsoņkara biju internets kon-

centrācijas nometnē.» Grīva 8, 119.

internētais, -ā, v.; internātā, -ās, s. Cilvēks,

kas ir internēts. €3 . . satiekas viņi tikai pec

pilsoņu kara beigām internēto internacionālo



469 intervāls

brigāžu cīnītāju nometne Francijā. Lit M 60,

18, 3.

internisfs, -a, v.; intemiste, -es, dsk. ģen. -stu,

s.; novec. Terapeits.O. . šādi slimnieki [kuriem

veidojas tromboze] ārstējami, lietojot līdzek-

ļus, kas samazina asiņu recēšanu, kas mūsu

tagadējā laikmetā ir internistu kompetence.

X Rudzītis 2, 101.

interns, -ais; s. -a, -ā; apst. interni. 1. Tads,

kas attiecas (piemēram, uz valsts, organizā-

cijas, iestādes) iekšējām lietām; iekšējs. In-

terni apstākļi. Internais iekārtojums. Internas

tiesības.

2. novec. Terapeitisks. Internas slimības.
_

interpelācija, -as, s.; pol. Konstitucionālam

prasībām atbilstošs (buržuāziskā parlamenta

deputāta vai deputātu grupas) iesniegums val-

dībai vai tās loceklim, lai prasītu paskaidro-

jumus (piemēram, par valdības politisko dar-

bību, valdības locekļu rīcību). O Nākošais

dienaskārtības punkts —
strādnieku zemnieku

frakcijas interpelācija [saeimā]! Vanags, Rok-

pelnis 1, 59.

interpelants, -a, v.; interpelante, -es, dsk.

ģen. -šu, s. Cilvēks, kas iesniedz interpelāciju.
interpelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;

pol. lesniegt interpelāciju.

interpolācija, -as, s. 1. mat. Starpvērtību
atrašana pēc funkcijas doto vērtību virknes.

2. Vārda vai frāzes iestarpināšana tekstā,

autoram nezinot (parasti, rokrakstu pārrakstot
vai tulkojot). Antīko tekstu i.

interpolēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; mat.

Veikt interpolāciju (1).

interpretācija, -as, s. 1. Domas, teksta sa-

tura, arī lakta izskaidrošana, domas, teksta

satura, arī lakta jēgas atklāšana. Likuma i.

Teksta i.

2. Idejas, domas, arī lakta atklājums, izskaid-

rojums. O Interesanta ir V. Ambarcumjana
radiogalaktiku interpretācija — pēc V. Am-

barcumjana uzskatā, šeit notiek nevis galak-
tiku sadursmes, bet gan galaktiku dalīšanās . .
Zv d 59, 2. 40. // Radoša, īpatnēja pieeja idejas,
satura atklāšanai (parasti izpildītājmākslā).

O . . jāatzīmē, ka režisore ir panākusi labu

ansambļa saliedētību, kas ļoti svarīgi Čehova

dramaturģijas interpretācijā uz skatuves. Māk-

sla 60, 1, 30. Platēs uzkrājas ievērojamāko iz-

pildītāju kolektīvu, solistu, diriģentu interpre-

tācijas, tautas muzicēšanas paraugi. Māksla 61,

2, 18. Čaikovska Piektā simfonija. . [viesdiri-

ģenta] interpretācijā ieguva vienreizēju
īpatnu, pārliecinošu atveidu. Cīņa 62, 159, 4.

Ir aktieri, kas, pieņēmuši režisora izstrādāto

interpretāciju, strādā patstāvīgi, attīstot tālāk

un precizējot doto traktējumu.. Māksla 61,

4, 25.

interpretējums, -a, v. 1. Paveikta darbība,
rezultāts (1). Likuma i.

2. Paveikta darbība, rezultāts -> i n te r-

pr etēt (2). Lomas i. Tēla i. Laikmetīgs lu-

gas i. O Eiropieša acīm austrumu māksla . .
vēl ir brīnums. Brīnums tādēļ, ka tēloto sižetu

interpretējumi ir neparasti, ar savdabīgu ieceri

un domām. Māksla 59, 1, 4. lepazīstot dziļāk

latviešu kultūru, . . [māksliniece] sniegusi arī

dekoratīvi izteiksmīgu interpretējumu vairā-

kām latviešu tautas dziesmām. Māksla 59, 2, 17.

Tas [dekoratīvisms] izpaužas arī dabas formu

nosacītībā, plaknes un telpas interpretējumā.
Māksla 72, 2, 4.

interpretents, -a, v.; interpretente, -es, dsk.

ģen. -šu, s. 1. Interprets (1). !.□ Zināšanas par

daiļdarbu un tā veidojumu sevišķi nepiecieša-
mas jaunajiem autoriem, kā arī, bez šaubām,

ikvienam daiļliteratūras lasītājam un interpre-
tentam. Valeinis 1, 7.

2. Interprets (2).

interpretēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Izskaidrot (piemēram, domu, teksta saturu,

laktu), atklāt jēgu (piemēram, domai, teksta

saturam, laktam). I. likumu. I. teikto. □ Daž-

kārt ievērojami zinātnieki, kuriem lieli no-

pelni relativitātes teorijas attīstībā, bet kas

nav iepazinušies ar zinātnisku filozofiju, vien-

pusīgi interpretē šo teoriju.. Karpovics 1, 45.

Autors parāda arī, kā šos [vēstures] jēdzienus

savos nolūkos interpretē buržuāziskie filo-

zofi . . Jaun Gr 67, 9, 6. Rodēns savu darbu pa-

matā allaž lika visrūpīgākās dabas studijas.
Bet dabu meistars interpretē pēc sava prāta:

viņš pacēla izciļņus, padziļināja iedobumus,

sadalīja ēnas un gaismas, izcēla raksturīgo,

novāca nevajadzīgo un traucējošo. Māksla 74,

3, 11.

2. Radoši atklāt (mākslas darba ideju, sa-

turu, parasti izpildītājmākslā). O Tagad ari

«liju Muromieti» — pēdējo no Raiņa lielāka-

jiem un nozīmīgākajiem dramatiskajiem dar-

biem — interpretējis padomju teātris. Māksla

62, 1, 3. Mārai bija nācies tēlot daudzas un

dažādas lomas, gan komiskas, gan dramatis-

kas, interpretētvisādus pārdzīvojumus un dvē-

seles Stāvokļus. Lācis VI, 394.

interprets, -a, v.; interpretē, -es, dsk. ģen.

-šu, s. 1. Cilvēks, kas interpretē (1). Likuma i.

2. Cilvēks, kas interpretē (2). □ Viņš [Šo-

pēns] ir izcils pianists, galvenokārt savu daiļ-

darbu interprets. Kar 60, 2, 152.

interpunkcija, -as, s.; parasti vsk.; vai. Pietur-

zīmju kopums (kādā valodā); pieturzīmju lie-

tošana. Interpunkcijas sistēma. O Izvēloties

pieturzīmes, jāņem vērā interpunkcijas un citu

rakstības zīmju un paņēmienu mijiedarbība.
Blinkena 1, 43. Vispirms tulkotājiempārmetums,
ka viņi pārāk brīvi rīkojušies ar interpunkciju.
Kur oriģinālā ir semikols vai izsaucējs, atdze-

jojumā likts . . punkts vai domu zīme . . Lit M

56, 51, 2.

intervāls, -a, v. 1. Attālums (starp kādiem

objektiem). □ Kad sportisti [velobraucienā]

tuvojas mērķim Tartu, intervāls starp desmit

vadošajiem un galveno grupu jau pārsniedz
10 minūtes! Pad J 63, 101, 3.

_

2. Laika sprīdis (starp kādiem notikumiem).

O Gausi un lieliem intervāliem Pētersons

stāstīja par jaunākajiem padomju zinātnes

sasniegumiem ķīmijā. Zv 52, 6, 20.

3. mat., fiz. Skaitļu (punktu) kopa, kuras

elementi atrodas starp diviem dotajiem skait-

ļiem (punktiem). O Risinot nevienādības,
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atrisinājumā bieži iegūst sistēmu, kas norada

intervālus, kuros var atrasties nezināmais.

Zin T 66, 7, 46. Cilvēka acs uztver tos elektro-

magnētiskos viļņus, kas atrodas šaurā inter-

vālā starp 0,00004 un 0,00008 centimetriem.

Ikaunieks 1, 50.

4. fiz., mūz. Divu skaņu augstuma attiecība.

Harmoniskais intervāls — intervāls, kura abas

skaņas izpilda vienlaicīgi. Melodiskais inter-

vāls — intervāls, kura abas skaņas izpilda

secīgi.
intervence, -es,

dsk. ģen. -ču, s. 1. pol. Vie-

nas valsts vai vairāku valstu militāra vai eko-

nomiska iejaukšanās citas valsts iekšējās lie-

tās vai citu valstu attiecībās; intervencija.

Ārzemju i. Militāra i. Uzsākt intervenci. In-

tervences armija. □ . . starptautiskie imperiā-

listi steidzīgi organizē intervences karu pret

PSRS. F Deglavs I, 198. Strēlnieki jau bija iz-

cīnījuši daudzas smagas kaujas [1918. gada]
pret iekšējo kontrrevolūciju un ārzemju in-

tervenci .. Zv 59, 2, 12. Poļu magnāti un šļah-
tiči Krievijā rīkoja avantūristisku intervenci,

kā arī intrigas cara galmā . . V Kalniņš 1, 105.

2. neakt. Oficiāls pieprasījums tiesā (parasti

civilprocesā, kad trešā persona iestājas prāvā).

intervencija, -as, s.; pol. Vienas valsts vai

vairāku valstu militāra vai ekonomiska iejauk-
šanās citas valsts iekšējās lietās vai citu val-

stu attiecībās; intervence (1).

intervents, -a, v.; intervente, -es, dsk. ģen.

-šu, s.; pol. Tas, kas militāri vai ekonomiski

iejaucas citas valsts iekšējās lietās vai citu

valstu attiecībās. Ārvalstu interventi. Inter-

ventu iebrukums. O . . ar moderniem iero-

čiem apbruņotos un lieliski apgādātos inter-

ventus neticami īsā laikā sakāva revolucio-

nārā tauta. Liesma 64, 12, 8.

intervēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izjau-
tāt (kādu) intervijā. I. mākslinieku. O .. es

[žurnālists] eju uz kantori intervēt priekšnie-
cību. . Brodele 17, 121. Biedrības telpās uz

Augustu gaidīja «Jaunāko Ziņu» redakcijas
loceklis ar fotogrāfu, lai intervētu par vaka-

rējo mītiņu. . Laicens 2, 398.

intervija, -as, s. Saruna (ar kādu personu),
lai iegūtu informāciju, parasti publicēšanai.
Sniegt interviju. Publicēt interviju. I. par val-

stu attiecībām. I. ar ministru. O Avīžu ko-

respondenti lūdz intervijas [tūristiem] . . Rīgas

B 58, 6, 6. . . vēsts par jaunatrasto zemi sacels

sensāciju, laikrakstos iespiedīs garus rakstus,

intervijas ar kapteini. . Lācis 10, 44.

intimitāte, -es, s.; parasti vsk. Intīmas attie-

cības, noskaņojums, raksturs. Ļaut izpausties
intimitātei. □ .. ne viens, ne otrs nedrīkstot

izradīt intimitāti un, dieva dēļ, ne skūpstīties.
Brigadere 3, 382.

intīms, -ais; s. -a, -ā; apst. intīmi. 1. Tāds,
kas attiecas uz cilvēka iekšējo pasauli, perso-
nisko dzīvi; dziļi personisks. Katram cil-

vēkam ir sava intīmā dzīve, kas pieder vie-

nīgi viņam pašam, kurai pieskarties nav tie-

sību pat tam vislabākajam draugam. Zv 56, 1,9.
Ar vīriešiem piemītošu kautrību abi braucēji
ne ar vienu vardu neaizskāra savas dzīves

intīmo daļu.. Jaunsudrabiņš 111, 386. Vairāki

[autores].. dzejoļi var būt ierosinošs paraugs

tam, kā mākslinieciski jāveido intīmās lirikas

tēma. Lit M 56, 3, 3. // Tāds, kas attiecas uz

vīrieša un sievietes mīlestību, tuvību.

2. Tāds, kam raksturīga savstarpēja uzti-

cība, sirsnība, simpātijas; ļoti biedrisks, drau-

dzīgs. □ Mazā sabiedrība tika arvien siltāka

un intīmāka. Pie galvenās sarunas tēmas pie-

jaucēs smiekli un joki. Strāls 2, 53. Hugo .. .
viņa teica. Zandarts neticēja savām ausīm.

Pirmo reizi viņa to uzrunāja tik intīmi. Lācis

VI, 426. Viņu [laulāto] starpā bija noticis kaut

kas tāds, kas tos vairāk tuvināja un padarīja
intīmus. Tas izpaudās ne tikai skatos un do-

mās, bet arī vārdos. Rozītis 111, 82.

intoksikācija, -as, s.; mcd. Organisma saindē-

šanās ar toksiskām vielām, kas veidojas paša

organismā vai iekļūst tajā no ārienes. Orga-
nisma i. □ Slimības sākumā novēro. . orga-

nisma vispārējās saindēšanās (intoksikācijas)

pazīmes, kas izpaužas kā vemšana, ēstgribas

pasliktināšanās . . Ves 62, 5, 14. Jānoskaidro,. .
vai nav manāmas vispārējas intoksikācijas pa-

zīmes — paaugstināta ķermeņa temperatūra,
svīšana, sāpes locītavās . . Ves 66, 5, 5.

intolerance, -es, s.; parasti vsk. Neiecietība

pret citu uzskatiem, citu uzskatu nerespektē-
šana.

intolerants, -ais; s. -a, -ā; apst. intoleranti.

Tāds, kam raksturīga intolerance; neiecietīgs.

□ Jo kas notiktu ar tām [idejām], ja visi

viņu piekritēji būtu tik intoleranti un nepie-

kāpīgi un apmirtu badā? Viņas nomirtu tāpat
kā viņu nesēji. Upīts 13, 197.

intonācija, -as, s. f. vai. Valodas skaņu

spēka, augstuma, ilguma un tembra maiņas,

kas izsaka daļu izteikuma satura. Runas i.

Teikuma i. Jautājuma i. Ironiska i. O Gal-

venie no intonācijas elementiem ir šādi: pau-

ze, loģiskais akcents, melodija, intonatīvais

spēks, intonatīvais tembrs, intonatīvais temps,

intonatīvais pārgarums. Gram 11, 115. Uzklau-

sot mutvārdu izteikumu, tieši pēc noteiktiem

intonācijas elementiem varam spriest par

vārdu saistījumu noteiktās jēdzieniskas vie-

nībās.. Blinkena 1, 24. Nemainot vardu kar-

tību, frāzei var piešķirt dažādu intonāciju un

līdz ar to dažādu nozīmi. Piemēram, ja tei-

kumā «viņš šodien izgāja no mājām» uzsver

pirmo vārdu, tad tas atbild uz jautājumu: kas

to darīja, ja uzsver otro vārdu. . , tad teikums

paskaidro laiku, kad tas notika .. Valeinis 1,213.

2. vai. Valodā noteiktas skaņu augstuma un

spēka maiņas zilbē (parasti garā zilbe). Zil-

bes i. Stieptā i. Lauztā i. Nestieptā i. Kāp-

jošā i. Intonāciju sakritums. □ Viena no sav-

dabīgākajām latviešu valodas fonētiskajam

parādībām ir zilbes intonācija.. Gram I, 66.

Vidus dialekta trīs intonācijas ir liecība par

latviešu valodas intonācijām ļoti talā senatnē.

Visas pārējās intonāciju sistēmas ir jaunākas.
Lava 2, 112. ..lībiskajās izloksnēs ir izveido-

jušās arī sekundāras intonācijas: krītoša, kāp-

joši krītoša, lauzti krītoša un stiepti krītoša.

Rudzīte 1, 157.
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3. mūz. Vismazākā melodijas daļa, kam ir

muzikālās izteiksmības nozīm.e,- mūzikas ska-

ņas izpildījums (ar balsi vai instrumentu).

O Te [simfonijas 1. daļā] valda maigi liriska

noskaņa, melodijas intonācijas kļūst diatoniski

noturīgas, tās struktūra dziesmai līdzīga. .
Māksla 59, 4, 21. Spruksts veiksmīgi notēlots

[operā «Zaļās dzirnavas»] ar ziņģu intonācijās

stilizētām dziesmām, ar tām piemītošu jūte-
lību un salkanību. Kar 58, 9, 147. // Muzikālā

izpildījuma precizitāte. Tīra i. Netīra i. O Or-

ķestra muzicēšanas veids izceļas ar kopējā

skanīguma saliedētību, kristāltīrām intonāci-

jām un izjustu niansējumu. Māksla 59, 4, 48.

// Komponista vai tautas daiļradei piemītošo

īpatnību kopums. iO Rapsodija sākas ar lēnu,

patētisku ievadu, kurā sarežģītās harmonijās
ietverta latviešu tautas [mūzikas] intonācijām
tuva melodija. Māksla 59, 1, 28. // Mūzikas

instrumenta katra toņa skanējuma precizitāte

(augstumā, tembrā, spēkā).
4. literat. Frāzes jēdzieniskais un emocionā-

lais noskaņojums, ko atklāj, piemēram, vārdu

kārta, konteksts, pieturzīmes. □ Jaunajai
rakstniecei ir noteikts epiķes talants, bagāts
dažādām liriskām intonācijām. Kar 60, 2, 139.

Raksturodams cilvēku, Čehovs pārsteidzošā
dažādībā rada noskaņu un intonāciju bagātī-
bu. Cīņa 60, 24, 3. // pārn. Satura ievirze, pa-

matnoskaņa (parasti tekstā). □ Šie pēdējie
uzskati. . ir nepārprotami ietekmējuši ari re-

cenzentu vērtējumus, viņu recenziju intonā-

ciju. J Kalniņš 1, 229. . . īsais prologs kļūst par
satraucošu akordu, kas nosaka visas izrādes

intonāciju. Kar 63, 2, 118.

intonatīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. intonatīvi.

1. vai. Saistīts ar intonāciju (1), tai raksturīgs.
Intonatīvais tembrs. O Pēc intonatīvā prin-

cipa pieturzīmes lietojamas tiešā saskaņā ar

runas intonatīvo veidojumu, parādot intona-

tīvi nodalīto runas posmu robežas. Blinkena

1, 19. Intonatīvais temps ir artikulācijas ātru-

ma maiņa runas plūsmā. Gram 11, 120.

2. vai. Saistīts ar intonāciju (2), tai rakstu-
rīgs. Zilbes intonatīvais skanējums.

3. mūz. Saistīts ar intonāciju (3), tai rakstu-

rīgs. Intonatīvi precīzs atskaņojums.
4. literat. Saistīts ar intonāciju (4), tai rak-

sturīgs. Dzejoļa intonatīvās īpatnības.
intonējums, -a, v. 1. vai. Paveikta darbība,

rezultāts -> into nē t (1). Teikuma i.

2. vai. Paveikta darbība, rezultāts-*-i nt o-

n ē t (2). Zilbes i.

3. mūz. Paveikta darbība, rezultāts -*- Int o-

nēt (3). Dziesmas i. // Izlīdzinājums (mūzi-
kas instrumenta skanējumam) ar Īpašiem teh-

niskiem paņēmieniem.
infonēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. vai.

Izrunāt (piemēram, teikumu) ar noteiktu into-

nāciju. Dažādi intonēti teikumi.

2. vai. Izrunāt (zilbi) ar noteiktu intonāciju.
Krītoši intonēta zilbe.

3. mūz. Izpildīt (skaņdarbu) noteiktā intonā-

cijā. □ .. [dziedone] lieliski tiek galā ne

vien ar dažkārt grūti_ intonējamām, instru-
mentāla tipa melodijām,.. bet, galvenais,

dziļi atklāj savas varones pievilcīgo būtību.

Māksla 61, 4, 23.

intramuskulērs, -ais; s. -a, -ā; apst. intramus-

kulāri; mcd. Tāds, kas atrodas, norisinās mus-

kulī. Intramuskulāra injekcija — injekcija
muskulī.

intransitivitāte, -es, s ; parasti vsk.; vai. Vis-

pārināta īpašība -p-intransitīvs, šīs īpa-

šības konkrēta izpausme,- intransitīvums, ne-

pārcjamība.

intransitīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. intransitīvi;

vai. Tāds (darbības vārds), kam nevar pievie-
not papildinātāju akuzatīvā (bez prievārda);
nepārejošs.

intransitīvums, -a, v.; parasti vsk.; vai. Vispā-

rināta īpašība -vi n t r a n s 11 iv s, šīs īpašī-

bas konkrēta izpausme; intransitivitāte, ne-

pārejamība. Verba i.

intravenozs, -ais; s. -a, -ā; apst. intravenozi;

mcd. Tāds, kas atrodas, norisinās vēnā. Intra-

venoza injekcija — injekcija vēnā.

intriga, -as, s. 1. Slepena, parasti ļaunprātīga
vai naidīga, darbība, rīcība kāda mērķa sa-

sniegšanai. Uzsākt intrigas. □ Tomēr padom-

ju ļaudis nevar palikt vienaldzīgi un neievē-

rot imperiālistisko valstu militārās intrigas,
naida kuršanu . . Cīņa 57, 271, 1. ledomātu pre-

tinieku tuvumā pamanījusi, Ella to veikli un

nenovēršami pazudina paziņu acīs. Tik veikli,

ka pazudinātais ilgi neizprot, kas īsti ir pret

viņu vērsto intrigu autors. Bendrupe 1, 51. Pa-

zina [zēnsļ skandālu hroniku, zināja intrigas

un prata tās izčalot kā burbuļojošu strauti-

ņu . . Brigadere 3, 406.

2. literat. Daiļdarbā attēlotā darbība, kurai

raksturīga spraiga norise. O Autore veikli

prot risināt lugas intrigu, notikumu gaita
saista no pirmā cēliena līdz pat lugas beigām.

Lit M 56, 11, 3. .. skatītāju var pārsteigt ar ne-

gaidītiem personu likteņu pagriezieniem

[lugā], ar veikli savītu intrigas līniju. Lit M

60,51,2. Pazīstam arī to [rakstnieku] kā saisto-

šas intrigas meistarisku vērpēju. . Kar 63, 4, 135.

intrigants, -a, v.; intrigante, -es, dsk. ģen.

-šu, s. Cilvēks, kas nodarbojas ar intrigām(1).

Viltīgs i. '□ «Hartmanis. . ir intrigants un

pļāpa. Aizmuguriski dažu nopeldams, citu

velti lielīdams, viņš šķeļ kolektīvu..» Jauno v

59, 112. Reibums Caunem bij izgājis, un

viņš tagad Cepļa kundzi izjuta ka ļaunu in-

triganti, kas bez kādas kautrēšanās pinusi

viņu savos nodomos. Rozītis 111, 77.

intriģēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Izrai-

sīt ziņkāri, arī aizdomas,- interesēt. Notikums

sāka viņu i. Grāmata ar intriģējošu saturu,

a Aijas priekšlikums intriģēja Žuburu. Lācis

6, 79. .. intriģējošais, pat dēkainais stāsta si-

žets .. nevar atstāt lasītāju.. vienaldzīgu.
Lit M 58, 4, 2.

2. pareti. lesaistīt intrigās,- vērst intrigas

pret kādu. a «Tu biji pret mani kļuvis pavi-
sam vienaldzīgs. .. Tas bija bezgala smagi, un

es sāku tevi intriģēt ar Cauni.» Rozītis 111, 122.

introducēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; biol.

levest (augus no apgabaliem, zemēm ar citā-

diem dabas apstākļiem, lai ieaudzētu, ieviestu).
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□.. [jaunās šķirnes] paraugsaimniecība

iegūst, introducējot no ārzemēm, kā arī no

brālīgajām sociālisma zemēm un dažādiem Pa-

domju Savienības botāniskajiem dārziem . .
Cīņa 63, 221, 4. Zinātņu akadēmijas Botāniskais

dārzs skatē rāda vairāk nekā 40 rožu, 10 neļ-

ķu . . šķirnes, to skaitā arī no Anglijas intro-

ducētās. Cīņa 67, 170, 1. No Meksikas opun-

cijas .. introducēja Spānijā, Alžīrijā. . un ci-

tur. Rupais 1, 53.

introdukcija, -as, s. 1. mūz. Muzikāls ievads

pirms skaņdarba pamatdaļas,- operas vai ba-

leta uvertīras paveids. Operas i.

2. biol. Darbība, process -> introd vcē t.

Jaunu augļu šķirņu i. jO Daudz tiek darīts

citu zemju augu introdukcijā un aklimatizā-

cijā.. Zv 63, 13, 16.

introspekcija, -as, s.; parasti vsk. 1. Pašnove-

rošana.

2. filoz. Ideālistiskajā lilozolijā — savas ap-

ziņas stāvokļu tieša novērošana.

introspektīvs, -ais; s. -a, -ā; apst. introspek-
tīvi. 1. Saistīts ar introspekciju (1), tai rakstu-

rīgs. Introspektīvi novērojumi.
2. Saistīts ar introspekciju (2), tai rakstu-

rīgs. Introspektīvā psiholoģija.

intuīcija, -as, s. 1. Nojauta, izjūta, kas bal-

stās uz neapzinātu pieredzi. O Intuīcijai, zem-

apziņai, instinktiem . . ir diezgan liela nozīme

visā mūsu darbībā. Zin T 69, 7, 6. Zinātnieka

intuīcija un iztēle aizvien jākontrolē vēsam

saprātam. Zin T 65, 8, 13. «Ar intuīciju vien

nepietiek,» Vilis turpināja uzbrukt Elzai. «Zi-

nāšanu vajag.» Sakse 7, 214.

2. Ideālistiskajā lilozolijā — mistiska spēja
izzināt patiesību bez iepriekšējas zinātniskas

pieredzes un loģiskiem slēdzieniem.

intuitīvisms [intu-itīvisms], -a, v.; parasti vsk.

Ideālistiskās iilozofijas virziens, kas par vie-

nīgo izziņas līdzekli uzskata intuīciju.
intuitīvists [intu-itīvists], -a, v ; intuitīviste,

-es, dsk. ģen. -stu, s. Intuitlvisma piekritējs.
□ Jo sevišķi reakcionāri ir franču filozofa

intuitīvista Anrī Bergsona . . uzskati par telpu
un laiku. Karpovics 1, 35.

intuitīvs [intu-itīvs], -ais; s. -a, -ā; apst.
intuitīvi. Tāds, kas balstās uz intuīciju. I. sprie-
dums. Intuitīvi izprast. O Ja sūtniecības dar-

biniece Eva Granta brāļu Tūru lugā «Aiz sūt-

niecības logiem» protestēja pret kara kurinā-

tāju intrigām, tad tas vispirms bija dziļi intui-

tīvs sievietes protests pret karu. . Māksla 60,

2, 38. Mūsu republikas arhitekti gan apzināti,

gan tīri intuitīvi, izjuzdami modernās arhitek-

tūras attīstības tendences, iet kopsolī ar brā-

līgo republiku., arhitektiem. Māksla 62, 1, 18.

invaliditāte, -es, s.; parasti vsk. Stāvoklis,
kad pilnīgi vai daļēji zaudētas darba spējas
(ievainojuma vai slimības dēļ). Invaliditātes

pensija. □. . invaliditāte šinīs laikos vairs

nedarīja_ cilvēku mazvērtīgu. Tādi gadījumi,
kad cilvēkam trūka vienas kājas, bija tie vieg-
lākie, jo svarīgākais loceklis taču ir roka.

Lācis VII, 558. Smagākas formas tuberkulozes

slimniekus ar Darba ekspertīzes ārstu komisi-

jas lēmumu ieskaita invaliditātes grupās, do-

dot viņiem tiesības strādāt īpašās iestādēs ■—■
invalīdu kooperācijās. Ves 58, 7, 10.

invalīds, -a, v.; invalīde, -es, dsk. ģen. -žu, s.

Cilvēks, kas pilnīgi vai daļēji zaudējis darba

spējas (ievainojuma vai slimības dēļ). Kara i.

Kļūt invalīdam. Saņemt invalīda pensiju. In-

valīdu nams. O «Vai viņa nāks pie invalīda?»

Kapeika smīnēja. «Man jau tikai viena kāja.»
Lācis 8, 80. . . defekts gurna locītavā neļāva

staigāt. Inženieris negribēja samierināties ar

invalīda likteni .. Zv 56, 15, 21.

invariance, -es, s.; parasti vsk. Spēja palikt
nemainīgam (kādā norisē, kādos apstākļos).
Fizikas likuma i.

invariantsi, -a, v. Tas, kas paliek nemainīgs

(kādā norisē, kādos apstākļos).
invariants 2

, -ais; s. -a, -ā; apst. invarianti.

Tāds, kas paliek nemainīgs (kādā norisē, kā-

dos apstākļos). I. lielums. □ Mehānikas liku-

mi nemainās, pārejot no vienas [inerciālās]
atskaites sistēmas otrā. Tas ir Galileja relati-

vitātes princips. Saskaņā ar šo principu ķer-
meņa garums, telpa un laiks visās inerciālās

sistēmās ir invarianti, t. i., nemainīgi. Karpo-

vics I, 38.

invariantums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība -^-invariants 2, šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Lieluma i.

invāzija, -as, s. 1. biol. Parazītisku dzīvnieku

ieperināšanās organismā. Invāzijas slimības.

Invāzijas cēloņi. □ Nav ieteicams lietot [zie-

meļos] uzturā jēlu, sasalušu brieža gaļu vai

zivis. Tas ļaus izsargāties no zarnu parazītu

invāzijas. Ves 67, 1, 30.

2. pol. Bruņots iebrukums citā valstī.

invencija, -as, s.; mūz. Neliels brīva imitē-

joša stila skaņdarbs klavierēm.

inventarizācija, -as, s. Inventāra, ari īpašu-

mu, prasību, saistību reģistrēšana, attiecīgu
sarakstu sastādīšana; pārbaude un reģistrē-
šana. Grāmatu i. Mākslas priekšmetu i. In-

ventarizācijas akts. □ Salaspils patērētāju
biedrības revīzijas komisija centīgi pārbauda
biedrības saimniecību, veikalos izdara inven-

tarizāciju. . Cīņa 60, 33, l. Lai būtu iespējams
noskaidrot dabisko zālāju platības un stā-

vokli, . . katrā kolhozā un padomju saimnie-

cībā jāizdara zālāju inventarizācija. Tērauds

1, 153.

inventarizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Reģistrēt (inventāru, arī īpašumu, prasības,
saistības), sastādīt attiecīgus sarakstus; pār-
baudīt un reģistrēt. I. bibliotēku. I. kolhoza

mantu. O . . paredzēts inventarizēt visas me-

dību platības. D kal 65, 57.

inventārs, -a, v. Priekšmetu, riku kopums

(piemēram, kādā telpā, uzņēmumā, iestādējļ
nepieciešamo priekšmetu, rīku kopums (kādā

darbības nozarē). Lauksaimniecības i. Sporta i.

Inventāra saraksts. legādāt inventāru. Dzīvais

inventārs — lauksaimniecības dzīvnieku ko-

pums (kādā saimniecībā). Nedzīvais inven-

tārs — darba rīki un mašīnas, dažādi saimnie-

cības piederumi, transportlīdzekļi (kādā uzņē-

mumā, saimniecībā). □ Puķkopēja inventārā
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vēl ietilpst šādi darba rīki: lāpstas, dakšas,

naži, grieznes, kapļi.. Dindonis 1, 39. Pavasa-

rim nākot, Purgailis māju izrentēja un ūtrupē

pārdeva inventāru. Austriņš 2, 122. . . mašīnu

traktoru stacija saņēma vairākus jaunus trak-

torus un daudz piekabināmā inventāra . . Lācis

12, 359. Dzelzs inventārs sar. — saka par

pastāvīgiem, ilggadējiem iedzīvotājiem, darbi-

niekiem, arī par nemainīgām lietām, vērtībām.

O Mēs abi paliksim sanatorijā [strādāt]. Lai

atvaļinājumos iet citi. Mēs esam dzelzs inven-

tārs . .Birze 5, 48.

inventūra, -as, s. Inventarizācija (tirdznie-
cībā). Veikals slēgts inventūras dēļ.

inversija, -as, s. 1. vai. Parastās vārdu kār-

tas maiņa (piemēram, teikumā). O ..liekas

traucējoši pāris vietās atskaņu dēļ iekabinātie

liekie vārdi. . un šur tur sastopamās inversi-

jas, visas šīs «saimes brīvās» un «balsis spē-

jās» . . Lit M 57, 2, 2. Inversijai, respektīvi,
vārdu pārstatījumam neparastā kārtībā, jābūt

loģiski pamatotai. Kar 59, 5, 98.

2. ķīm. Vielas molekulu optisko īpašību

maiņa, kas rodas, ja mainās molekulas telpiskā
uzbūve.

3. fiz. Fizikālas parādības iedarbības apvēr-

šana.

4. mat. Ģeometrijā — transformācija, kas at-

tēlo riņķa iekšpusi par riņķa ārpusi, un otrādi.

II Algebrā — elementu dabiskās vērtības mai-

ņa naturālo skaitļu virknē.

5. meteorol. Gaisa temperatūras paaugstinā-
šanās līdz ar augstuma palielināšanos (paras-

tās pazemināšanās vietā). □ . . stāvokli, kad

[gaisa] temperatūra palielinās līdz ar augstu-
mu, sauc par inversiju. Zirnītis 1, 28.

6. biol. Hromosomas struktūras pārmaiņas,
hromosomas segmentam pagriežoties par

180 grādiem.
inverss, -ais; s. -a, -ā; apst. inversi; vai.

Mainīts (par parasto vārdu kārtu teikumā).
Inversā vārdnīca — vārdnīca, kurā vārdi sa-

kārtoti alfabēta secībā pēc vārdu pēdējā
burta.

investēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; ekon.

leguldīt (kapitālu) kādā uzņēmumā (parasti ār-

zemēs). I. kapitālu rūpniecības uzņēmumā.
investīcija, -as, s.; parasti vsk.; ekon. Dar-

bība, process ->- investē t. Kapitāla i.

O levērojama loma Paragvajas ekonomikā ir

RietumVācijas kapitāliem, kas sastāda gandrīz
80 procentus no visām ārvalstu investīcijām.
Cīņa 67, 150, 3.

inženier-, salikteņu pirmā daļa; savienojumā ar

lietv. 1. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā no-

sauktais ir saistīts ar tehnisku jautājumu ri-

sināšanu, inženieru praktisko darbību, parasti
celtniecībā. Inženierģeodēzija. Inženierģeolo-
ģija. Inženierbūve. Inženierceltne.

2. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais attiecas uz inženierkaraspēku. Inženier-

pulkvedis.

inženieris, -a, v.; inženiere, -es, dsk. ģen.

-ru, s. Speciālists ar augstāko tehnisko izglī-
tību. I. elektriķis. I. celtnieks. Inženiere ķī-
miķe. O Parasti kalnu inženieris Gavrilovs

brauca uz Balahāniem apskatīt katlus divi

reizes nedēļā. . Birznieks-Upītis 6, 319. «Tiltu

sāks būvēt jaunnedēļ pat,» svarīgi sacīja Pil-

tavnieks. «Inženieris jau visu smalki izplāno-
jis.» Rinkule 2, 85.

inženierkaraspēks, -a, v.; mii. Speciālais ka-

raspēks, kas veic militārus inženiertehniskus

uzdevumus.

inženierkonstrukcija, -as, s. Būvkonstrukcija,
kas veidota pēc inženierzinātņu likumiem.

Dzelzsbetona i.

inženiertehnisks, -ais; s. -a, -ā; apst. inženier-

tehniski. Tāds, kas ir saistīts ar inženierzināt-

nēm un tehniku. I. darbinieks. !□ . . masveida

dzīvokļu celtniecības inženiertehniskie un ma-

teriālie nosacījumi mūsu kaimiņpilsētās ir ap-

tuveni vienādi. Māksla 74, 3, 18. Radio un tele-

vīzijas centra akcentēšana [pilsētas] siluetā

nebūt nenoniecinās televīzijas torņa — pilsē-

tas augstākās inženiertehniskās konstrukcijas
nozīmību. Māksla 74, 4, 19.

inženierzinātnes, -ņu, s.; tikai dsk. Zinātņu

nozare, kas apvieno fizikas, materiālu pretestī-

bas, celtniecības un ģeodēzijas atziņas teh-

nisko problēmu risināšanai.

īpašība, -as, s. Tas, kas, piemītot priekšme-

tam vai parādībai, nosaka to atšķirību no

citiem priekšmetiem un parādībām vai līdzību

ar tiem un izpaužas mijiedarbībā ar citiem

priekšmetiem vai parādībām. Būtiska ī. Nebū-

tiska i. Vispārīga ī. Dabiska ī. Mākslīga ī.

Rakstura ī. Personības ī. legūt jaunas īpašī-
bas, īpašības vārds vai. — vārdšķira, pie ku-

ras pieder lokāmi vārdi, kas nosauc priekš-
meta pazīmi (Īpašību, attieksmi v. tml.),- adjek-
tīvs. O Kokam ir daudzas labas īpašības —

izturība, elastīgums, mazs tilpumsvars. Sterns

2, 57. Patstāvīgums, rosme, dzīves prieks, ini-

ciatīva darbā ■— visas šīs īpašības ieaudzinā-

mas bērnos
..

PL Skola 62, 7, 7. Māju briedis

saglabājis visas savvaļas brieža vērtīgās īpa-
šības — ārkārtīgu pieticību, izturību. .Zv 53,

11, 15. // Spēja. O Zigis nebija daudz skolo-

jies . . , bet šim stiprajam, atklātajam zēnam

piemita īpašība nekļūdīties. Saulītis 12,49. Auzi-

ņietei tā labā īpašība, ka viņa varēja raudāt

katrā vajadzības gadījumā. . Upīts 4, 224.

īpašniecisks, -ais; s. -a, -ā; apst. īpašnieciski;

niev. Saistīts ar privātīpašnieku, tam rakstu-

rīgs, īpašnieciska attieksme. O.. visos kriti-

kas, teorijas un publicistikas žanros apkaroju

pilsoņu un gruntnieku īpašnieciskās šķiras ne-

gausību. . Kar 59, 8, 114.

īpašnieks, -a, v.; īpašniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. Cilvēks, kam ir īpašuma tiesības (uz

ko). Automobiļa ī. īpašnieka tiesības. 1.0 īpaš-
niekam ir tiesība atprasīt savu mantu no sveša

nelikumīga valdītāja. AT Biļ 60, 3, 44. . . mājas

upes līcī tukšas jau labu laiku. īpašniekam
labāk patīkot pilsētā.. Sudrabkalns 11, 531.

Māte viņai bija sen mirusi. Tēvs. . neliela

zāģu gatera un sarkanas ķieģeļu mājas īpaš-
nieks . . Strāls 2, 335. // sar. Cilvēks, kam ir kā-

das iiziskas īpašības, dotumi. !□ «Bet sviedru

tomēr nav!» pilnīgā auguma īpašnieks nu jau
diezgan skaudīgi konstatēja. Saulītis 12, 7.
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Viņa ir tīras, skaistas balss īpašniece.. Rī-

gas B 57, 55, 5.

īpašs, -ais; s. -a, -ā; apst. īpaši. 1. Atse-

višķs (1). O Zirgiem īpašs gans, puišiem pa

piegulām nav jānīkst. Upīts 4, 161. . . viņam bija
uzlikts tas pats ēdiens uz īpaša galdiņa. .

Birznieks-Upītis 6, 358. // Atsevišķi izteikts, arī

ar sevišķu uzsvaru izteikts. O Vārda dienā

jau mēdz ierasties bez īpašas aicināšanas!

Ādamsons 2, 132.

2. Liels, sevišķs. Pievērst īpašu uzmanību.

□ Forma mākslas darbā ir tikpat nozīmīga
kā saturs. Tāpēc nepareiza.. ir satura vai

formas īpaša izcelšana. Valeinis 1, 30. Vai Lein-

asars jau kaut ko bija saodis? Vai kaut kas

īpašs noticis? A Grigulis 13, 550. Viņa strādāja
labi, ar īpašu dedzību. Stulpāns 2, 55. .. šī bija

īpaša diena: kombaini gatavojās iziet darbā.

Talcis 4, 69.

3. Īpatnējs, savdabīgs. !□ Katram revolūci-

jas cīnītājam bijis savs īpatns uzdevums dzīvē,
arī sava īpaša raksturīga dzīva cilvēka fiziskā

seja . . Upīts 14, 687. Katra laikmeta dzīve at-

klājas īpašos konfliktos, īpašos sižetos un tē-

los . . Valeinis 1, 153. Jau notāļus plūst pretim

īpaja rijas smarža. Birznieks-Upītis Ha, 106.

. . Ārija parausta plecus tādā īpašā manierē,

citas meitenes to neprot. Zigmonte 1, 257. // At-

sevišķs un īpatnējs. □. . tulkojumi ir īpašs
literatūras žanrs ar savu specifiku.. Rīgas B

58, 224, 6.

4. apst. Tieši, ar nolūku. O Juzītis pats
tikko esot te bijis. īpaši braucis no Rīgas,
lai viņu apciemotu! Lubējs 1, 127.

īpašums, -a, v. 1. Tas, uz ko ir pilnīgas val-

dījuma, lietojuma un rīcības tiesības. Valsts ī.

Sociālistiskais ī. Kapitālistiskais ī. Privātais ī.

legūt īpašumā. īpašuma tiesības —
ekonomis-

ka rakstura subjektīvas civiltiesības, kurās

ietilpst mantas valdījuma, lietojuma un rīcī-

bas tiesības. Nekustamais īpašums neakt. —

zeme, tās bagātības un celtnes (kā kāda kapi-
tālistisks piederums). IfZI ..kad tauta pati
kļuva saimnieks, tad arī meži kļuva par tās

īpašumu. Zv 52, 6, 18. Cik nemanot pa šiem

gadiem viņā pārveidojies īpašuma jēdziens.
Sakse 7, 9. .. tajā pašā gadā ķieģeļu ceplis pār-
gāja cita īpašumā . . Birznieks-Upītis 6, 124. Pil-

soņu personiskajā īpašumā var atrasties man-

ta, kas paredzēta viņu materiālo un kulturālo

vajadzību apmierināšanai. AT Bil 61, 4, 9.

// Manta vai cits objekts, uz kuru ir valdī-

juma, lietojuma un rīcības tiesības. □ .. mans

tēvs bij godīgs cilvēks, kurš savu īpašumu
ne ar kapeiku no svešas mantas nav pavai-
rojis. Blaumanis 11, 316. Kas man Rīgā bija,
viss aizgāja bojā, dzīvojot pa Ventspili, kas

bija Ventspilī, aizgāja bojā, pārceļoties uz

Rīgu. Tas, ko te redzat, ir mana radinieka

īpašums. A Grigulis 13, 391.

2. Piederums (nemateriāla rakstura). Zinātne

kļuvusi par visas tautas īpašumu.
īpašumtiesisks, -ais; s. -a, -ā; jur. Tāds, kas

attiecas uz īpašuma tiesībām. īpašumtiesiskas
attiecības.

īpašvārds, -a, v.; vai. Lietvārds, ar ko ap-

zīmē vienu no līdzīgiem kādā noteiktā grupā.
□ Visus lietvārdus ar to dažādajām leksiska-

jām nozīmēm gramatika iedala sugas vārdos

un īpašvārdos. Gram I, 376.

īpafība, -as, s.; pareti. 1. Īpatnība. O Kun-

dzes .. atcerējās klātneesošos vīrus un pastās-
tīja viena otrai to īpatības. Sakse 1, 132.

īpatnējs, -ais; s. -a, -ā; apst. īpatnēji. Tāds,
kas nav līdzīgs citam; savdabīgs. I. cilvēks.

IO Jaunības gadi — īpatnēji. Jaunībā nekas

neliekas nesasniedzams.. Cīņa 63, 139, 2.

// Tāds, kurā izpaužas (kā) savdabigums, at-

šķirība no citiem. īpatnēja rīcība. īpatnēja iz-

turēšanās, īpatnējā masa fiz. — ķermeņa ma-

sas attiecība pret tā tilpumu. īpatnējā siltum-

ietilpība fiz. — ķermeņa masas vienības sil-

tumietilpība, īpatnējais siltums — īpatnējā
siltumietilpība. īpatnējais tilpums fiz. —

til-

pums, kuru aizņem vielas viena masas vie-

nība, īpatnējais svars — a. īpatnējā masa.

b. īpatsvars (1). O ..autoriem jāmeklē

īpatnējāki sižeti, vide, tēli. . Kar 60, l, 144.

Viņi tobrīd ēda mājasmātes īpatnēji pagata-
votu pildītu līdaku. Purs 4, 149.

īpatnība, -as, s. Vispārināta īpašība->

īpatns, šīs īpašības konkrēta izpausme.
Mākslas I. // Īpatnēja iezīme (cilvēkam).
O Katram [ātrslidotājam] ir savas īpatnības,
savi Ahila papēži, katram ir savs uzdevums

treniņos. Saulītis 12, 107. .. ikviens rakstnieks

dzīves parādības uztvers savādāk, atbilstoši

savai īpatnībai un interesēm.. Lit M 58, 31, 2.

// īpatnēja iezīme (piemēram, priekšmetam,

parādībai). O Jaunie lauki bija sadalīti ap-

tuveni pa četrsimt hektāru katrā .. , raugoties
pēc apkārtnes īpatnībām. Talcis 4, 75. Viena no

raksturīgākajām Gaujas īpatnībām ir tās ne-

saskaitāmie līkumi. Lagzdiņš 3, 34. Kompozī-

cijas īpatnības lielā mērā atkarīgas no žanra ..

Valeinis 1, 110. . .Elza piebilda: «Man liekas, ka

katrai tautai sava īpatnība.» Sakse 7, 91.

īpatnīgums, -a, v.; parasti vsk.; pareti. Īpat-
nība. O Ne dārgumā pastāvēja dāvanas

vērtība, bet īpatnīgumā. BrigadereXX, 130.

īpatnis, -ņa, v.; īpatne, -es, dsk. ģen. -ņu, s.

1. v. Patstāvīgi eksistējošs organisms; indi-

vīds (2). !□ Jūru planktonā kramaļģu skaits

bieži sasniedz 100 000 īpatņu 1 litrā ūdens. .
Galenieks 2, 31. .. meža cūkas var krustot ari

ar mājas cūkām. Šādu krustojumu īpatņiem
dažreiz ir pārsvarā meža, citreiz mājas cūkas

pazīmes. A Kalniņš 1, 85. Organismos pastāvīgi

uzkrājas sīkas izmaiņas, un dabiskā izlase ne-

saudzīgi atšķiro īpatņus ar mazākām dzīvot-

spējām. Zv 65, 13, 18.

2. īpatnējs cilvēks. // reti. Īpatnējs augs vai

dzīvnieks.

īpatns, -ais; s. -a, -ā; apst. īpatni. īpatnējs.
O .. māksla tikai tad ir īsta un paliekama,
ja to veidojis savdabīgs, īpatns, neatdarināms

talants. Upīts 14, 644. Komponists ar. . īpatnu

seju. Šos vārdus attiecina gandrīz uz

katru skaņradi, kura darbos saklausām kaut

ko savdabīgi svaigu. Lit M 58, 17, 3. Katrs no
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viņiem ir ar savu īpatnu, jau iezīmējušos rak-

sturu . .Lit M 57, 12, 2.

īpats, -ais; s. -a, -ā; apst. īpati. Īpatnējs.
Līdz ar vakara vēju iestājies atkusnis bija

uzdzinis augšā upes atvaru īpato smaržu. .
Kar 56, 11, 46. īpatas ir zemei pieguļošo augļu

koku formas. To zari izplešas uz visām pu-

sēm tuvu augsnei. Bērn 50, 6, 29.

īpatsvars, -a, v. 1. Skaits, daudzums, bie-

žums vai nozīmīgums, salīdzinot ar pārējo vai

pārējiem. □ Parādās pilsētas temats ar asiem

sociāliem sadzīves kontrastiem. Pamazām tas

iegūst lielu īpatsvaru. Jaun Gr 67, 9, 17. Pie-

augot strādnieku skaitam, likumsakarīgi pa-

lielinājās arī to īpatsvars republikas iedzīvo-

tāju kopējā sastāvā. Jaun Gr 67, 3, 6.

2. Īpatnējā masa.

iprīts, -a, v.; parasti vsk. Indīga viela —

smags, parasti tumšbrūns, eļļains šķidrums,

kas ož pēc ķiplokiem vai sinepēm. O Ed-

gars jūrā izceļ kara gados nogremdētu iprīta

kasti . . J Kalniņš 1, 396.

ir l
,

vienojuma saiklis, parasti atkārtojumā:

ir — ir. Savieno divus vai vairākus vienlīdzī-

gus teikuma locekļus vai teikumus, norādot

uz to līdzīgo raksturu: kā ■— tā, gan — gan.

□ Tolaik ir tēvs, ir māte bija miruši. . Bels

i, 103. Tā bija droša, interesanta un glīta mei-

tene, kas prata būt ir jautra, ir nopietna.

Liesma 66, 3, 2. Nakts kā jau nakts: ir mēness

spīd, Ir tālē rūsa plaiksnī . . Saulītis 8, 37.

ir
2, part. 1. Lieto, lai izteiktu pievienojumu

un pastiprinājumu; arī. \UJ Ludis nolēca. .
lielā dubļu pančkā un tur ir palika, ratiem

pakaļ skatīdamies. Brigadere 2, 19. Dūdums pa-

teica — «man vēl laika diezgan», un pārlie-
cināt viņu par piegādes normu nodošanu

pirms termiņa tā ir neizdevās. Sakse 7, 379.

2. Lieto, lai izteiktu pastiprinājumu; pat.
'□ . . ēšana ir prātā nenākot, kad tik zivis

ķeroties. Austriņš 2, no. .. Krūmos ir pa nak-

tīm guļot, Pilsētā viņš parādoties reti . . A Gri-

gulis 16, 47.

iracionālisms, -a, v.; parasti vsk.; filoz.

1. Ideālistiskās lilozofijas virziens, kas iero-

bežo vai noliedz racionālas izziņas iespējas un

aizstāj to, piemēram, ar intuīciju, instinktu,

ticību.

2. Iracionalitāte (1). Uzskatu i.

iracionālistisks, -ais; s. -a, -ā; apst. iracionā-

listiski; filoz. Saistīts ar nacionālismu (1), tam

raksturīgs. I. pasaules uzskats. I. apcerējums.
iracionalitāte, -es, s. 1. parasti vsk.; filoz.

Vispārināta īpašība šis īpa-
šības konkrēta izpausme. Uzskatu i.

2. mat. Iracionāls lielums. O Iracionālo vie-

nādojumu risināšanas pamatprincips ir atbrī-

voties no iracionalitātēm, kāpinot vienādoju-
ma abas puses vienu vai vairākas reizes attie-

cīgā pakāpē. Zin T 66, 6, 47.

iracionāls, -ais; s. -a, -ā; apst. iracionāli.

1. filoz. Tāds, kas nav ar prātu izzināms, arī

izprotams vai uztverams. iO Ilgumu nevar iz-

zināt ar prātu [pēc Anrī Bergsona uzskatiem],
bet gan ar intuīciju, t. i., ar tiešu izziņu, bez

prakses, bez pieredzes, nevis ar loģisku ana-

lizi, bet gan iracionāli, mistiski. Karpovics 1, 35.

2. mat. Tāds, kas nav racionāls. Iracionāls

skaitlis — skaitlis, kas nav izsakāms kā vien-

kāršs daļskaitlis; bezgalīgs neperiodisks deci-

māldaļskaitlis. Iracionāli vienādojumi.
iradiācija, -as, s. 1. fiz. Optiska ilūzija, kas

izpaužas tā, ka gaišas iigūras uz tumša iona

šķiet lielākas nekā tādu pašu izmēru tumšas

ligūras uz gaiša iona.

2. fiziol. Uzbudinājuma vai kavēšanas pro-

cesa izplatīšanās (centrālajā nervu sistēmā).

II Sāpju izplatīšanās organismā. i.O Sāpju ira-

diāciju izskaidrot var dažreiz arī citādi. Ja

sāpju receptoru kairinājums izplatās uz bla-

kus guļošajiem receptoriem vai.. arī uz tālāk

guļošajiem receptoriem, tad sāpes izjūt tā,

it kā atbilstošais rajons tiešām . . būtu kairi-

nāts. X Rudzītis 2, 18.

iradiēf, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; intrans.

1. fiz. Optiskai ilūzijai izpausties tā, ka gai-
šas figūras uz tumša fona šķiet lielākas nekā

tādu pašu izmēru tumšas figūras uz gaiša
lona.

2. fiziol. Izplatīties uzbudinājuma vai kavē-

šanas procesam (centrālajā nervu sistēmā).
II Izplatīties organismā (par sāpēm). 1.0 Zobu

sāpes bieži iradiē uz blakus zobiem,
..

uz

ausīm, uz trijzaru nerva visiem zariem .. X Ru-

dzītis 2, 20.

iraid, tag. 3. pers. forma no verba «būt»; novec.

Ir. a Te nu viņš iraid, lielākais Latvijas
ezers! Austriņš 2, 314.

irāņi, -ņu, v.; irānis, -ņa, v ; irāniete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. Irānas iedzīvotāji. Irāņu valo-

das vai. — radniecīgu indoeiropiešu valodu

grupa, kuras runā Irānas, Afganistānas un

dažu citu zemju iedzīvotāji.
irbe, -es, dsk. ģen. -bju, s. Vistveidīgo kār-

tas putns baloža lielumā. Irbju medības. Tek

kā irbe — saka par rosīgu, kustīgu, čaklu

cilvēku. O Man patīk raibās lauku irbes, kas

mājo kviešos . . Ādamsons 2, 209. «Aplokā viena

irbe aizskrēja. . . katrā ziņā tur kāds vēl

staigā, pati viņa tumsā neceltos.» Upīts XI, 375.

Jauktiem un egļu mežiem bagātos apvidos
jaunu koku biezokņos vai bagātīgā pamežā
var bieži sastapt meža irbi.. Tas ir visizpla-
tītākais no mūsu vistveidīgajiem putniem.

Latv dzīvn 36.

irbenājs, -a, v. 1. Irbeņu audze. □ Manu

jauno dienu Irbenājā plūktas, Liesmojošas

ogas Tu man dāvināji. Skalbe 3, 53.

2. sar. Irbene. O Tas ir irbenājs, skaistā-

kais meža krūms. Kā tas ir noaudzis! Stalts kā

karalis! Brigadere XX, 15.

irbene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Koks vai krūms

ar krāšņiem, baltiem ziediem. IO Irbenes, tinu

jeb ziemzaļās.. ievestas no Dienvideiropas.

Lapas tumši zaļas, iegareni apaļas, ziedi balti.

Dindonis l, 153. Irbeņu ogas svaigā veidā ir

kaitīgas; vietām tās tomēr lieto barībā sautētā

veidā, jo kaitīgās vielas tad sadalās. Galenieks

2, 368. Irbenes augļi pastiprina sirdsdarbību un

palielina diurēzi. Ves 70, 9, 31.

irbis, -bja, v. Irbulis (1). \C3 . . Andrieviņš
ar īpašu irbi tīra savu.. pīpi.. Vanags 6, 52.
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. . vairākas krustmātes uz garām adatām ver

reņģes . . . «Šīs adatas sauc par irbjiem,» pa-

skaidro Mārītes māte . . Rinkule 1, 24.

irbs, -a, v. Irbulis (1). !□ Musu paviljona

demonstrēja sarežģītus agregātus, ar kuru pa-

līdzību šķiro sardīnes, ver sīkās zivis uz ir-

biem, lai pēc tam kūpinātu . . Rīgas B 68, 208, 3.

// pareti. Adāmadata. O Pirksti aši ņirbina

irbus. Šķiet, rokas pašas no sevis dara da-

rāmo. Vai nu mazums mūžā noadīts . . PL Siev

66, 4, 14.

irbulene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Neliels tauriņ-

ziežu dzimtas krūms ar dzelteniem ziediem.

□ Pēc tam kad izdarīja kvalitātes analīzi

250 gramiem irbuleņu eļļas. . , speciālisti

vienprātīgi nolēma, ka pēc aromāta tā ir la-

bāka par slaveno rožu eļļu. Rīgas B 70, 217, 6.

irbulis, -ļa, v. 1. Samērā tievs stienītis, ko-

ciņš, parasti apaļš, ar smailiem galiem. !□ Ar

lielu koka irbuli mums bija jārāda zilbes un

jālasa skaļi . . Ķempe 9, 58. Koka dēlīšus pār-

klāja ar plānu vaska kārtu un tanī ierakstīja
tekstu ar irbuli, ko parasti izgatavoja no vara.

Jaun Gr 60, 3, 44. . . traukā ielej vajadzīgo dau-

dzumu ūdens, tad uzmanīgi pielej slāpekļskābi
un sērskābi un samaisa ar stikla irbuli. Indāns

1, 87.

2. bot. Auglenicas vidusdaļa, kas savieno

drīksnu ar sēklotni. □ Uz [zieda] sēklotnes

atrodas viens vai vairāki irbuļi. . . Irbuļa galā
ir drīksna.. Sudrabs 1, 44. Ābeles atšķiras no

bumbierēm ar dzelteniem putekšņmaciņiem,
pie apakšas saaugušiem irbuļiem, sārtām vai-

naglapām un citām iezīmēm. Galenieks 2, 233.

irde, -es, s.; parasti vsk. 1. ģeol. Drupans

iezis.

2. Irdne. O Kādēļ jāmīl šai pusē pat ak-

mens, Bērzi un tērces, kas laužas caur irdi?

Saulītis 1, 67. // parn.
Irdena kārta, slānis.

O Laukos vēl caur palso sniega irdi Pāris

pauguru spēj pieres sliet . . Lit M 56, 13, 3.

irdenība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība i r d c n s, šis īpašības konkrēta izpaus-

me; irdenums.

irdens, -ais; s. -a, -ā; apst. irdeni. Tāds,
kura daļiņas nav cieši saistītas, neveido blīvu

masu. O Pirmdien visu dienu krietni sniga,

tā ka irdenais sniegs bij līdz ceļiem. . Birz-

nieks-Upītis 6, 115. Labiem miltiem jābūt irde-

niem, bez kunkuļiem . . Pavāru gr 158. Mīklu

ilgi nemīca, jo tad sviesta mīklas izstrādājumi
ir cieti, bet ne irdeni, trausli. Mājtur 333. Pie

irdeniem iežiem pieder smiltis. Izrakt 16. Zem-

nieks uzmanīgi kāpa pa irdeni uzarto lauk-

mali .. Jauno v 58, 261. pārn. Referents atzī-

mēja, ka romāna kompozīcija ir ļoti irdena,

tāpēc tas, tā sakot, lāgā neturas kopā. Lit M

56, 19, 2. // Tāds, kas ir porains, šūnains, nav

blivs (par augiem, to daļām). O Pavasarī iz-

veidojušās koksnes šūnas dod irdenāku kok-

sni nekā vasarā . . Sterns 2, 57. Arī virziņu kā-

postu lapas veido galviņas, bet tās ir irdenā-

kas nekā galviņkāpostiem. Galenieks 2, 291.

irdenums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība -cildens, šīs īpašības konkrēta izpaus-
me. IļZl .. rušināšana veicina augsnes apak-

šējo kārtu irdenumu . . Apsītis 1, 245. ..rakstu-

rīga purva augšņu īpašība ir to lielais irde-

nums . . Tērauds 1, 187.

irdināšana, -as, s.; parasti vsk. 1. Darbība,

process -birdināt (1).
2. Augsnes apstrādes un sējumu kopšanas

paņēmiens vai paņēmienu kopums, ar kuru

augsni padara irdenāku un iznīcina nezāles.

O Ecēšana vai citi augsnes irdināšanas darbi

īsi pirms sējas jāveic pietiekami sekli, lai no-

drošinātu mitruma piekļūšanu zāļu sēklām . .
Tērauds 1, 204.

irdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Apstrādāt (parasti augsni), lai (to) padarītu
irdenu. □ Kultivators augsni graiza, drupina,
irdina, jauc.. Apsītis 1, 228. Tagad viņš šo

laukumiņu uzraka ar lāpstu un irdināja zemi,
lai jau rītā māte iesētu. . dārzeņus. Fimbers

1, 129. Kukurūza jau divreiz noecēta, tagad tai

irdina rindstarpas . . Pad J 64, 118, 1.

2. Panākt, būt par cēloni, ka (kas) kļūst

irdens. O . . [maizes] raudzēšanas procesā at-

dalās liels daudzums gāzes, kas uzraudzē un

irdina mīklu. Zin T 62, 3, 22. Kūdra mālu irdina

un padara siltāku, augiem pieejamāku. Sudrabs

1, 145. . . Sprigulītis smalki kūla, Grābeklītis

irdināja. J A Jansons 1, 878. pārn. Viņas [sau-

les] vietā stāv biezi miglas mūri, ko neviens

vējš neirdina. Brigadere 2, 332.

irdinātājs, -a, v.; irdinātāja, -as, s. 1. Darī-

tājs -birdināt.

2. v. Darba riks, ierīce augsnes irdināšanai.

!□ leliekot zāģu vietā augsnes urbi, frēzi, ir-

dinātāju vai kādu citu darba rīku, šo [pārvie-

tojamo] staciju var izmantot arī augsnes ap-

strādāšanai . . Indāns 1, 218.

irdināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -mājās;
refl. Tikt irdinātam. □ Arklam aramsloksni

apvēršot, tā vienmēr arī irdinās, drupinās . .
Apsītis 1, 183.

irdne, -es, s.; parasti vsk. Augsne, zeme;

augsnes, zemes irdenā virskārta. O Veltīgi

gaidot, ka negaiss pāri pār apvārsni kāps,
Irdne no sausuma sprēgā. . Elksne 5, 28. Ka

pirksti saknes iekļaujas Dziļdziļi siltā, mitrā

irdnē . . Balodis 7, 88. Saule ceļas augstā, plašā

lokā, Valgā irdne smaržodama kūp. Kar 52,

3, 195.

irdns, -ais; s. -a, -ā; apst. irdni. Irdens.

!□ Tvers elpu modies irdnais lauks, Kad trak-

tors mans tam pāri trauks . . Caks 2, 253.

irds, -ais; s. -a, -ā; apst. irdi. Irdens. □ Si-

vēns
.. , rakdamies irdajā, melnajā zeme,

šņakstināja sīkās koku saknītes. Fimbers 1, 129.

Pār ceļu birst sniegi irdi, Ceļš aizvijas tāls

un plats. E Plaudis 1, 103. ..tēvi šeit aruši

Smago mālu un smilti irdo . . Elksne 1, 21.

irdzēt, parasti 3. pers., irdz, pag. irdzēja; in-

trans. 1. Plūstot viegli skanēt, šalkt (parasti

par ūdeni); šalcot, čalojot plūst. □ Daži kār-

kli bija ieliekuši zaru galus ūdenī. . . varēja

pat dzirdēt, kā pie šiem zaru galiem irdzēja
ūdens. Birze 4, 140. . . atrada aizas pakrastē
avotu, kurā irdzēja ūdens.. Saulietis VIII, 170.

pārn. . . Sajutu — dzīvība jauna šeit palo, Līk-

sma ik maigajā atvasē irdz. Vīlips 1, 47.
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2. Jautri, viegli, skanīgi skanēt (piemēram,

par runu, smiekliem). Irdzēja balsis.

irdzoņa, -as, s.; parasti vsk. 1. Ilgstošu ne-

pārtrauktu skaņu kopums -> ird zē t (1).

□ . . nāca viļņi arvien biežāki, palika arvien

lielāki, un pirmītējās jautrās irdzoņas vietā

atskanēja jau smaga šļaukstēšana. Plūdonis

2, 367.

2. Ilgstošu nepārtrauktu skaņu kopums ->

ir āzēt (2).

īre, -es, s.; parasti vsk. 1. Tiesiskas attiecī-

bas, kas rodas, kad viena persona nodod citai

kādu mantu (ari telpas) pret maksu lietošanā

(uz kādu laiku). O Ja īpašuma tiesība uz iz-

īrēto mantu no izīrētāja pāriet uz citu per-

sonu, īres līgums paliek spēkā. AT Bil 60, 3, 47.

Nekad viņš mani neaicināja iekšā, un es arī

nebūtu gājis. Mūsu attiecības nevirzījās tālāk

par īres maksas saņemšanu laikā. Bels 1, 67.

2. Maksa par (priekšmetu, telpu) lietošanu.

Samaksāt dzīvokļa īri. Q Vajadzēja maksāt

īri un par bērna uzraudzīšanu. Ezera 2, 49.

«Labdien jūsu mājās!» — viņa jautri sveicina,

sniegdama mātei īres kvīti. Rinkule 1, 75.

irealitāfe, -es, s.; parasti vsk. Attiecības, ap-

stākļi, kādu nav Īstenībā; tas, kas ir radīts

lantāzijā, iedomās; nerealitāte. O Izrādei

tikko sākoties, jaušama tāda kā irealitātes

atmosfēra
....

var likties, ka . . režisors . . un

viņa asistente . . centušies izcelt mistikas ele-

mentu. Lit M 58, 14, 3.

ireāls, -ais; s. -a, -ā; apst. ireāli. Tāds, kā

nav vai kā nevar būt īstenībā; iedomāts, fan-

tāzijā eksistējošs; nereāls. O Pasaka ir lite-

ratūras žanrs, kur darbojas ireālas būtnes. .
Lit M 55, 9, 2. Nākamās dienas darbā man šķita
kaut kā ireālas. Es gan cilāju dokumentus,

rakstīju ar mašīnu . . , bet to visu it kā darīja
kāds automāts. Zālīte 5, 165.

iregulārs, -ais; s. -a, -ā; apst. iregulāri.
1. Tāds, kas nav regulārs,- neregulārs. Iregulā-
ras parādības dabā.

2. mat. Neregulārs (par ģeometriskām ligū-

rām). I. daudzstūris.

īrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Lietot

(priekšmetu, telpu) pret maksu (uz kādu lai-

ku), ī. mēbeles. ī. klavieres. ī. dzīvokli.

O . . meistars Zālītis . . īrē istabu mājas otrā

galā.. Zv 58, 4, 11. «Tā nebija mana kurpe.
Viss, kas man mugurā, ir īrēts.» Grīva 9, 51.

irgoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Nebēdnīgi, zobgalīgi, arī ņirdzīgi jokoties,
smieties. lO Kāds mani ierauj apļa vidū,. . uz-

grūžamies cits citam, smejamies, irgojamies.
Brodele 17, 18. «Man Rīgā meita!»

— viņš spa-

rīgi attrauca. «Skatieties, ka nepārbarojat —

nedabūs brūtgānu!» irgojās puisis. «Divus ši-

tādus koferīšus pa nedēļu.. » Skujiņš 5, 79.

irgt, irdzu, irdz, irdz, pag. irdzu; intrans.

1. parasti 3. pers. Irdzēt (1). □ ..ap zaļās lai-

vas priekšgalu, maigi burbuļodams, irdza

ūdens . . Birze 3,156.

2. Skaļi smieties; skaļi smejoties, zoboties.

O «Vai tad bez tās dejošanas nevar iztikt?»

Robis čukstēja. «Re, kāds vecis!» meitene ir-

dza kā kutināta. Salenieks 3 , 296. . . atgadījās,

ka, šo slavēšanu dzirdot, kāds sāka blēdīgi
irg_t un izmeta mīklainu teicienu.. Zv 58,1,11.

īri, -v, v.; īrs, -a, v.; īriete, -es, dsk. ģen.

-šu, s. 1. dsk., v. Ķeltu tauta, Īrijas pamat-

iedzīvotāji. Iru literatūra.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais. □ Džordžs

Bernards Šovs — pēc tautības īrs —
dzimis

Dublinā . . Lit M 56, 30, 4.

irīdijs, -a, v.; parasti vsk. Ķīmiskais ele-

ments — ļoti ciets, sudrabaini balts metāls.

Irīdija oksīds. Irīdija izotopi.

īriens, -a, v. Vēziens ar airi, virzot laivu.

lO īsākajā smailīšu distancē pēc starta pir-
majā īrienā salūza airis mūsu pasaules eks-

čempionam . . Sports 68, 97, 2. Mūsu sportisti

mazizkopto īrienu cenšas aizvietot ar ātrāku.

Sports 62, 54, 3. pārn. Ar rokām izdarot ātrus,

spēcīgus īrienus, kājām kuldamas ūdeni, viņas

[peldētājas] traucas uz priekšu. Pad J 59, 127, 4.

irigācija, -as, s.; parasti vsk. 1. lauks. Zemes,

augsnes apgāde ar ūdeni, pievadot to māk-

slīgi; apūdeņošana. Irigācijas darbi. Irigācijas
sistēma. O Jau divu gadu laikā pilnīgi at-

maksājas irigācijas un sovhozu celtniecības

izdevumi, jo apūdeņotais tuksnesis dod divas

ražas gadā. Liesma 64, 10, pielikumā. Visplašā-
kie irigācijas darbi paveikti. . Sirdarjas ba-

seinā. Zin T_6s, 2, 18.

2. mcd. Ārstnieciska procedūra — iekaisu-

ma apstrāde ar ūdens vai ārstnieciska šķīdu-

ma strūklu.

irigators, -a, v.; irigatore, -es, dsk. ģen.-ru, s.

1. Irigācijas darbu speciālists. Irigatoru ap-

mācība.

2.
v.; mcd. Aparāts irigācijai (2).

iriģēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ap-
ūdeņot. I. augsni.

irināt, parasti 3. pers., -ina, pag. -māja; in-

trans. Radīt monotonas skaņas (piemēram, par

zemesvēzi). O Dziļi ielejā irināja zemes vē-

zis, un šīs vienmuļās skaņas atgādināja mazu

kalna strautu, kas guldzēdams līst pa oļiem

ielejā. Grīva 1, 195.

īrissl
, -a, v. Skalbju dzimtas augs ar ložņā-

jošu sakneni, zobenveida lapām un lieliem

ziediem-, skalbes. O Skalbes jeb īrisi . . ir

krāšņi, dekoratīvi augi. Lapas garas, zoben-

veidīgas, ar smailu galu. Dindonis 1, 117. Maju

dārziņos saulē krustojās tumšzaļi šķēpi — tur

īrisi izdzinuši spēcīgus dzietus. 2, 107.

Kad gājām pa šo ceļu,_ gar abam pusēm ka

violetas liesmas spožajā saule ziedēja īrisu

dobes. Māksla 74, 3, 8.

īriss
2,

- a, v. Konditorejas izstrādājums, ko

gatavo, savārot sabiezinātu pienu ar cukuru,

sīrupu, sviestu, garšvielām un aromātiskam

vielām.

irklis, -ļa, v.; poēt. Airis. !□ Irkļiem viegli

klaudzot, viņiem garām pabrauca kada laiva.

Lācis 6, 261. Buras tīra zelta, Irklis sudrabvīts . .
Aspazija 3, 51.

īrnieks, -a, v.; īrniece, -es, dsk. ģen. -ču, s.

Cilvēks, kas īrē kādu telpu vai telpas. !□ Te

lejā ir mājas saimnieka dārzs, ar gudru ziņu

aiz ēkas, lai netiktu iekšā īrnieku bērni. Zig-

monte 1, 17. Ko viņi, abi jau veci cilvēki, vieni
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vien te dzīvošot, pieņemšot arī kadu īrnieku.

Birznieks-Upītis I, 292.

ironija, -as, s.; parasti vsk. Izteiksmes veids,

kad zobgalīgi pasaka pretējo domātajam; iz-

smejoša zobgalība. O «Tās [medūzas] ir glā-

biņš!» — kapteinis priecīgi iesaucās. «Tagad
ir viss, kas nepieciešams bojā gājuša kuģa

jūrniekiem,» kapteinis turpināja ar jūtamu
ironiju, «ūdens rezerves un pārtikas krājumi.»
Grīva 7, 66. . . Sausais savaldīja dusmas un

mēģināja Nagainim iedzelt ar ironiju, jo viņš

zināja, ka tas vairāk sāp. Rozītis 111, 323.

ironisks, -ais; s. -a, -ā; apst. ironiski. Tāds,
kurā izpaužas ironija; izsmejoši zobgalīgs. I.

teiciens. Ironiski jautāt. Ironiskā epitāfija —-

epitāfija, kas sarakstīta neesošam kapam, lai

izsmietu kādu personu. O Vīrs. . smaidīja

pa visu plato seju ironisku smaidu. A Grigulis

13, 465. . . balss bija tik ironiska un dzēlīga,
skatiens tik auksts . . Vilks 2, 102. Beidzot viņa

palūkojās uz Juri, un viņas acīs dejoja zaļga-
nas, ironiskas dzirkstelītes. Ezera 2, 275.

ironizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. Ru-

nāt, arī izturēties ar ironiju,- būt zobgalīgam,
izsmejošam. I. par savām neveiksmēm.

O . . [meitenes] tonis sāka Elmāru nopietni
kaitināt. Ar kādām tiesībām viņa te ironizēja?
Lubējs l, 78. «Vispār nav labi, ka sievieši sāk

maisīties vīru darīšanās. Jūsmo labāk par pa-

vasari un skaisto laiku,» Ceplis ironizēja. Ro-

zītis 111, 33.

irti, iru, ir, ir, pag. īru; intrans. Virzīt laivu,

iegremdējot un vēzējot airus ūdenī; airēt.

O Harim bija sava laiva, viņš prata irt un

būrāt kā neviens cits . . Talcis 7, 248. // trans.

Šādā veidā virzīt (laivu). O No paaudzes uz

paaudzi pārgāja māka irt laivas uz tām vie-

tām, kur ceļoja salaku bari. . Zv 65, 14, 10. Kā

var laiva laivu irt? ME I, 710.

irt
2, parasti 3. pers., irst, pag. ira; intrans.

1. Zūdot saistījumam, dalīties, raisīties (pie-
mēram, par adījumu, vīli). Zeķe irst. Vīle irst.

Šuve irst. Cimda valdziņi irst. // Dilstot jukt

(par audumu, adījumu). □ ..veļa ira un šķī-
da [no mazgāšanas] pa visām vīlēm. Kar 59,

1, 22. pārn. Irst saltais krēslas auts, kas na-

mus ietin . . Kar 52, 3, 198.

2. Drupt, šķīst. □ Tu ej un ej ..
. Ikkatrā

solī Tev irst zem pēdām dzimtā smilts. . Kar

55, 3, 51. Un nu viņš sēdēja uz lūstoša un ir-

stoša ledus gabala un visapkārt bij nakts un

nāve. . . Blaumanis 6, 33. Pret kuģi atsitoties,

viļņi irst Un jaunam uzbrukumam kopā lasās.

Imermanis 4, 36. // pārn. Zust; iet bojā. Irst

cerībās. Irst sapņi. !□ Laiks lēni pa minūtei

irst Tumsā, sniegos un vējā .. .
Saulītis 3, 53.

Mīļās balss mazliet skarbajā skaļumā Jutām

sen jau, ka draudzība irs. . Kar 57, 12, 38.

18. gadsimta beigās ira dzimtbūtnieciskā klau-

šu iekārta. Cimermanis 1, 59.
3. Zust (piemēram, par to, kas saista).

Q .. irst atkal viena saite Ar dzimteni, —

acs neviļus man trīs . . Rainis I, 266. . . Nakts

valgs, kas tevi sien, ir iris. Tev dvēslē jauna
diena svīst .. Rainis 11, 294.

irties, iros, iries, iras, pag. īros; refl. i. Airē-

jot virzīties (kurp); airēties. O..man nav

gribas ķerties pie airiem, lai irtos malā. Jaun-

sudrabiņš 5, 5. . . zvejnieki sāka irties. Spēcīgi
un droši cilājās viņu muskuļainajās rokās

smagie airi . . Plūdonis 2, 340. pārn. ..no lekš-

rīgas puses, irdamies cauri pretimnācēju
straumei, steidzās kāds kungs... Rozītis 1, 5.

// Virzīties (par laivu, ko vada ar airiem).
O Salas iedzīvotāji bija ievērojuši sarkanos

karogus, un desmitiem laivu īrās visu dienu

ap abiem zvejas kuģiem. Talcis 7, 301. . . Mel-

dri šķiras, Laiva slīd. Straumes nesta, lejup
iras.. M Rudzītis 2, 33. pārn. Zili atspīdēja

upes ūdeņi, kuros īrās neliels tvaikonis, vilk-

dams laivu ar kravu. Bundzeniece 1, 25. // pa-

reti. Izdarīt airēšanai līdzīgas kustības (ar ro-

kām vai kājām). Mazais prata drusku pel-

dēt, bet apjukumā īrās prom no jahtas..
Sakse 4, 17.

īsastains, -ais;_ s. -a, -ā. Tāds (dzīvnieks),

kam ir īsa aste. I. suns.

īsfilma, -as, s. Īsmetrāžas kinoiilma. □.. īs-

filmas .. pamatoti sauc par jaunu formu kalvi.

Māksla 69, 3, 46.

īsināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Veidot īsāku. ī. svārkus. ī. piedurknes. ī.

aizkarus.

2. Sašaurināt (apjomā, piemēram, tekstu).

ī. rakstu. O Filmu uzņemot, nācās īsināt sce-

nāriju. Lit M 62, 45, 3. . . esam saņēmuši kla-

siska darba īsinātu variantu. . Lit M 55, 2, 3.

3. Padarīt interesantāku, mazāk garlaicīgu
(piemēram, braucienu); kavēt (piemēram, lai-

ku), a Lai īsinātu ceļu un uzmundrinātu ceļa-
biedri, viņš sāka stāstīt anekdotiskus gadīju-
mus .. Lubējs 1, 168. Vīri, laiku īsinādami, smē-

ķēja. Jauno v 58, 165.

īslaicīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. īslaicīgi. Tāds,

kas ilgst samērā nelielu laika posmu. I. lido-

jums, ī. atvaļinājums. īslaicīgā atmiņa. □ «Es-

mu lasījusi — dienvidos negaiss parasti ir

īslaicīgs.» Auziņš l, 18. Bet varbūt šis gurdums
ir īslaicīgs, varbūt arī Priedes Jānis ar laiku

to nometīs? Sakse 7, 75. Dažas tropu vardes

spēj ne vien lēkāt, bet arī īslaicīgi planēt

gaisā. Sloka 1, 12.

islams, -a, v.; parasti vsk. Musulmaņu reli-

ģija, Muhameda mācība, kas radās Rietum-

arābijā 7. gadsimtā. O.. iekarotāji arābi

ieviesa tadžiku tautā Muhameda ticību — is-

lamu. Zv 57, 13, 16. Sektantisms pavada ikvienu

lielāku reliģiju — gan kristiānismu, gan isla-

mu, budismu v. c. Pad J 60, 24, 2.

islandieši, -v, v.; islandietis, -ša, v.; isian-

diete, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Tauta,

Islandes pamatiedzīvotāji. Islandiešu litera-

tūra.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais.
īsmatains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir īsi

mati. ī. puika.
īsmetrāžas, ģen., nelok. Tāds, kas nav garāks

par 1200— 1500 metriem un kam nav vairāk

kā 4—5 daļas (par kinolilmu). !□ Šodien jau

studijas portlelī ir vairāki gatavi, visās in-

stancēs apstiprināti scenāriji. . . ir pilnmetrā-
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žas filmu scenāriji.. Turklāt vēl ir īsmetrāžas

komēdijas scenārijs . . Cīna 54, 218, 3. . . kluba

biedri pašu spēkiem radījuši vairākas īsmet-

rāžas filmas par pārgājieniem un telšu pilsē-
tiņām. . Sports 62, 60, 2.

īsmūža, ģen., nelok. Tāds, kas pastāv samēra

neilgu laiku (piemēram, par elementārdaļi-

ņām). D ..īsmūža smagais mezons parādās
ārā no mērķa tikai uz mirkli: tūlīt tas sa-

brūk . . Zin T 74, 10, 23.

īsperioda, ģen., nelok. Tāds, kas atkārtojas

pēc neilga perioda. īsperioda komēta astr. —

komēta, kas periodiski redzama pēc samērā

neilga laika. O Ir divu veidu komētas —

īsperioda un ilgperioda. Cīņa 71, 10, 2.

īsredzība, -as, s.; novec. Tuvredzība.
O pārn. . . Bet pārskati, velns parāvis, vēl-

reiz savas stundas Un nelasi pasauli mij-

krēslī — Pēc tā seko īsredzība. Vācietis 3, 156.

īsredzīgs, -ais; s. -a, -a; novec. Tuvredzīgs.

II pārn. Tāds (cilvēks), kas nesaskata parādību
kopsakaru vai neņem vērā savas rīcības turp-
mākās sekas. IO .. attēlojot īsredzīgus, vāja

rakstura cilvēkus, autors visu laiku izvirza

jautājumu par to pāraudzināšanu. Kar 59, 8, 133.

īss, -ais; s. -a, -ā; apst. īsi. 1. Tāds, kam ir

samērā neliels garums,- pretstats: garš. īsas

piedurknes. īsa pātaga. īsi svārki. īsie viļņi —

īsviļņi. O Viņam bij gluži balti, īsi nocirpti
mati.. Upīts 4, 267. Mizu iela ir īsa. Jau pēc

trim minūtēm tā izbeidzas smilšainā klaju-
mā .. Lēmanis 9, 15. Tā bija Sapa ar īsu ķeģīti
rokā. Birznieks-Upītis l, 22. \> Rokas par

īsām — saka, ja nevar visu vajadzīgo vai

iecerēto paveikt. īss padoms (arī prāts) —

saka, ja kāds nav pietiekami saprātīgs; saka,

ja kāds ir neattapīgs, neapķērīgs. // Tāds, kas

nav plašs apjomā (piemēram, par tekstu). I.

stāsts. ī. dzejolis. īsais stāsts literat. —
neliels

prozas darbs, kas parasti veltīts kādam atse-

višķam notikumam. O Redakcijas vēstule

bija ļoti īsa, aprauta.. Purs 1, 8. Kaut kur

dzied nepazīstams putns, pavisam īsu dzies-

miņu. Te tas iesāk, te jau nobeidz. Zigmonte

l, 30. // Lakonisks. īsos vārdos
— pavisam īsi

(sacīt, runāt). O Atstājis Kristam īsus un

skaidrus norādījumus, Pliens aizgāja komand-

punkta alā gulēt. A Grigulis 9, 115. Kara pa-

vēles ir īsas, skopas vārdos. . Grants 6, 52.

Ceļu aizsprostoja daži stāvi. īsi caurlaides

vārdi: šautenes piederums un pilsēta, tad rota

pārgāja pāri tiltam.. A Grigulis 9, 112.

2. Tāds, kam ir samērā neliels ilgums (par
laika posmu),- neilgs. □ Reiz, kad Annele uz

īsu brīdi bij nogrimusi grāmatā, pēkšņi to iz-

biedēja uztraukums lopos. Brigadere 2, 297.

. . pēc īsiem saules mirkļiem sals iedvašo ari

cilvēkiem sejās. . Sudrabkalns 5, 92. Logā ne-

manot bija izdzisis rieta sārtums. . Ziemas

dienas ir bezgala īsas. Zv 57, 3, 3. // apst. Sa-

vienojumā ar «pirms», «pēc»: pavisam neilgi
pirms vai pēc (kā), fcj . . sestdien īsi pirms
pusdienas pusgraudniece turpat līdzās aiz-

kunkstējās un sašļuka uz savu sauju čupas.
Upīts 4, 258. Skolotāju istabā Aina ieradās īsi

pirms zvana .. Kar 56, 10, 44. īsi pirms saules

rieta lietus pārstāja. A Grigulis 9, 133. // Tāds,
kas noris samērā nelielā laika posmā, tāds,
kas tiek veikts samērā nelielā laika posmā.
īsa izrāde. ī. koncerts. !□ Zvanīja tālrunis.

Sekoja īsa, aprauta saruna. Purs 1, 10. . .Ārijas
apciemojumi kļuva pavisam īsi. Aizvien viņa

steidzās. . PL Siev 58, 4, 10. // Tāds, kas ātri

paiet, beidzas; nepietiekami ilgs. <□ «.. vai

redzi, dzīve taču ir tik īsa kā decembra die-

na . ..» Kar 58, 3, 40. . . bišu mūžs ir īss, darba

bitēm tikai daži mēneši. . Sudrabkalns 11, 509.

// Par izjūtām, stāvokli, attieksmēm. □ īsa

mana laime bija, Atzibsnīja, aizzibsnīja. Pa-

egle 2, 675. «Pašreiz eju aprunāties .. , kā da-

rīt galu Strautiņa priekiem, kas būs tik īsi kā

Jāņu nakts.» Fimbers 1, 317. // vai. Tāds, kam ir

samērā neliels valodas tradīcijas nosacītais iz-

runas laiks (parasti par valodas skaņām). īsa

zilbe — zilbe, kuras centrā ir īss patskanis
vai skanenis. O . . latviešu valodas patska-
ņus dala īsajos un garajos, kas katrs atsevišķi

ir patstāvīga fonēma. Gram I, 20.
. .blakus lat-

viskas cilmes vārdam ar īsu skaneni ir ienācis

aizgūts vārds ar garu skaneni. Lava 2, 70.

// Tāds, kas noris dažos_ mirkļos, tāds, kas tiek

veikts dažos mirkļos. I. svilpiens. īsa skaņa,
īsa nopūta. □ . . atskanēja īss, aprauts klie-

dziens. Bērce 3, 268. Tūlīt pēc pusastoņiem no-

skanēja īss, aprauts zvans. . Kar 57, 5, 13.

// Neliels, bet straujš (par kustību). !□ Ar

īsu žestu tas aicināja viņu apsēsties sev pre-

tim. Sakse 7, 373. Tēva izkapts vēzieni bija īsi,

aprauti, spēcīgi . . Bērce 3, 76.

īssavienojums, -a, v.; cl. Elektriskās ķēdes

noslēgšana, savienošana ar mazu pretestību;
atsevišķa elektriskās ķēdes elementa noslēg-

šana. Ugunsgrēks īssavienojuma dēļ. O Da-

žādu ķīmisku procesu iedarbībā bojāta [elek-

trisko] vadu izolācija. īssavienojumu dēļ iz-

ceļas ugunsgrēki . . Cīņa 70, 12, 2.

īsslēgums, -a, v.; cl. Starplāžu savienošanas,

arī vienas lāzes vai vairāku lāžu savienošanās

ar zemi sistēmās ar zemētu neitrāli. Trīsfāzu ī.

Metālisks ī. Divfāzu ī. ar zemi.

īsspalvains, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kam ir īss

apmatojums (par dzīvnieku). \C3 Isspalvainais
pointers ieguvis atzinību. . kā labs medību

suns.. A Kalniņš 1, 271. No krēsla nolec īs-

spalvains šunelis.. Zigmonte 1, 42. Foks [ronī-

tis] pamazām nožuva, viņa biezais, isspalvai-
nais kažoks kļuva pūkains . . Lagzdiņš 2, 28.

// Par kažokādu.

īsspārņi, -v, vsk. īsspārnis, -ņa, v. Vaboļu
kārtas dzimta, kuras pārstāvjiem raksturīgs
slaids ķermenis un īsi priekšspārni; šīs dzim-

tas vaboles.

īssfobrene, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Šautene ar

saīsinātu (apgrieztu) stobru.

īsšķiedra, -as, s. Īsa šķiedra. .. attālās

rindās sēti lini pastiprināti zarojas, dod daudz

sēklu, bet arī daudz īsšķiedras un pakulu..
Apsītis 1, 377.

istaba, -as, s. 1. Norobežota dzīvojamā telpa

(mājā, dzīvoklī). Liela i. Gaiša i. Istabas logi.
Istabas durvis. Istabas iekārta. Istabas tempe-

ratūra. leiet istabā. Mēbelēta istaba — istaba,
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ko izīrē kopā ar mēbelēm. 'CJ Sasveicināju-
sies ar Ozolu, viņa rāja Jāni, ka tas viesi

turot virtuvē, nevedot istabā. Sakse 7, 323. Tur

[muižā] nedzīvo vis divdesmit cilvēku vienā

istabā kā Avotos, bet vienam cilvēkam ir div-

desmit istabu. Brigadere 2, 146. Istabas [kal-

piem] gluži vienādas: māla klons, zemi griesti
un sijas, šauri, nosūbējuši logi. Kurcijs 1, 19.

// savienojumā ar apzīmētāju. Dzīvojamā telpa,

kas paredzēta vai iekārtota noteiktam nolū-

kam. Darba istaba —
darbistaba. Saimes (arī

ļaužu) istaba vēst. — telpa, kurā dzīvo kalpi

un kalpones. Goda (arī lielā) istaba novec. —

viesistaba. O . . Stūris sēdēja savā darba is-

tabā un klausījās, kā radioaparātā klusi skan

Eduarda Grīga dvēseliskās melodijas. Saulītis

12, 124. Tālāk durvis ved lielā, tumšā telpā. Tā

ir saimes istaba, kurā dzīvoja puiši un mei-

tas . . Zv 54, 20, 13. Varpogu māte ieveda Kau-

puru goda istabā . . Zeiboltu J IV, 79. No priek-
šiņas visi gāja lielajā istabā, kuru dēvēja par
zāli. Zeiboltu J IV, 95. // savienojumā ar apzī-

mētāju. Telpa, kas paredzēta noteiktam no-

lūkam. Pionieru i. Uzgaidāmā i. Skolotāju i.

Bērnu istaba — a. lestāde (namu pārvalžu
pārziņā), kas rūpējas par bērnu audzināšanu

viņu dzīvesvietās, b. Milicijas palīgnodaļa,kas

nodarbojas ar bērniem un pusaudžiem, kuri,

atstāti bez uzraudzības, pārkāpuši sabiedriskās

kārtības noteikumus. O . . vannas istaba ar

dušu, porcelāns un niķelis visapkārt . . . Lācis

VII, 566. Viņi namu pārvalžu bērnu istabās

palīdz skolēniem sagatavot skolas uzdevu-

mus. . Cīņa 63, 20, 1. Milicijas nodaļas bērnu

istaba kopā ar tuvējām skolām vai rajona
komjaunatnes komiteju rīko arī komjauniešu
un skolēnu reidus. Rīgas B 59, 30, 6.

2. ģen: istabas, adj. nozīmē. Tāds, kas piemē-
rots telpām; tāds, kas parasti lietojams vai

atrodas telpās. Istabas puķes. Istabas lampa.
Istabas meita novec. — istabene. □ . . guļam-
istabā uz manas gultas kājgaļa stāvēja silts

zīda mājas tērps, un uz grīdas gaidīja ērtas

istabas kurpes. Zālīte 5, 229. . . istabas grīslis . .
ir dekoratīvs augs.. Dindonis 1, 192. ..muižas

pavāram bija jāprec istabas meita un jāsaņem
Kalnu mājas. Birznieks-Upītis IV, 426.

3. novec. Dzīvojamā māja (laukos). 'O Pie-

peši [braucot] pazuda rija, tad klēts, istaba,
dārzs. Brigadere 2, 19. Es zinu, cik bezdelīdziņu
perē uz kūtsaugšas, . . cik uz istabas bēni-

ņiem. Plūdonis 3, 49. Istaba stāvēja uzkalnā

starp vecu ozolu un egli. Tā bija pelēka koka

ēka ar skaidu jumtu . . Lēmanis 17, 18.

istabaugša, -as, s. Telpa starp istabas gries-
tiem un jumta segumu. O Tad viņš uzlīda uz

istabaugšas apskatīties, kas ir ar jumtu . . Aus-

triņš 2, 329. Naktī žurkas salasās uz istabaugšas,
sarīko tādas dejas un plūkšanos, ka dārd vien.

X Grigulis 2, 59. Un te trepes uz istabaugšu.
Sta-vas! Krustmāte nekāpj, varot lauzt kaklu.

Ezera 2, 237.

istabene, -es, dsk. ģen. -ņu, s.; novec. Kal-

pone, kuras uzdevums ir uzkopt istabas.

•CJ Viņas gāja muižā par istabenēm. ME I, 711.

Plašajā dzīvoklī Antonijas ielā valdīja pil-

nīgs miers. Tikai istabene kaut kur pārbīdīja
mēbeles . .A Grigulis 13, 88.

istablietas, -v, s.; parasti dsk. Istabas iekārtas

priekšmeti.

istabpriekša, -as, s.; novec. Dzīvojamās mā-

jas lievenis. [.□ . . balstīdamies uz paegļa

spieķa, istabpriekša iznāk Dalbiņš. Zv 59, 6, 8.

īstenība, -as, s.; parasti vsk. Tas, kas patiesi
eksistē; realitāte. Objektīvā ī. Dzīves ī. □ Li-

teratūra kā īstenības atspoguļotāja vispirmām
kārtām kalpo dzīves izziņai . . Valeinis 1, 32.

Atgriezties īstenībā — atjēgties (no kā).

O Stāstot par Maskavas universitāti, Pēteris

pavisam aizmirsis, kur atrodas. Tikai viesu

aplausi liek viņam atgriezties īstenībā. Bērn

54, 3, 29.

2. lok.: īstenībā, apst. nozīmē. Patiesi, fak-

tiski. \CJ Dāvis īstenībā jau bija liels puisis . .
Sakse 2, 141. Upīšu Mārtiņš mīņājās kā uz ada-

tām — nevarēja taču pielaist, ka saimnieks

aiziet, ne ar vienu vārdu nepaslavējis, var-

būt pat neatzinis, kas īstenībā padarīts. Upīts

4, 115.

īstenot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Panākt,

ka kļūst par īstenību,- realizēt. O . . tā bija

neparasta, drosmīga doma, ko viņš šobrīd cen-

tās īstenot. Purs 4, 264. Pirmais mākslīgais Mē-

ness pavadonis ■—
automātiskā stacija «Lu-

na-10» turpina īstenot izstrādāto Mēness un

apkārtējās telpas izpētes programmu. Rīgas B

66,_95, 1.

īstenoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. Kļūt par īstenību; realizēties. Nodomi īs-

tenojas. Rakstnieka ieceres īstenojās. □ ..pa-

ies nedaudz gadu un grandiozie plāni būs

īstenojušies . .Zv 59, 2, 7.

īstens, -ais; s. -a, -ā; apst. īsteni. 1. Īsts (2).

O Visās zemēs īstenie dzimtenes patrioti

vienmēr bijuši un ir darbaļaudis. Cīņa 60, 5, 1.

īstens, patiess un vērtīgs būs tikai tas darbs,

kas attēlo dziļāko patiesību . . Upīts 14, 729.

2. Īsts (4). Atrast īsteno atbildi.

3. Pilntiesīgais (biedrs, loceklis). Akadēmijas
īstenais loceklis — akadēmijas locekļa aug-

stākais goda nosaukums; akadēmiķis (Padomju

Savienības zinātņu akadēmijās).
4. novec._Zsfs (5). īstenie radi.

5. apst. īsts (6). īsteni saprast.
6. apst. Īsts (7). īsteni nostrādāties,

īstermiņa, ģen., nelok. Tāds, kas paredzēts
laika posmam, kurš nav ilgāks par 12 mēne-

šiem, īstermiņa aizdevums. īstermiņa kredīts.

īsts, -ais; s. -a, -ā; apst. īsti. 1. Tāds, kas

pilnīgi atbilst attiecīgajam jēdzienam, parau-

gam (pēc savām būtiskajām pazīmēm); arī da-

bisks, ī. zelts. īsta nauda. īstas ādas soma.

Atrast savu (īsto) vietu —
izvēlēties savām

spējām un interesēm visvairāk piemēroto spe-

cialitāti, nodarbošanos; apzināties, izprast savu

attieksmi pret dzīvi un sabiedrību. // ar not.

galotni. Tāds, kas atbilst būtībai, bet tiek

slēpts aiz ārējām, šķietamām pazīmēm; patie-

sais. Noskaidrot kāda īsto nolūku. Slēpt īsto

raksturu. O «Nu tu runā, kā domā!» Sila-

briedis sāpju pilnā balsī sacīja. . «Ai, kaut
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jel agrāk tavu īsto dabu būtu pazinis!» Blau-

manis 6, 86. <> Atsegt (arī atklāt) savu (īsto)
seju — izpaust savu būtību (parasti neviļus,

negribēti). // ar not galotni. Tāds, kas atbilst

dokumentiem; oiiciālais. Uzņēmuma īstais no-

saukums. O Mans īstais vārds gan ir Jānis

Nesaule. Bet parasti mani sauc par dzīvo mi-

roni. Kurcijs 4, 255. Pazīstu viņu, lai gan vēl

pat šodien nezinu, vai Plostiņš ir tikai iesauka

vai īstais uzvārds. Purs 5, 87.

2. Tāds, kas pilnīgi atbilst kādiem ideāliem,

kādām prasībām (par cilvēku); patiess. ī.

draugs. I. zinātnieks. Atrast īstu palīgu.

O īstie bitenieki ar dieva kukainīšiem sa-

dzīvo sirds sadraudzībā. Bites mierīgi rāpo pa

rokām un seju.. Sudrabkalns 11, 509. ..viņš at-

rada . . godīgu darbinieku un īstu padomju
patriotu. Zv 56, 1, 9.// Par parādībām sabied-

rībā, īsta zinātne. O . . māksla tikai tad ir

īsta un paliekama, ja to veidojis savdabīgs,
īpatns, neatdarināms talants. Upīts 14, 644.

// Dziļi izjusts, pārdzīvots. ī. miers. īsta laime,

īsta draudzība. O . . viņai uzplūda īstas, spī-

vas dusmas, ka te vēl tik gari un neprasmīgi
jātielējas. Upīts 9, 560. Izber [vīri] maisu un

nenoturas, nepaņēmuši saujā lielos, bet vēl

mīkstos graudus. Ber no vienas plaukstas otrā.

Un tāds īsts prieks ir viņu acīs . . Stulpāns 2, 90.

. . pirmo padomju gadu viņa sveica ar īstu

jaunības kvēli
._.

Sakse 7, 83. // Spraigs, inten-

sīvs, nozīmīgs. ī. darbs. □ . . te nebija galve-
nais uzbrukuma virziens un īstas kaujas ne-

bija paredzamas. Sakse 7, 14. īstā dzīve virda

dziļāk noslēptos avotos. Kurcijs 2, 318.

3. Tāds, kas nav iedomāts, šķietams, nav at-

tēls, modelis, bet pastāv īstenībā; reāls.

!0 Mežā pastaigāt arī katrā ziņā vajadzēja.

Marija taču īstu mežu nebij redzējusi. Upīts

4, 700. // Liels, labs. !□ «Kad te izvilks grāvi
cauri, īsts baļķu mežs saaugs.» Upīts 4, 111.

// parasti ar not. galotni. Lieto, lai (terminos)
norādītu uz ko ļoti raksturīgu. īstā āda

anat. — ādas slānis starp virsādu un zemādu.

īsts daļskaitlis mat. — daļskaitlis, kam skai-

tītājs ir mazāks par saucēju. O īstie ērgļi ir

lieli putni, ar masīvu ķermeni un gariem,
platiem spārniem. A Kalniņš l, 208. īstās be-

kas . . ir vērtīgas ēdamās sēnes. Ves 62, 8, 26.

Indijā cēlusies īstā banāna, . . kas uzskatāma

par vienu no svarīgākiem uztura augiem pa-
saulē . . Galenieks 2, 421. // Tāds, kas nozīmes

vai īpašību ziņā atgādina (ko); gandrīz kā.

O «Vakar pēc sapulces ceplī bijusi īsta balle.

Ēduši un dzēruši uz velna paraušanu.» Fim-

bers 1, 383.

4. ar not. galotni. Vispiemērotākais, vis-

derīgākais,- labākais,- pareizais. Atrast īsto at-

bildi. Dot īsto padomu. iO Patlaban esot sā-

kusies valdes sēde un tik drīzi nebeigšoties.
«Tad esmu īstā laikā atnācis,» nopriecājās
Ozols. «Man taisni tāda ārkārtīgi steidzama

lieta, ko vislabāk izlemt valdes klātbūtnē.»

Sakse 7 , 395. Upīšu Mārtiņš . . , mājās pārnācis,
pateica saimniekam, ka pats īstais laiks ak-

meņu vešanai. Upīts XI, 361. «Vai tikai viņš
varēs būt pagastam īstais saimnieks?» Sakse

7, 71. // lietv. nozīmē: īstais, -ā, v.; īstā, -ās, s.

Vispiemērotākais dzīvesbiedrs. □ «Ej nu sa-

zini,» viņa nopūtās, «vai tikai [Mirdza] būs

Ērikam tā īstā?» Sakse 7, 280.

5. ar not. galotni. Tāds, ar ko saista asins-

radniecība, īstā māsa. O Pabaros Irma bēr-

nus ar pankūkām, varbūt tie šovakar nejau-
tās pēc īstās mātes. Sakse 7, 58.

6. apst. Noteikti, labi. O Tikai tagad leva

īsti apzinās, ko nozīmē dienas un mēneši bez

Jorena . . Zigmonte 2, 264. «Tad tu vis īsti vēl

nezini, vai tevi mīlēju!» vīrs smiedamies

iesaucās . . Blaumanis 6, 48. Ja tev dzīve atstā-

jusi brūci, Kas ar gadiem īsti negrib dzīt, At-

ceries, dod spēku tikai mīla . . Kaldupe 2, 16.

// Tieši. O Padoma došana ir arī savā ziņā

grūta un īsti tādiem cilvēkiem, kuri gandrīz
ikkatru padomu pieņem. Kaudzītes la, 139. Os-

kars sarosījās, pastaigāja pa istabu, nezinā-

dams, kam īsti pieķerties. Ezera 2, 103. . . vīri

tīrumā bija ieraudzījuši ciemā ugunsgrēku.

. . nevarēja zināt, kur īsti deg. Sakse 2, 87.

Laikam bija noticis kas nelāgs. Bet kas īsti?

Dripe 2, 128.

7. apst. Ļoti, pamatīgi. Dabūt īsti nostrādā-

ties. Pa īstam sar. — patiesi, ļoti. □ Nāka-

majās dienās mēs ar Andreju sadzīvojām īsti

draudzīgi. J Kalniņš 2, 19. ..beidzamos vārdus

Pietūka Krustiņš izsauca ar īsti varenu spē-
ku. . Kaudzītes la, 236. lemācīt bērniem pa

īstam draudzēties nav vieglāk kā iemācīt zī-

mēt, veidot, pieradināt viņus pie dienas re-

žīma. Rīgas B 62, 182, 2.

īstums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta Īpa-
šība ->-1 s t s (1), šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. Pārbaudīt monētas īstumu.

2. Vispārināta īpašība st s (2), šīs īpa-

šības konkrēta izpausme. O Vilis, labais, mī-

ļais, laikam tomēr slepeni bija mocījies ne-

ziņā par viņas jūtu īstumu, nēsājis aizdomas,

ka viņa var aiziet. Sakse 7, 85. . . vajadzīgā
modrība pret dažādiem mākslas savārstīju-

miem bez dziļuma, īstuma un patiesas vērtī-

bas. Tēl M 57, 190.

īsums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispārināta īpa-
šība -v īss (1), šīs īpašības konkrēta izpaus-

me. Malkas šķilu i. Pasakas I.

2. Vispārināta īpašība-*-! s s (2), šīs īpašī-
bas konkrēta izpausme. Ziemas dienu ī. Saru-

nas ī. Mūža ī. // arī dsk.; vai. Samērā neliels

valodas tradīcijas nosacītais (parasti valodas

skaņu) izrunas ilgums; valodas skaņa, kurai ir

šāds izrunas ilgums. Patskaņa ī. O Lībiskajās
izloksnēs. . veci īsumi ir pagarināti balsīgu
līdzskaņu priekšā, ja aiz tiem ir zudis kāds

patskanis . . Endzelīns 1, 144.

3. lok.: īsumā, apst. nozīmē. Saīsinātā veidā,

konspektīvi, neiedziļinoties sīkumos; īsi.

□ Viņš īsumā pastāstīja savus piedzīvoju-

mus, dažus sīkumus, protams, noklusēdams.

Talcis 4, 101. Kompozīcijas analīzes piemēra dēļ

īsumā pasekosim Arvīda Griguļa stāsta «Caur

uguni un ūdeni» uzbūvei. Valeinis 1, 130.

īsvasa, -as, s.; bot. Vasa ar īsiem starppos-

miem, a Uz īsvasām parasti attīstās augļi un

ziedi . . Sudrabs 1, 35.
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īsviļņi, -ņu, v.; tikai dsk. Radioviļņi, kuiu

garums ir no 10 līdz 100 metriem. īsviļņu

raidītājs.
īszeķes, -ķu, vsk. īszeķe, -es, s.; reti. Zeķes,

kas sniedzas mazliet pāri potītēm. !□ Vīri va-

karos nāk mājās no lauka smilšainām
0

kājām:

purina no pastalām ārā zemes un dauza īsze-

ķes gar zedeņu žodziņu. Birznieks-Upītis 5, 51.

išēmija, -as, s.; parasti vsk.; mcd. Asiņu dau-

dzuma samazināšanās ķermeņa daļā, kur trau-

cēta asiņu piegāde sakarā ar artēriju spazmu,

aizsprostošanos vai nospiešanu.

išiass, -a, v.; parasti vsk.; mcd. Sēžas nerva

iekaisums.

it, part. Lieto, lai piešķirtu vārda izteikta-

jam nojēgumam īpašu uzsvērumu, arī katego-

riskumu. It labs. It skaists. It tuvu. It skaļi.

It (retāk itin) kā — a. Šķietami, kā liekas,- ne

pilnīgi, b. Tā kā, pilnīgikā.

itālieši, -šu, v.; itālietis, -ša, v.; itāliete, -es,

dsk. ģen. -šu, s. 1. dsk., v. Romāņu tauta, Itā-

lijas pamatiedzīvotāji. Itāliešu valoda. O Viņš

iedziļinās veco itāliešu un spāņu glezniecībā. .
Tēl M 58, 46.

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais.
itālisks, -ais; s. -a, -ā; apst. itāliski. Rakstu-

rīgs itāliešu valodai, saistīts ar to; raksturīgs
itāliešiem. O . . lūdzu Ķikuļa kungu, lai viņš

man pasaka dažus vārdus itāliski . . Zālīte 5, 178.

itāļi, -v, v.; itālis, -ļa, v.; itāliete, -es, dsk.

ģen. -šu, s. 1. vēst. Indoeiropiešu cilšu grupa,

kas pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras ap-

dzīvoja Apenīnu pussalu.
2. Itālieši.

iteratīvs, -ais; s. -a, -a; vai. Tads, kas iz-

saka darbību, kura atkārtojas, vai darbību,

kura noliek ar pārtraukumiem. Iteratīva forma.

O Latviešu valodā, tāpat kā citās valodās,

ir verbi, kas apzīmē ilgstošu darbību ar pār-

traukumiem un atkārtojumiem (iteratīvie
verbi no lat. iterāre «otrreiz darīt»), piemē-
ram, virināt, kāpelēt . . Gram I, 565.

itin, part. 1. Gandrīz, pavisam, ļoti. Itin (bie-
žāk it) kā — a. Šķietami, kā liekas; ne pilnīgi.

b. Tā kā, pilnīgi kā. O.. laiks [bija] pār-

grozījies; lietus nāca ar stipru vēju, un nakts

bij itin tumša. Kaudzītes la, 54. «Ak, es nemaz

neesmu piekusis, baronlielskungs, itin ne-

maz . ..» Blaumanis 11, 326.

2. savienojumā ar «viss». Pilnīgi, pavisam.
!□ Karš pārtrauca latviešu literatūras rosmi

itin visās nozarēs un virzienos. Cīņa 61, 15, 4.

Pats Vanags tikai uz kādu brīdi apmetās di-

benistabā pie smalkajiem viesiem, vairāk uz-

turējās lielajā, parādīdams, ka viņam bērēs

visi, itin visi vienādi. Upīts 4, 240.

īve, īves, dsk. ģen. īvju, s. Mūžzaļš skuju
koks vai krūms ar apakšpusē gaišzaļām
skujām un sarkanu kausveida sēklsedzi.

īve. . ir mūsu republikā retākais skuju
koks. Sastopams reti (Dundagas un Rucavas

mežos). Dindonis 1, 177. īve . .ir viena no vēs-

turiski vecākajām koku sugām. . . īve ir. .
savvaļas skuju koks vai krūms ar spīdīgām,
zaļam skujām, kas platākas nekā citiem skuju
kokiem. Saudz dabu 87.

iz, priev. ar ģen.; novec. No. O Vanags iz-

ņēma glāzes iz skapja. Blaumanis 6, 268. . . lai

šis karogs Iz tavas rokas nes mums uzvaru. .
Aspazija 3, 345. Iz melniem dūmiem, Iz putekļu

peklēm, Iz apakšzemes Nāk melni stāvi. .
Rainis I, 178.

iz-, pried.; savienojumā ar verbu. 1. Norāda

uz darbības virzību ārā (no kurienes). Izbraukt.

Izskriet. Izbāzt. Izšļākt. // Norāda uz darbības

virzību cauri (kam), caur (ko). Izspraukties.
Izdurties.

2. Norāda uz darbības virzību uz visām pu-

sēm. Izkliedēt. Izplūst. /'/ Norāda, ka darbība

attiecas uz visu objektu, arī uz daudziem vai

visiem objektiem. Izbraukāt. Izmeklēt. // No-

rāda, ka darbību veic daudzi vai visi darītāji.

Izmirt.

3. Norāda uz darbības pilnīgumu, pamatī-

gumu. Izprast. Iztukšot. // Savienojumā ar

reileksīvu verbu norāda, ka darbība notiek

ilgāku laiku, intensīvi, vairākkārt. Izēsties.

Izgaidīties. Izpriecāties. Izšūpoties. // Norāda,

ka darbības rezultātā kas kļūst pilnīgi gatavs.

Iztaisīt. Izvārīt. Izgriezt.
4. Norāda uz darbības sākumu, arī momen-

tānumu. Izbīties. Izdzirdēt. Iztraucēt.

5. Norāda uz darbības pabeigtību. Izdarīt.

Izskanēt.

izacot, parasti 3. pers., -o, pag. -Oja; intrans.;

pareti. Kļūt acainam (1) — parasti par maizi.

O Izacojusi maize. ME I, 712.

izadījums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts izadīt (1). Nepareizs val-

nīša i.

izadīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Adot iz-

veidot, izgatavot (ko, piemēram, ar ornamentu,

rakstu). !□ Galvā viņai bija rakstaini izadīta

vilnas cepurīte . .Bundzeniece 1, 34. Ilga dziļi

ievelk elpu, ar dzeltenām bitītēm izadītā dū-

raiņa virsu nobrauc gar degunu. Zigmonte l, 10.

// Adot izveidot (piemēram, adījuma detaļu,

rakstu, ornamentu). □. . ada labiskajā adī-

jumā 3 cm, pēc tam vertikāli izada pogcau-

rumu
..

PL Siev 64, 2, pielikumā 8. Pēc tam

katrā pusē neizada pa septiņiem valdziņiem. .
Lauku Dzīve 71, 5, 39. Ārijas dienasgrāmata

neslēpj neko ļaunu, itin neko. . . Tikai brī-

žiem kā nepareizi izadīta acs cimdā parādās
kaut kas svešs . . Zigmonte 1, 219.

2. Adot izlietot (daudz vai visu). Cimdos

izadīta visa dzija. O Kamols izadīts jau bija

viss . . A Bārda 1, 253.

izadīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz adīt. □ Gan izadīsi-

mies diezgan pa garajiem ziemas vakariem.

ME I, 712. // trans. I. cimdus.

2. parasti 3. pers. Adīšanā tikt patērētam, iz-

lietotam. Gandrīz visa dzija izadījusies.

izaicinājums, -a, v. Paveikta darbība iz-

aicināt (2); izturēšanās, rīcība, runa, kas

apvaino, liek asi reaģēt, pamudina uz pret-

darbību, cīņu. a Tiesas dienā Linums teica

savuspīdošāko runu. Velti Lauciņš smīnēdams

skatījās prokuroram taisni acīs, šis izaicinā-

jums viņu tikai sakaitināja. Sakse 4, 30. . . ostas

komandants atsakās [streikojošos] strādniekus
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pieņemt. Viņš nemaz nevēlas ar tiem runāt. .
Komandanta izaicinājums strādniekus ārkār-

tīgi sanikno. Jokums 1, 228. pārn. Redzēdami,

ka nelielais padomju tvaikonis pieņem izaici-

nājumu un pirmais metas kaujā, fašisti ap-

juka. Cīrulis 1, 180.

izaicināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Aicinot panākt, ka (kāds) iznāk (no ku-

rienes, kur v. tml.). I. kolēģi no sēdes. I. vie-

sus dārzā.

2. lerosināt (ko darīt); ierosināt (uz ko).

!.□ Nereti viņa izaicināja Aldi spēkoties at-

jautībām. Jauno v 59, 121. «. . izaicināsim to uz

gaisa kauju..» Lāms 1, 53. ..[krauklīši] sacēla

gaisā galvas spalvas un. . izaicināja [viens

otru] . . uz kaušanos. Sakse 10, 52. // Izraisīt

(norisi, stāvokli). O Viņš sakož zobus, lai aiz-

turētu vaidu, un tīši izaicina zvērisko, neprā-

tīgo niknumu . . Upīts 18, 147. // Ar savu iztu-

rēšanos, rīcību, runu apvainot, likt asi rea-

ģēt, pamudināt uz pretdarbību, cīņu. O . . [lo-

mas tēlotājs] nostājoties sānis, ar vienu pirk-

stiņu vai piemiegtu aci izaicina pretinieku un

tad veikli, ar loģisku paredzēšanu ievelk viņu

izliktajā slazdā. Māksla 74, 2, 35.

3. vēst. Pieprasīt, lai ierodas uz divkauju,-

izsaukt. O Bruņinieks . . tvēra šķēpu, sēdās

zirgā un uzsauca: «Izaicinu tevi, balamute!»

Lāms 1, 40.

Os? Izaicināt likteni — darīt ko ar ļoti lielu

risku,- riskēt, parasti vieglprātīgi, ar savu dzī-

vību.

Sk. izaicinošs.

izaicināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz aicināt (parasti vel-

tīgi). O . . Jura vecākā māsa, kas bija apņē-
musies palikt savā mājiņā, veltīgi izaicinājās
viņu kopā noslēpties. Sakse 7, 39. Izaicinājās . .
visādos darbos, bet šis ne. Sakse 7, 20. Divreiz

izaicinājies [viesos] ar puisi; trešo reizi brau-

cis pats. ME I, 712.

izaicinošs, -ais; s. -a, -ā; apst. izaicinoši.

1. Divd. —>- i z ai c i nāt.

2. Tāds, kas apvaino, kaitina, izraisa nepa-

tiku; tāds, kas liek asi reaģēt. iCTJ Sejā lasāms

kaut kas izaicinošs . . . A Deglavs 1, 67. Laikam

tai reizē es atcirtu par daudz izaicinoši. No-

lamāju baznīckungu un visus sakramentus. .

Niedre 12, 56. Viņa soļoja, apņēmīgi vicinādama

roku, kurā bija sažņaugusi dzeltenu ādas ma-

ciņu. Tas izskatījās tik izaicinoši, it kā viņa

grasītos nopirkt visu pilsētu. Lubējs 1, 88.

/'/ Tāds, kurā izpaužas naidīgums, tieksme uz-

brukt. O . . [tauta] slienas taisnāk savā va-

renajā augumā, raugās acīs saviem apspiedē-
jiem izaicinošu, draudpilnu skatienu. Lācis VI,

404. Mārtiņš atrauj plaši vaļā āra durvis.

Smagu, izaicinošu soli sper pāri slieksnim.

Upīts 6, 119. Uģa gaita ir bravūrīga, sejas iz-

teiksme izaicinoša, parupja . . PL Siev 64, 5, 3.

izairēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans. Airē-

jot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml., piemē-

ram, laivu). I. laivu no līča. I. laivu no nied-

rēm. // Airējot izvirzīt (piemēram, laivu) cauri

(kam), caur (ko). I. laivu cauri piekrastes
zālēm.

2. intrans. Airējot izbraukt. I. no pietekas,
ī. caur niedrēm.

izairēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; reil.

1. Ilgāku laiku, daudz airēt. O Nu esam diez-

gan izairējušies. ME I, 712.

2. Airējot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). I. no līča. Izairējāmies upes vidū.

// Airējot izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

I. cauri niedrēm.

izakcentēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

celt, uzsvērt, padarot pilnīgi uztveramu, uz-

skatāmu. Dzīves norišu reālistiskajā atspo-
guļojumā režisore tiecas precīzi izskaidrot un

izakcentēt faktu kopsakarību.. LPTV I, 315.

. . [režisors] izakcentēja domu asās simbolis-

kās mizanscēnās. Vējāns 5, 50. Šī morāle ir

neiedarbīga, ja to nepastiprina sevišķi izak-

centēts režisora lasījums. Lit M 74, 50, 6.

izākstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz ākstīties (1). O Muļķis
būtu, ar tādu pīdamies, kas pati karas

kaklā
..

. tpū, skatīties riebjas, kā izākstīju-
sies — sarkana jaka mugurā, sarkana puķe
matos . .Brodele 14, 186.

īzāķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Atbrīvot,

izņemt (ko saāķētu, pieāķētu). I. kāsi no cil-

pas.

izālēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

Ilgāku laiku, daudz ālēties, a «Ka nemāk

šaut, tad nevienu nevar nošaut. Tikai izālē-

jas,» Aulis dusmojās.. Rozītis 111, 109. Vai nu

tiešām bij, vai izlikās lieliski iereibis, visvi-

sādi plātījās un muļķīgi ērmojās. . . Izālējies,

viņš uzlīda atkal uz klētiņas augšas. . Upīts

11, 89. pārn. Gausais ventiņu pavasaris! Pa-

šās ziemas beigās nasks kāju āvējs, atliku

likām izālējies ar vētrām un lietiem, tas pašā

izšķirīgākajā brīdī it kā nobijies, atrāvies

malā. Zigmonte 2, 70.

izalgot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. At-

algot (kādu laiku, regulāri). O «Kopš pa-

vasara runājāt, ka ganu nespēsiet izalgot!» —

Katrīna pretī. «Viņa ies ganos bez algas, par

vēderu vien!» Spāre 5, 441.

izalot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Padarīt

viscaur alainu (parasti zemi) —

par dzīvnie-

kiem; augot padarīt irdenu (zemi) —

par augu

saknēm. Kurmis izalojis pļavu. O Sliekas ne-

reti ieviešas puķu podu zemē, izalo to, atstā-

jot gļotainus sacietējumus.. Dindonis 1, 59. Šie

koki bij balto skudru izaloti. ME I, 712. . . sav-

vaļas augu bagātīgās un spēcīgas saknes izalo

un drupina augsni. Apsītis 1, 310. // pārn. Iz-

rakņāt, veidojot ierakumus, nocietinājumus.

□ . . kā zemes vēži, kā kurmji šie ļaudis izalo

zemi . . , un aiz racējiem nāk citi, un pilsētas
vidū izaug tranšejas . . Zigmonte 1, 273. Mēs re-

dzējām pie Vitebskas no apvāršņa līdz apvār-

snim izdobtu, izalotu zemi ar vācu nocietinā-

jumiem . . Sudrabkalns 2, 47.

izalvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izklāt

ar alvu (no iekšpuses). I. katlu. I. traukus.

izamizēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Ilgāku laiku, daudz amizēties. I. viesībās.

izanalizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ana-

lizēt un pabeigt analizēt. I. literāru darbu.
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I. stāsta valodu. Rūpīgi i. stāvokli. □ Nepie-
tiek taču ar to vien, ka autors savam varonim

pārmet nepietiekamu vērību pret dēlu. Rakst-

niekam jāizanalizē arī iemesli, kāpēc tas tā

noticis. Lit M 58, 14, 2. Lugas iestudēšana rit

lēni, pamatīgi izanalizējot katru situāciju,

katru dialogu. . Zv 67, 14, 13. Un cik vienkārši:

cilvēkam jāizanalizē viss ar prātu, jāapsver,

un neviena briesmīga lieta vairs neliekas

briesmīga . . . Niedre 2, 24.

izanomāle, -es, dsk. ģen. -ļu, s. Līnija, kas

ģeogrāfiskajā kartē savieno vietas, kurās ir

vienāda (piemēram, temperatūras, atmosiēras

spiediena) novirze no vidējā lieluma.

izara, -as, s.; apv. Izarums (1). □ Izarās

neaug; tur plika zeme paliek. ME pap L 432.

izārdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ārdot

pilnīgi sadalīt (drānu, apģērbu šuvuma vietās).

I. blūzi. !□ . . [drēbnieks] deva izārdīt vecu

vesti . . Daukam gan nepatika ne ārdīt, ne

šūt . . Sudrabu E 3, 162. Viņa [māte] bija . . iz-

ārdījusi savus svētdienas zilos lindrakus un

taisīļās tos pāršūt man ko valkāt. . Zālīte 5, 24.

// Ārdot izjaukt (šuvuma vietu). I. vīles.

I. iešuves. // Ārdot pilnīgi sadalīt (adījumu,
tamborējumu, arī adītu vai tamborētu priekš-

metu)._I. tamborējumu. I. adītās zeķes.
2. Ārdot izkliedēt, izsvaidīt; arī izjaukt.

I. sienu. I. mēslus tīrumā. □ . . zāle tūliņ pēc
nopļaušanas jāizārda. Tērauds 1, 276. ..siena

laiks rādījās labs, saimnieks licis tūliņ pēc
brokastīm izārdīt vālus Spilvē. . Upīts 4, 251.

Spirgts viesuļa brāziens traucās pār pļavu,

paceldams gaisā sausā siena klēpjus, izārdī-

dams ceļā pagadījušās gubas . . Jauno v 58, 51.

// Izjaukt, izvandīt (ko saliktu, sakārtotu).

□ Jānis iesteidzās būdā — tur viss izvan-

dīts, sajaukts, guļas vieta izārdīta. Kar 45,

9/10, 852. Sakāpa visi klētsaugšā. Ansonu Mār-

tiņš . . , četrrāpus pažobelē palīdis, sāka izārdīt

lietas koku blāķi. Upīts 4, 145.

3. Sadalīt pa sastāvdaļām. I. iesieto grā-
matu. □ . . es šo mazo cilvēciņu [lelli] izār-

dīju, lai redzētu, kas viņam iekšā. Kurcijs 1, 20.

4. Izpostīt. !□ Lūk, vējš dzenā dūmus pār
bumbu izārdītu pilsētu.. Kar 50, 12, 1115. Izār-

dītā istabas siena arī jāsamūrē, logiem jāieliek
stikli . . Sakse 7, 61. Pēc Lielā Tēvijas kara mūsu

republikā lielākā daļa ceļu bija izbraukti,

bedraini, bumbu izārdīti. PL Skola 61, 11, 87.

// pārn. Smagi ievainot, sadragāt (ķermeņa

daļas), a Viss plecs lodes izārdīts. Grīva

4, 410. Garāmskrejošs šāviņš . . izārdījis ārstam

plecu un galvu. Spāre 5, 385. // pārn. Pilnīgi
pārtraukt, izpostīt (parasti attiecības starp cil-

vēkiem). I. ģimeni, a Fabrika un darbnīca

līdz pēdējam audam izārdīja vecās dzimtas

satvarus. . Upīts 9, 533. . . cīņa par tautas

varu, kas lauž visus vecās varas balstus, iz-

ārda arī uz ekspluatāciju balstītos paradumus,
ieražas un līdz ar to pat spēj sašķelt ģime-
nes . . Valeinis 1, 87.

izārdīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.
1. parasti 3. pers. Reil. ->- i z ā r d ī t (1). Adī-

tās zeķes viegli izārdījās. Cimdam īkšķis iz-

ardījies.

2. parasti 3. pers. Reil. ->• i z ā r di t (2). Siena

vāls vētrā izārdījies.
3. sar. Ilgāku laiku nesavaldīgi uzvesties,

rīkoties, arī dusmoties, lamāties. □. . mež-

sargi pa pagastu bij izārdījušies ...
ME I, 714.

«Un, kad kantorī izārdās, tad iet uz veikalu,»
veikli turpināja Berta. Kalndruva 2, 66.

izārstēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ār-

stējot panākt, ka (slimais) kļūst pilnīgi vesels.

I. slimo bērnu. O Padomju patriotes . .

izārstēja vairākus desmitus slimu un ievainotu

partizāņu. Samsons 1, 125. . .ķēniņš bij izārstēts,

un pilī sākās jauna dzīve. X Skalbe 1, 95. «Gan

dakteris Egle arī tevi izārstēs.» Birze 5, 12.

// pareti. Ar medicīniskiem līdzekļiem padarīt

pilnīgi veselu (orgānu, ķermeņa daļu v. tml.).

I. plaušas. I. pirkstu. O Ārsts sirdi bija iz-

ārstējis — tā_vairs nedrīkstēja sāpēt.. J Lie-

piņš 1, 29. // Ārstējot pilnīgi novērst (slimību).

I. tuberkulozi. !□ Ar bišu indi viņš izārstējis
reimatismu. . Rīgas B 58, 214, 4. Tā [zobu] puve,

ko sākumā varētu izārstēt, zobu aizplombējot
pusstundas laikā, var būt par cēloni nopietnā-
kām zobu slimībām . . Rīgas B 58 , 238 , 6. // pārn.

Izskaust, likvidēt (nevēlamu īpašību); panākt,
ka (cilvēkam) izzūd nevēlamas īpašības.
O Cilvēks pēc dabas ir labs, sliktās īpašības,
kas radušās dzīves apstākļu dēļ, var tikt izār-

stētas ar draudzību, mīlestību, darbu . . Kar 59,

8, 134. Viņi runāja vēl ilgi, līdz Ozolam radās

pārliecība, ka spītīgais puisis izrunājis no sirds

visus netīrumus . . «Tas puisis laikam būs iz-

ārstēts,» uz māju ledams, domāja Ozols. Sakse

7, 405. Vēl viena tāda tikšanās, un viņš būs

izārstēts no savas neprātīgās
0 iedomas, it kā

vienīgi Aija būtu viņa mūža dziesmas otra

puse. Jaunsudrabiņš 111, 236.

izārstēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag -ējos;
refl. Ārstējoties kļūt pilnīgi veselam. Viņš iz-

ārstējiesĶemeros. O . . tēvs saslima ar tuber-

kulozi. Ārstējās, gandrīz izārstējās, sāka strā-

dāt un atkal
— ārstējās, gandrīz izārstējās .. .

Purs 4, 249. «Ja nu patiešām, dakter, man nav

cerību izārstēties, tad es gribētu nomirt zem

šīs ābeles.» J Liepiņš 1, 59.

izart, -aru, -ar, -ar, pag. -aru. 1. trans. Arot

apvērst, izvērst uz āru (zemi, zemes kārtu).

[UJ No izartas zemes kūp velganums kā viegli
dūmi, un rīta saule to izdzer. Akuraters 1, 20.

// Arot izveidot (piemēram, vagu); izdzīt1 (7).

O . . staru kūlis . . apgaismoja tikko izartās

vagas.. Zv 51, 14, 11. Ja tu būtu redzējusi, kā-

dus grāvjus šopavasar izara tie divi kāpur-

ķēžu traktori. . Purs 5, 64. pārn. Robis ar sa-

vām kājām izara gar malkas grēdām un baļ-

ķiem platas sniega vagas. Salenieks 3, 29. // pārn.

Izrakņāt. Meža cūkas pilnīgi izarušas kartu-

peļu lauku.

2. trans. Arot atsegt, izvirzīt ārpusē. Izartie

kartupeļi spīdēja melnajā zemē.

3. trans. Arot likvidēt, iznīcināt (ko nevaja-

dzīgu). I. izsalušos rudzus. I. ežu. O Zālīti

vajadzēja maijā izkaplēt, bet tagad ir jūlija
vidus, un zāle tik stipri iesakņojusies, ka tikai

ar traktoru varot izart. Kroma 3, 34. Šogad par

50 hektāriem paplašinājām graudauguplatību,
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izarot vecos zālājus. Cīņa 74, 147, 2. «Ko nu ta-

gad, rudzi aug vareni, jaunais āboliņš zaļo,

ka prieks skatīties . . . Pareizi vien darījāt, ka

izarāt vecos laukus.» Stulpāns 2, 43.

4. intrans.; pareti. Arot izvirzīties (no kurie-

nes, kur v. tml.). O Mārtiņš izara malā maz-

liet saskaities.. Upīts 4, 211. // Arot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). I. cauri tīrumam.

izarties, -aros, -aries, -aras, pag. -aros; refl.

Ilgāku laiku, daudz art. EJ Gan vēl izarsimies

diezgan. ME I, 713.

izarums, -a, v. 1. Aršanas gaitā radies pa-

dziļinājums augsnes virskārtā (parasti tīruma

vidū). \EJ Lauka ražību mazina izarumi un

saarumi. Saarumos augu rīcībā ir lielāks dau-

dzums auglīgas augsnes, izarumos — tikai

plāna tās kārtiņa. Apsītis 1, 91.

2. Paveikta darbība, rezultāts -p i z ar t (3).
izasarot, parasti 3. pers., -0, pag. -oja; intrans.

Asarot un pārstāt asarot. \EJ Zirgam slimās

acīs iepūš tabaku, lai izasaro. ME I, 713.

izasināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Padarīt asu; iztrīt, uzasināt. I. cirvi. I. izkapti.
I. zāģi.

izasnot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.;

pareti. Izdzīt asnus. O Pēteris vairs lāgā ne-

ticēja, .. ka arī nākošo ziemu tam nevajadzēs
smakt tumšajā pagrabā kopā ar bāli izasno-

jušiem kartupeļiem. Rozītis 3, 119.

izaudzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pa-

nākt, ka (augi, dzīvnieki) izaug. I. puķes dārzā.

I. ganāmpulku. O Papildus apgaismošana dod

iespēju [siltumnīcās] izaudzēt dārzājus tumša-

jos ziemas mēnešos. Cīņa 54, 40, 4. Fermas dar-

binieki pašu spēkiem izaudzējuši nutriju ba-

rībai vairākus desmitus tonnu sakņu . . Zv 53,

24, 7. Šajos divos gados. . izaudzēti tūkstošiem

trušu un putnu. Draugs 74, 5, 1. // Audzējot
iegūt. I. kukurūzas vālītes. \EJ Ja vaicāsiet,
kur rajonā izaudzētas augstākās ražas. . ,
jums atkal minēs [kolhoza] «Uzvaras» vārdu.

Zv 52, 13, 8. // Audzējot izveidot (piemēram,

jaunu šķirni). !□ Institūta selekcionāri iz-

audzējuši daudz jaunu labības, zāļaugu . . un

ogulāju šķirņu. Cīņa 73, 277, 1. // pārn. Pama-

zām, pakāpeniski izveidot, izraisīt (jūtas, iz-

jūtas). O . . pārgāja viss ļaunums, ko arī pret
šo cilvēku biju izaudzējis sevī. Upīts IX, 520.

. . kavējas viņa domas pie draiskās, spriganās
Maijas . . Bet tās ir vairāk vientulības izaudzē-

tas jūtas . . Lit M 56, 10, 3.

2. nevēl. Izaudzināt (1).
izaudzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Audzinot panākt, ka (bērns, jaunietis) izaug,
attīstās. O «Lai jau izaudzina vien katrs

pa dēlam, tad arī būs liels darbs izdarīts,»
vectēva lepnumā mēļoja Pakalns. Sakse 7, 280.

Tas vēl stalts vīrs un stiprs kā krams, kaut

gan izaudzinājis sešus dēlus . . Vilks 3, 8. Bērni

tagad izaudzināti un izvadīti dzīvē, varam at-

pūsties . . . Kar 74, 7, 67. pārn. Mīļotā, lepnā,
vējainā Ventspils! Tu esi izaudzinājusi stiprus
cilvēkus. . Zigmonte 2, 122. // pareti. Par dzīv-

niekiem. EJ Lielākā daļa putnu mūsu repub-
likā dzīvo tikai vasarā. Tad viņi izperē un

izaudzina jaunos putnus . . A Kalniņš 1, 230.

// Mērķtiecīgi veidojot, audzinot, panākt, ka

izveidojas. iO Būdams režisors pedagogs, viņš
izaudzināja veselu plejādi labu latviešu ska-

tuves mākslinieku.. . Zv 53, 20, 25.

2. nevēl. Izaudzēt (1).
izaugsme, -es, s.; parasti vsk. Attīstība, piln-

veidošanās (piemēram, talantam, spējām, do-

tībām). Idejiskā i. Veicināt cilvēka garīgo iz-

augsmi. Cilvēka i. sociālisma apstākļos. Pa-

rādīt varoņa izaugsmi mākslas darbā. O
.. jā-

jūt atbildība par katru jauno literātu, lai vi-

ņam palīdzētu ātrāk nostaigāt izaugsmes ceļu
līdz īstam briedumam un meistarībai. Lit M

60, 16, 1. Cilvēka izaugsmes, viņa garīgās pa-

saules izmaiņas process dzīvē ir ļoti sarež-

ģīts . . Kar 58, 9, 124, . . notika plaša režisoru

konference, kur apmainījāmies domām par

jauno mākslinieku — aktieru un režisoru —

izaugsmi. Kar 73, 9, 150. // Uzplaukums (māk-

slā, zinātnē). EJ . . latviešu mūzika savā iz-

augsmē principiāli atšķiras no dažu lielo tautu

mūzikas . . Lit M 72, 8, 13. . . latviešu literatūra

jau paspējusi aiziet tālu pāri ne tikai Latvijas,
bet visas Padomju Savienības robežām. . . tas

liecina par mūsu literatūras izaugsmi. Kar 58,

10, 108.

izaugt, -augu, -audz, -aug, pag. -augu; intrans.

1. Augot kļūt lielākam, sasniegt pilnīgu brie-

dumu (par cilvēku),- izveidoties, attīstīties.

Bērni jau izauguši. Zēns pa vasaru izaudzis

lielāks. O Ancis manāmi izaudzis un nobrie-

dis, vairāk gan plecos nekā garumā. . Upīts

4, 665. Miks izaudzis, apprecējies. Māte auklē

viņa bērnus. Avotiņa 2, 83. // Par dzīvniekiem,

augiem. Kucēni izauga ātri. Bērzs izaudzis

līdz jumtam. Ābelīte izauga liela un kupla.
O Kas tagad [vasarā] vairs par perēšanu,
kādi tur cāļi līdz rudenim varēja izaugt . .
Upīts 4, 251. . . līdaka un lasis izaug svarā līdz

50 kg . . Zv 52, 13, 28. Flokši izauguši tik gari,
ka karas celiņā un traucē staigāšanu. Birznieks-

Upītis 3, 52. // Augot izveidoties garākam, lie-

lākam (par organisma daļām). Izaug mati.

□ Viņam bij izaugusi gara, sirma bārda. .
X Skalbe 1, 69. Neskrien gaisā, iekam spārni
nav izauguši! LSP (N) 207. // Augot augiem,

izveidoties, tapt (piemēram, par ražu, aug-

ļiem). Smilšainajā tīrumā izauguši miltaini

kartupeļi. O Raža izaugusi milzīga, bet grūti
novākt. Spāre 5, 177. Šogad izaugusi laba kā-

postu, burkānu un citu vēlo dārzeņu raža.

Pad J 73, 210, 1. // Izdīgt, sadīgt. 'EJ ..no slik-

tiem miltiem (nu tādiem, kas malti no tīrumā

jau izaugušiem graudiem) labu maizi neizcepsi.
Lit M 72, 1, 6. // pārn. Parādīties; pēkšņi pa-

rādoties, šķietami izveidoties lielam. Kā no

zemes izaugt — pēkšņi, negaidīti parādīties.

'CJ Tajā brīdī, kad demonstranti . . gribēja iz-

iet uz aleju, . . viņu priekšā izauga kāds mil-

zīgs policists . . Kurcijs 4, 99. Priekšā izaug

liels, melns siluets. Salenieks 5, 152. . . gluži
nemanot, bija pienācis padrukns vectēvs. Viņš

piesoļoja kā pazagšus, tā sakot, izauga pēkšņi
manā priekšā. Kar 58, 11, 86. Piepeši viņu

priekšā kā no zemes izauga spēcīgs puisis un

smaidīdams raudzījās Ģirtā. Paegle 3, 12.



486izaugt

2. Nodzīvot, pavadīt mūža piimo posmu (par
bērniem, pusaudžiem); uzaugt. Zēns izauga

laukos. Meitene izaugusi pie vecmāmiņas.

O Es izaugu ielu un bulvāru mezglos. Es tur

dzīvoju, smējos un raudāju. Lukjanskis 1, 82.

3. Augot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.) — par augiem, to daļām. Zars iz-

audzis no potējuma vietas. // Augot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). Krūmi izauguši caur

sētu. O . . siena ārdāmā vietā smalkā zāle vēl

nebij iespējusi izaugt cauri ķimeņu biezajam
zēlumam. Upīts 4, 88. Pagalmā iestādītais ozols,

laižot zemus un kuplus zarus, vietām izaudzis

cauri kaulniedru jumtam. A Grigulis 10, 87.

// pārn. Augot kļūt tādam, ka apģērbs ir par

mazu, īsu. O Vai tad tēvam un mātei ar

viņu [zēnu] maz rūpju? Te viņš no biksēm

izaudzis, te svārku šuves atirušas . . Cīņa 63,

98, 1.

4. parasti 3. pers. Rasties, izveidoties. O Jū-

ras krastos izauga zvejnieku ciemati, jaunas
ostas. .Zv 50, 4, 3. Rīgai raksturīgas ir

priekšpilsētas. . . Tās izaugušas ap fabrikām

gadsimtu mijā kā strādnieku apmetnes. Kar

56, 2, 4. . . [pilsētā] paceļas jaunas rūpnīcas un

fabrikas, bet blakus tām izauguši modernu

dzīvojamo māju kvartāli. Zv 58, 11, 26. «Malku

atveda! M-a-l-k-u!» ziņo Jānītis, ieskriedams

istabā. . . īsā laikā sētā izaug augsta malkas

kaudze. Rinkule 1, 49. // Par parādībām sabied-

rībā. O . . no atsevišķiem pulciņiem izaugusi
liela komjaunatnes organizācija . . Liesma 58,

9, 2. Miera kustība izaugusi no visu tautu

darba cilvēku dziļākiem centieniem pasargāt
pasauli no briesmām, kādās to ierautu karš.

Kar 58, 7, 116. Šajā gadsimtā izaugusi mūsu

koru kultūra .. Lit M 72, 8, 13. // Par jūtām,

sajūtām, >□ Šajās nedaudzajās stundās starp

viņiem abiem izauga vēl nebijusi tuvība. Sku-

jiņš 3, 128. Tuvcīņa iedegās briesmīgā niknumā.

Naids izauga tik liels, ka aizrāvās elpa un

spēks pats no sevis cilāja locekļus un izda-

līja triecienus. A Grigulis 9, 137. Pārspīlēto zau-

dējumu un vēl vairāk pārspīlēto panākumu
kopsaplūsmē izauga pārliecība, ka Rīgas strād-

nieki beidzot ir cēlušies kājās . . Upīts XII, 1124.

// Par mākslas darbiem. □ No Simonova kara

tēlojumiem izauga viņa stāsti — «Karogs»,
«Ērglis», «Kājnieks» un citi. Kar 45, 5/6, 543.

. . Gorkija darbi izauguši no viņa dzīves. Bērn

47, 7, 19. Ariozo pieder pie melodiska rečita-

tīva veidiem, tas ir, arī te veidojas raksturīga
melodika, kas izaugusi no runas intonācijām.
Vēriņa 1, 51.

5. Kļūt lielākam apjomā, arī spējīgākam,
stiprākam. O Gadsimtā ar ceturksni krievu

brīnumaini izaugusi spēkā, domu brie-
duma . Lit M 62, 6, l. Pēckara gados Rīgas
velosipēdu rūpnīca daudzkārt izaugusi. Uz-

celti jauni cehi. . Zv 54, 7, 10. . . kombinātā

[agrāk] bija tikai 80 strādnieku, bet tagad —

pari sešiem simtiem. Izaudzis uzņēmums. PL

Siev 58, 3, 4.

6. Attīstīties un izveidoties (no kādas vi-

des) —

par cilvēkiem. :□ No tautas dzīlēm

izaudzis, Rūdolfs Blaumanis dzīvojis ar tās

priekiem un bēdām . . Lit M 63, I, 2. Izaudzis

[esmu] no dzimtenes un saaudzis ar dzimteni

tā, ka man jāaizver tikai acis, jāizslēdzas no

ārpasaules, — un esmu atkal dzimtenē. Birz-

nieks-Upītis 6, 278.

7. Augot izveidoties, kļūt (par ko) — par

cilvēkiem. Jaunieši izaug par vīriem. O Mir-

dza! Ozolu Mirdza, tolaik vēl skolas mei-

tene, tagad izaugusi par slaidu, skaistu jau-
navu. Sakse 7, 93. . . dēli gluži nemanot izauga

par staltiem jaunekļiem . . Skujiņš 7, 142. .. kap-
teinis Grants nopriecājās par sava audzēkņa
panākumiem un klusībā nodomāja: «Re, kā

no puikām izaug vīri.» Talcis 7, 237. // Par

dzīvniekiem, augiem. Kucēns izauga par gudru
mājas sargu. O . . Un galotni ik dienas aug-

stāk slēja [eglīte], Lai izaugtu no asniņa par
koku. Lit M 59, 11, 2. ..bērziņš., bija izau-

dzis par varenu koku.. Laganovskis 1, 81.

// pārn. Izkopjot spējas, paplašinot zināšanas

un pieredzi, izveidoties, kļūt (par ko), n Biju-
šais zvejnieks padomju varas gados izaudzis

par prasmīgu un iejūtīgu vadītāju. . Cīņa 57,

285, 2. Komandieri par īstiem komandieriem

izaug tikai kaujā, un tikai tad izpaužas viņu
labās vai sliktās īpašības. Kar 53, 1, 17. Varbūt

no šiem noskrandušajiem džungļu puikām pēc
gadiem izaugs lieliski jūras braucēji, skolo-

tāji, zinātnieki . . Grīva 8, 298. // pārn. Pilnvei-

doties, izvērsties (piemēram, ekonomiski, po-

litiski). \CJ Ļeņina vārdā nosauktais lauksaim-

niecības artelis izaudzis par priekšzīmīgu kol-

hozu. Kar 52, 9, 986. . . strādnieku kustība arī

kapitālistiskajās valstīs izaugusi par varenu

spēku. Kar 58, 7, 116.

8. parasti 3. pers.; pareti. Pilnīgi izveidoties

(piemēram, par augoni). Pirksts izaudzis un

vairs nesāp.
izaugums, -a, v. Augot, attīstoties izveido-

jies izcilnis, arī lielāks veidojums (orga-

nisma, tā daļas virspusē). O Āda abinie-

kiem ir kaila, gludavai ar nelieliem kārpveida

izaugumiem. Sloka l, 12. Pērlenes ķermeni
ietver divi lapveida ķermeņa izaugumi — se-

ģene jeb mantija, kas reizē izklāj čaulu no

iekšpuses. Saudz dabu 158. Ap sakņu kaklu vai

augstāk [valriekstiem] bieži rodas punveidīgi

izaugumi . . Sudrabs 1, 134.

izauklēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Auk-

lējot, kopjot izaudzināt (bērnu). Vecāmāte

izauklējusi gan savus bērnus, gan mazbērnus.

!□ Mazos pilsoņus [bērnu namos] izauklē sir-

snīgu audzinātāju nenogurstošās rokas . . Zv

52, 11, 5. Grūti, ai, grūti bērnus izauklēt, Grūti

bez bērniem būt . . Elksne 4, 32. pārn. Bangas

zaļganas izauklē jūra, Atplūst devītais vilnis

un plīst. Liesma 58, 8, 17. pārn. Trauksmainie

1905. gada revolūcijas sagatavošanas gadi un

pati revolūcija izauklēja J. Raini par drama-

tisku rakstnieku . . Kar 55, 9, 85. pārn. Teātri

izauklēja tā laika progresīvās sabiedrības do-

ma . . Dzene 3, 20. // Izšūpot rokās, arī klēpi

(zīdaini, bērnu), paauklēt. \E3 Nāc°, es tevi

labi izauklēšu! ME I, 713.

2. Ilgākā laikā (rūpīgi, neatlaidīgi) izveidot

(parasti domas, jūtas). O ..viņš [rakstnieks]
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rauga izteikt kādu ilgākās pārdomās izauklētu

domu, raksturojumu, pārliecību. Kar 59, 11, 110.

. . [jaunie skolotāji] aizklīda uz dažādiem Lat-

vijas novadiem, lai mācītu bērnus un viņiem

iedvestu kaut daļu no nemiera, ko paši agrāk

mantojuši un Valmierā vēl lielāku izauklē-

juši . . Rozītis 2, 31. . . leģenda [Raiņa drāmā] . .
ieguvusi gluži citu, jaunu idejisku saturu, kas

pauž dziļos pārdzīvojumos izauklētās dzej-
nieka atziņas . . Lit M 56, 14, 3.

izauklēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.: trans. Ilgāku laiku, daudz auklēt. I. bēr-

nus.

izaukstēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans.

Panākt, būt par cēloni, ka (kas, parasti telpa)
kļūst auksts vai aukstāks. I. māju. O Vējš
istabu izaukstē. ME I, 713. «Vēlā rudens iz-

aukstētie Kaziras ūdeņi man [Jeņisejai] atnesa

vēstis par trim ceļotājiem.» Cīņa 64 , 230,4.

2. parasti 3. pers.; intrans.; pareti. Kļūt auk-

stam vai aukstākam (par telpu). !□ Dzīvoklis

izaukstējis. ME I, 713.

izaukstēties, -ējos, -ējies, -ējas; pag. -ējos;
refl. Izsalties. □ Leons dzēra viens, līdz vēlāk

ieguva biedros Gunāru. Arī tas nejutās labi,

jo, guļot [ratos]
..

, bija izaukstējies. Eglons

2, 322. Tu esi izaukstējusies un nogurusi. ME

pap I, 432. Sakarsis, izaukstējies un., saslimis.

ME pap I, 432.

izaukstināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izaukstēt (l). ī. istabu. I. māju.
izaulekšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

Aulekšojot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). ī. no meža. // Aulekšojot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). I. cauri ciematam.

izauļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Auļo-

jot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

□ No meža izauļo melns jātnieks. ME pap

I, 432. Macipāns dzina spēcīgo zirgu trakā

ātrumā.. Aiz Kukšām partizāni izauļoja uz

Alsungas lielceļa. Samsons 1, 138. // Auļojot
izvirzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri

birzij. I. caur mežu. O pārn. Tūjiena gan īstu

karu pat neredzēja. Tas it kā paskrēja garām.
Atri izauļoja cauri. Avotiņa 3, 4.

izaurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti.
Izaurot.

izaurēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. Izauroties (1). !□ . . zirgkopji pieguļā
nekad neņem līdzi tādus zēnus, kas grib tikai

izaurēties . . Bērn 54, 10, 4.

2. sar. Izauroties (2).
izaurot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; pareti.

Aurojot radīt (skaņas); aurojot izpaust.
O . . viņi [puiši] pilnās balsīs izauro kulšanas

laika negulēto nakšu grūtumu un alus putas
pāri vaigam notrauc ar krekla piedurkni.
Indrāne 6, 44.

izauroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz aurot. !□ . . ļoti

saprotama ir [bērnu] vēlēšanās skanīgā pa-

vasara dienā aizbrist dziļi mežā un izauroties

pēc sirds patikas . . Indrāne 2, 263. Vējš, augu
dienu izaurojies, aprimis. Lit M 61, 19, 4.

2. sar. Ļoti skaļi, arī nepareizi izdziedāties.

O Traktiera mazajā zālē . . sēdēja vecais

Jaunskalda un dziedāja, ka dziedāja. «At-

brauca izauroties!» čukstēja Kate.. Indrāne

6, 77. Labi izauroties un izgavilēties. ME pap

I, 432.

izaust' [izaust], parasti 3. pers., -aust, pag.

-ausa; intrans. Izbeidzoties naktij, pilnīgi iestā-

ties (par rītu, dienu, gaismu); ataust. Izaust

diena. Izaust gaisma. D «Pagaidi, dēliņ, kad

izausīs rīts: Nakts ir tik tumša . . .Kur tumsā

tu trauksi?» Plūdonis 2, 51. īzausa trešās dienas

rīts. ME I, 713.

izaust 2 (izaust], -aužu, -aud, -auž, pag. -audu;
trans. 1. Aužot izgatavot (audumu); noaust.

I. dvieļus. !□ Viņa no rīta pārklāja tahtu

ar brūnu segu, kuru pati bija izaudusi

vidusskolas pēdējā klasē.. Birze 3, 71. ..pa
nakti izaudīšu lakatiņu raibiem rakstiem. .
LTP 314. pārn. Viļņu izšķaidītās ūdens lāsītes

izaudušas pelēku miglas plīvuru, kuram cauri

tālumā pa kreisi manāms zilgans, mežiem ap-
audzis krasts.. Grīva 111, 194. // Izgatavot
audumu, lai darinātu, (ko). I. kreklus. // Aužot

izlietot (daudz vai visu). I. linus. I. visas dzi-

jas.
2. parasti 3. pers. Izveidot (tīklu) — par zir-

nekli. O Es sadraudzējos ar lielu zirnekli, kas

starp restēm bija izaudis pelēku tīklu.. Grīva

8, 190.

3. pareti. Cauraust. !o pārn. . . šorīt uguns-

puķes spilgtiem, līkumotiem rakstiem izaudu-

šas visu labās zemes zelmeni. Upīts 4, 88.

izausties, -aužos, -audies, -aužas, pag. -audos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz aust. Dabūja i. ne-

dēļām. // trans. I. dvieļus.
2. parasti 3. pers. Tikt izaustam, D . . dvielis

izaudās tik garš . .A Skalbe 4, 54.

izaušoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; pareti. Ilgāku laiku, daudz aušoties. Mei-

tene visādi izaušojās.
izaut, -auju, -auj, -auj, arī -aunu, -aun, -aun,

pag. -āvu; trans.; apv.
Noaut. !□ Viņa patlaban

bija nosēdusies izaut kājas. Birznieks-Upītis

VI, 298.

izauties, -aujos, -aujies, -aujas, arī -aunos,

-aunies, -aunas, pag. -āvos; refl.; apv. Noaut

sev apavus,- noauties. O Lērums izģērbies un

izāvies sirdīgi mazgājās . . Grants 7, 14i.

izāzēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar. Iz-

muļķot, izjokot (kādu). I. puiku. Cik ātri

barons Bunduls piejokots, izāzēts saskaitās,

tikpat ātri viņš., salaba.. Zeiboltu J 111, 122.

.. Zigurds gribējis visus [klases biedrus] iz-

āzēt un tagad priecājas par izdevušos joku..
Lagzdiņš 2, 10.

izāzēfies, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.;

sar. Ilgāku laiku, daudz āzēties. I. par neveik-

lību.

izbadēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; parasti divd. formā: izbadējies. Izbadoties.

Noskranduši, izbadējušies, iekritušiem vai-

giem šie liekie cilvēki nikni noskatījās čet-

riem zilpelēkajiem pakaļ. Upīts VIII, 480.

«Esmu tikai noguris,» Baraviks domāja, «un

arī izbadējies kā vilks.» Ezera 5, 104. Zīmaļa

izbadējusies sāka grauzt cisās pamestās sūnas.

Sakse I, 54.
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izbadināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku badināt. I. suni. O Neviens ne-

ticēja, ka no tāda izbadināta lopa vairs kas

labs iznākšot . . Saulietis XIV, 234.

izbadinaties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Izbadināt sevi; izbadoties. I. vairākas

dienas.
_

izbadīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. parasti

3. pers. Badot (ar ragiem), izdurt; badot ievai-

not. Viena govs otrai izbadījusi sānus.

2. Izdurstīt (1),- izbakstīt (1). O . . bērni ar

zīmuļiem. . izbadījuši [kartei] caurumus tur,

kur lielākās pilsētas. Zigmonte 1, 200. Ai kun-

dziņi, vella bērns, Tavu garu deguntiņu: Tu

varēji elles krāsni Ar šņukuri izbadīt. DV 291.

Vēl neesi nolauzis mežā zariņu, ar ko pīpi
izbadīt. ME I, 714.

izbadoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgu laiku būt neēdušam vai nepietie-
kami ēdušam un sajust lielu izsalkumu; iz-

salkt (1Ļ !□ Bij mēnešiem ilgi jau noslapstī-
jies Pa mežiem un salis, un izbadojies . . Plū-

donis 2, 28. Saimnieks Vēkšķi [putnu] nepaba-

roja, lai tas . . izbadojas. Bērn 56, 6, 29. Rīgas
vācieši kā izbadojušās hiēnas nebeidza gaudot

pēc atriebības .. Upīts VIII,542.

izbagarēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Baga-

rējot viscaur padziļināt, iztīrīt. I. upes grīvu.
I. kanālu. □ Sausā Daugava tagad izbagarēta
līdz pašam aizsprostam . . Vanags 3, 158. Gadu

gaitā ostas moli ir uzkrājuši 16 miljonu kubik-

metru smilšu, un gandrīz tikpat daudz ir izba-

garēts un aizvests tālāk jūrā. D kal 66, 98.

izbaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Pēkšņi iz-

raisīt bailes; sabaidīt. I. gulētāju. O Ģirts,
izbaidot baložus, strauji piegāja pie loga . .
Dripe 2, 6. . . Ar valodu izbaidīju Netikušu tēva

dēlu. LD 15097. // Aizbaidīt. □ Vēl es dzir-

dēju, ka maniem citiem draugiem viņš stās-

tījis, ka es uz ezera viņam izbaidot zivis.

Grīva 9, 17.

izbaidīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; pa-

reti. Izbīties. Zirgs pēkšņi izbaidījās.
izbailes, -ļu, s.; tikai dsk. Pēkšņas bailes.

Pārņem izbailes. Sastingt aiz izbailēm. Izbailēs

mesties bēgt. O «Juri! Klau, Juri! Vai tu ne-

dzirdi, kā šauj?» Ozolu pamodināja sievas iz-

baiļu pilnā balss. Sakse 7, 14. Sprādziens apdul-
lināja visu nometni. Tikai pēc laba brīža

ieskanējās bērnu un sieviešu izbaiļu klie-

dzieni. Sakse 7, 49. Viņš piespiedis sevi iet pār

plānu ledu un, zobiem izbailēs klabot, arī pār-
gājis . . Ādamsons 2, 178.

izbaiļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; novec. Ilgāku laiku, ļoti baiļoties. Izbai-

ļojāmies visu dienu tevis dēļ! O Neizbaiļo-
jieties

0

unnebīstieties0! ME I, 715.

izbakstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Bakstot

radīt, izveidot (kur caurumu). I. caurumu pa-

pīrā. // Bakstot padarīt viscaur caurumainu.

I. papīru. Izbakstītas tapetes. // Bakstot ievai-

not. I. acis ar zariem.

2. Bakstot izmeklēt, pārbaudīt. <□ Viņa dūra

ar to smiltī no vienas vietas. Kad bedres di-

bens viss bij_ tā izbakstīts, tad arī sāni netika

atstati sveikā. Jaunsudrabiņš 2, 107. Tikai tad,

kad mājas apkārtne bija rūpīgi izmeklēta un

ar vienzari izbakstīta, atminētāji vēra vaļā
durvis. Sakse 7, 52. Pats kņazs . . vada izmeklē-

šanu un nopratinājumus. Mājās izvanda visus

kaktus. Visas pažobeles, visus jumtus un pat
sienas izbaksta. Upīts V, 282.

3. Bakstot izgrūstīt; izbikstīt. I. krāsnī ogles.
Q Pagales izdegušas, plītī gail karstas, sar-

kanas ogles. Žeņa pieceļas, ar apsvilušu urķi
izbaksta ogles, aiztaisa dūmvadu. . Grīva 6, 12.

// Bakstot iztīrīt. .. [vīrietis] baltos zobus

izbakstīdams, vienaldzīgi noskatījās iebraucē-

jos . . Upīts 4, 712. Prīmusu lietojot, jāraugās,
lai nebūtu aizsērējis prīmusa degcaurumiņš,
un tādēļ pirms lietošanas tas jāizbaksta ar

speciālu prīmusa adatiņu. Pavāru gr 40.

izbalēt, parasti 3. pers., -balē, arī -bal, pag.

-balēja; intrans. 1. Pazaudēt krāsu vai krāsas

spilgtumu, kļūt gaišam vai gaišākam (saules,
vēja, lietus ietekmē). Mati izbalē. O Tā

[cepure] šķita izbalējusi un veca, nevarēja pat

noteikt, kādā krāsā kādreiz bijusi . . Cīņa 73,

129, 4. Istabā valdīja puskrēsla, jo vienīgo
logu. . aizsedza biezs, saulē izbalējis aizkars.

Lubējs 1, 26. Izžuvušās upītes gultne pilna. .
dīvainiem, izbalējušiem prauliem. Zemzaris

1, 118. // Pazaudēt spilgtumu, kļūt gaišam vai

gaišākam (par krāsu). Lakatiņa krāsa izbalē-

jusi. O Tēva zilā strādnieku gvardista blūze

bija nobružāta un saulē izbalējusi. Grīva 4, 152.

// Balējot kļūt neskaidram, vāji saredzamam.

O . . vāka iekšpusē atrada ar tinti uzrakstītu

vārdu, izbalējušu. Labi ieskatoties, burtus vēl

var pazīt. Sudrabu E 3, 322. Bloknots pavisam
maziņš, papīrs tajā dzeltenīgs, slikts. Zīmuļa

ieraksti izbalējuši, tikai retais ar pūlēm sabur-

tojams. Bērce 5, 32. // pareti. Kļūt nespodram,
necaurredzamam. Loga rūts izbalējusi.

2. Kļūt arvien mazāk jūtamam, samanāmam

(piemēram, par atmiņām, izjūtām); izbālēt (2);

izzust. O sal. . . Ojārs . . iedomāja nopietno
brūnaci Norciemā. Taču viņas tēls pēdējā mē-

neša darbu steigā bija it kā izbalējis . . Eglons

1, 77.

izbālēt, parasti 3. pers., -bāl, arī -bālē, pag.

-bālēja; intrans. Pazaudēt krāsu vai krāsas spil-

gtumu,kļūt gaišam vai gaišākam (saules, vēja,
lietus ietekmē); izbalēt (1). Audums izbālējis.
// Pazaudēt spilgtumu, kļūt gaišam vai gai-
šākam (par krāsu). O . . karājās veca

naģene, kurai krāsa bija pilnīgi izbālējusi.
Vilks 7 , 206. // Bālējot kļūt neskaidram, vaji

saredzamam. O Gāja pie melnā skapja tum-

šajā
0

galā, izņēma no tā veco, šauro dziesmu

grāmatu ar bildēm, kuras jau bija izbālēju-
šas . . Austriņš 2, 24. // pareti. Kļūt nespodram,
necaurredzamam. □ Tikai vidējā rūts izbālē-

jusi, aprūsējusi . . Birznieks-Upītis 1, 27.

2. Kļūt arvien mazāk jūtamam, samanāmam

(piemēram, par atmiņām, izjūtām); izbalēt (2);

izzust. !□ . . pamazām arī šī apņēmība izbā-

lēja . . Grīva 11, 366.

izbalināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Balinot panākt, ka (kas) kļūst gaišs vai gai-

šāks. I. linu audeklu. I. palagus. I. matus.

O. . mugurā tikai svārki, uzmesti virs krekla,
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bet tas bij linu auduma, labi izbalināts . .Upīts

4, 693. . . Gretu sagaidīja vecīga sieviete izbali-

nātiem, gaiši dzelteniem matiem. Kar 56, 8, 22.

Zem saules izbalinātām uzacīm satumsušais

skats vērās nodedzinātā ciema paliekās. Grants

3, 124.

izballēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz ballēties. I. visu

nakti.

izbālot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

Pazaudēt krāsu vai krāsas spilgtumu (saules,

vēja, lietus ietekmē),- izbalēt (1). □ Ratos

sēdošais pusmūža vīrietis ar izbalojušu plat-
mali galvā pievilka grožus . . Brodele 14, 5.

. . [zēna] mati pavisam izbalojuši, svītraini . .
Indrāne 2, 10. Ap dienas vidu zeme tā sakarsa,
ka kailām kājām nevarēja tai pieskarties. Izba-

loja pirmoreiz uzartajās zemēs iesētie kviešu

lauki . . Talcis 4, 93.

izbalsināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Balsinot padarīt viscaur baltu, tīru. I. gries-
tus. I. sienas. O Tās [lopbarības virtuves]
vismaz reizi gadā izbalsina ar smaržojošu
kaļķu pienu. PL Siev 64, 5, 21. Saule gaiši
spīd pa lielo, spodro logu izbalsinātā istabā.

Upīts 11, 357.

izbalsot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Balso-

jot neievēlēt (piemēram, līdzšinējā amatā).
O Priedi no priekšsēdētāja amata izbalsoja.
Viņa vietā., ievēlēja — Eglāju. Purs l, 134.

Vēlēšanu iznākumam noskaidrojoties, vairums

akcionāru aizmuka, lai nevajadzētu sarunā-

ties ar izbalsoto Cepli. Rozītis 111, 303.

izbarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Izlie-

tot barībai, izēdināt (dzīvniekiem). I. lopiem
saknes. O . . labam saimniekam jau rudenī

jāzina, cik sabērts viņa klētī, lai varētu vien-

mērīgi izdalīt pārtiku līdz jaunajai ražai, no-

teikt, cik atstāt sēklai, cik izbarot lopiem.
Sakse 7, 380. .. miltus [sievietes].. izbarojušas
mājlopiem. . Rīgas B 58, 47, 3. Fazānēni jā-
baro ar labi sasmalcinātu barību. Pat cieti

novārītas olas jāizberž caur sietu un tikai tad

jāizbaro. A Kalniņš 1, 161.

2. Izmitināt (parasti mājlopus). Govis varēs

pa ziemu izbarot.

izbārstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Izklaidus

izbērt; bārstot izkliedēt; izkaisīt (1). I. zirņus.
I. ogas. I. miltus. O .. [kareivis] mīņājās,

šņirkstinādams pa cementa grīdu izbārstītos

stiklus. Grants 5, 215. Putekšņlapas [orhidejām]
tikai retos gadījumos izbārsta putekšņus ..

Ga-

lenieks 2, 424. pārn. Pāri mums ir debesis, un

apkārt lauki, kuros izbārstītas birztalas un

atsevišķi koki . . Vilks 2, 208.

izbārstīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Re/7. izbāl stl t; tikt izbārstītam-, izkai-

sīties. Izbārstījās milti. Izbārstās pelavas.
□ . . pārbriedušās [linu] galviņas sukājot va-

rēja sākt plīst, un tad vislabākā sēkla sukājot
izbārstītos. Upīts 4, 256. . . milzu maiss [vel-
nam] paticis vaļā un akmeņi izbārstījušies pa
visu. . apgabalu. LTTP 111, 105.

izbārt, -baru, -bar, -bar, pag. -bāru; trans.

Bārt un pabeigt bārt. I. zēnu. lO Cik reiz
Annele nav lielajiem izmaisījusies pa kā-

jām. . , cik reiz nav izbārta un atkal apglau-
dīta .. Brigadere 2, 38. Kalpa sieva un vaļiniece
līdz pusdienai [izravēja] trīs vagas, Lavīze

tikai divas. . . Saimniece vakarā izbāra: sai-

mes istabā pie lielā galda trīs reizes nosauca

par sliņķi. Lēmanis 10, 26.

izbārties, -baros, -baries, -baras, pag. -bāros;

refl. Bārties un pabeigt bārties. . . [direk-
tors] enerģiski kaut ko paskaidroja vai arī

izbārās no visas sirds, parakstīja papīrus un

aizgāja.. Lubējs 1, 15. Pikti izbāries, gāju slau-

cīt ielu un pēkšņi aizmirsu gan palaidņus,
gan nolauzto zaru. Skujiņš 5, 6. // Izbārt citam

citu. O Tad izejam laukā, izbaramies. ME

I, 715.

izbaudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ar

prieku, baudu pilnīgi izjust. !□ Es izbaudu

pārpilnam rīta un vakara krēslas burvīgumu.
Jaunsudrabiņš 5, 17. Ar ziņu acis neveru es

vaļā, Lai saldās gaidas ilgāk izbaudītu. Rainis

111, 267. Noliku blakus šokolādes kārbu, uz-

griezu radio un krietnu brīdi netraucēta iz-

baudīju garīgo un miesīgo saldumu. Zālīte

5, 232.

2. Izjust un pārdzīvot,- arī piedzīvot. I. prie-
kus un bēdas. IO Un šo taisnību man nu bija
lemts redzēt un izbaudīt līdz pašam galam . .
Laicens 11, 15. Modri bijāt visu nakti, Visas

tumšā loga drausmas, Visas rupjās varas šaus-

mas Jūs visdziļāk izbaudījāt. Rainis I, 119.

Paši [brāļi] ganu grūtumus izbaudījuši, ne-

ļāva māsai tos uzņemties. Sakse 2, 143. \> Iz-

baudīt (arī just, izjust) uz savas ādas — pār-

dzīvot, piedzīvot (parasti ko nepatīkamu, ne-

vēlamu). O Eiženam Bergam bija jāiziet
grūta skola, jāizbauda [karadienestā] uz savas

ādas visi cariskās flotes matrožu apmācīšanas
un audzināšanas paņēmieni. Zv 58, 16, 5.

izbaurofies, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. Ilgāku laiku, daudz baurot,- izmauro-

ties. Vērsis izbaurojās visu pēcpusdienu.
izbāznis, -žņa, v. Izbāzts dzīvnieks,- izbāzts

priekšmets. lO Rudenī un ziemas sākumā ru-

beņus medī tāpat ar izbāžņa palīdzību no bū-

das. Izbāznim jābūt mierīgi sēdoša putna iz-

skatā, neizstieptu kaklu. To izbāž ar pakulām,

atstājot vēderā caurumu, lai varētu uzkārt

kārtī. A Kalniņš 1, 146. sal. «Tad boksēsimies!»

un, savilkusi dūres, viņa metās virsū Ērikam,

bet tas stāvēja kā izbāznis un ļāvās sevi ap-

strādāt . . Sakse 7, 417.

izbāzt, -bāžu, -bāz, -bāž, pag. -bāzu; trans.

1. Bāžot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

I. galvu pa logu. O Viņa būs laikam par

daudz cieti to [zēnu] villainē iesējusi, un

nu viņš laikam vairs nevar ne rokas pakus-
tināt, ne degunu izbāzt no smagās segas.

Eferts-Klusais 1, 150. Vispirms Peļtēvs izbāž

pa jauno [alas] caurumu savu smailo pur-

niņu un garās Ūsas . . Birznieks-Upītis IV, 90.

Sanitāre piegāja pie blakus loga.. un izbāza

[automāta] stobru laukā. Grants 5, 208.

pārn. Sniegs balo zilganpalss. Augstākie uz-

kalniņi jau izbāzuši melnus purnus laukā.

Upīts V, 357. // Bāžot izvirzīt cauri (kam),
caur (ko). I. roku caur durvju spraugu.
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□ Veļamā kāša otrā galā ir caurums gre-

dzena ielikšanai. . . Kad gredzenam izbāzta

cauri piemērota resnuma koka svira, kāsis ir

sakārtots darbam. Indāns 1, 199.

2. Sagatavot (beigtu dzīvnieku) uzglabāša-
nai (novelkot ādu, piepildot to ar attiecīgiem

materiāliem un izveidojot šim dzīvniekam

raksturīgu ķermeņa lormu). O. .klases

biedri sāka runāt par uzskates līdzekļiem.

Viens bija atnesis izbāztu, mazlietiņ izspūrušu
kovārni.. Lagzdiņš 2, 8. ..es redzēju izbāztus

dzīvniekus: nelielus zvēriņus, putnus. Bērn 46,

6, 13.

izbāzties, -bāžos, -bāzies, -bāžas, pag. -bāžos;

pareti. Reil.-*- izbāz t (1). O Degošo tanku

trāpīja prettanku artilērijas granāta. Starp

uguns liesmām no lūkas izbāzās hitlerieša

galva. . Grīva 4, 96. Un lapsa nāca. Papriekš
no cauruma uzmanīgi izbāzās purniņš, ostī-

dams gaisu, un atvilkās atkal uz brītiņu at-

pakaļ. Birznieks-Upītis IV, 183.

izbazūnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.;

niev. Plaši izpaust, izstāstīt (kādas ziņas), pa-

rasti slavējot vai noniecinot. O Viņus ieslo-

dzīja cietumā. Visā pasaulē izbazūnētais tie-

sas process, kas ilga četrus gadus, izgāzās.
PL Siev 64, 2, 8.

izbēdāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; pareti.
1. Bēdājoties (dziļi) pārdzīvot. Par visu jau
nevar i. O . . viņa [Annele] nolien aiz austu-

ves savā nodabā, iemīļotākā vietā, un grib
tur izbēdāt savas bēdas vēl tā īsti pa kriet-

nam. Brigadere 2, 163.

2. Raizējoties, rūpējoties apsvērt, izdomāt.

iO «Prast [zemi apstrādāt] ir viena lieta,» at-

cirta Kalinka, «un pašam visu izbēdāt —

otra.» Sakse 7, 160. Tev jāizbēdā, ka viss labi

iet. ME I, 716.

izbēdāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz bēdāties. Māte neva-

rēja vien i. par slimo dēlu.

izbēgt, -bēgu, -bēdz, -bēg, pag. -bēgu; in-

trans. 1. Bēgot izkļūt (no kurienes, kur v. tml).
I. no degošas mājas. O Novakarē izbēdzis

no gūstekņu vilciena, viņš paslēpās pie no-

males būdniekiem. Kurcijs 4 , 292. . . viņš pat
izbēga no nāves cietuma, pārvarot sešus met-

rus augstu dēļu sētu. Samsons 1, 60. Andrejs
Akmens nepaguva vēl pa durvīm iziet, kad

no ārpuses pretī nākošais biedrs viņam iečuk-

stēja, ka mācītājs izbēdzis pa ģērbkambara
lodziņu. Birznieks-Upītis 6, 177. // Bēgot izkļūt
cauri (kam), caur (ko). I. caur logu. I. cauri

mežam.

2. Bēgot tikt projām (no kā); bēgot panākt,
ka nenotver. O Ja vējš stiprāks, tad ar vis-

ātrāko automašīnu nevar izbēgt no stepes
ugunsgrēka. Kar 54, 12, 78. . . forta apsardzes
priekšnieks man vairākkārt bija stāstījis par
šo drausmīgo cietumu, no kura vēl nekad ne-

viens neesot izbēdzis. Grīva 8, 189. Tātad [brā-
lis] Sarkanajā Armijā. Izbēdzis vāciešiem!

Sakse 7, Ir cilvēki, no kuriem aiziedams

neaiziesi, bēgdams neizbēgsi. Zv 57, 19, 13.

3. Izvairīties (no kā). I. no jautājumiem.
I. no nāves. I. no soda. a Partija pavēl

izbeigt streiku, lai izbēgtu no liekiem upu-

riem. Brodele 13, 156. . . ja dejas tālāk nav

attīstījis horeogrāfs, tad izbēgt no vienveidī-

bas nav iespējams. Pad J 73, 5, 4. Tas nu ir

vairāk kā skaidrs, ka savam galam viņi ne-

izbēgs. Sakse 7, 136.

izbeicēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izkodināt.

izbeigt, -beidzu, -beidz, -beidz, pag. -beidzu;

trans. Pilnīgi pārtraukt (kādu darbību, pasā-

kumu, stāvokli). I. ķildas. I. nesaskaņas. I.

streiku. I. sacelšanos. Izbeigt lietu jur. —

pilnīgi pārtraukt lietas (sūdzības, prasības) iz-

meklēšanu, izskatīšanu. O Naktī pienāca štā-

ba pavēle: kara darbība purva rajonā izbeigta.
A Grigulis 9, 127. «Vēlāk parādīšu,» Lūcija iz-

beidza sarunu un aizgāja meklēt vakariņas.

Birze l, 98. «Bet pļaušanu nevajag izbeigt, lai

pļauj pa visu lietu.» Vilks 1, 186. ..ierosinātā

lieta jāizbeidz: 1) ja nav noticis noziegums;

2) ja nodarījumā nav nozieguma sastāva;

3) ja iestājies noilgums. . Krim pr 6. // Sa-

vienojumā ar «dzīve», «mūžs» v. tml.: nonā-

vēt, arī nomirt. □ . . viņš [partizāns] izmeta

savu vienīgo granātu, kas izbeidza dzīvi vai-

rākiem uzbrucējiem.. Samsons 1, 171. Latviešu

tēlotāja māksla pēckara gados zaudējusi di-

vus izcilus māksliniekus, kuri aizklīduši sve-

šumā, lai tur izbeigtu dzīves gaitas. Kar 58,

12, 141.

izbeigties, -beidzos, -beidzies, -beidzas, pag.

-beidzos; refl. 1. parasti 3. pers. Tikt pilnīgi iz-

lietotam, izmantotam (par pēdējo, atlikušo, arī

par visu). Milti izbeidzās. !□ Viņam sētuvē

izbeidzas mieži; aizmeijojam vietu, līdz ku-

rienei apsēts, un ejam uz ratiem pēc jaunas
sēklas. Birznieks-Upītis Ha, 43. Izbeidzas viss,

kas ēdams. ME I, 715.

2. parasti 3. pers. Tālāk neturpināties (pie-

mēram, par mežu, ceļu); sasniegt savas izpla-
tības robežu. Purvs izbeidzās, un sākās ganī-

bas. Eža izbeidzās pie āboliņa lauka. □ Taka

drīz izbeidzas pie vīru kājām . . Lēmanis 4, 16.

Pēc pusstundas izbeidzas mežs un sākas lauki

un tīrumi. Rihters l, 461. Jau aiz Talsiem izbei-

dzas druvas, kas priecē acis un prātu. Zig-

monte 2, 5. Tajā vietā, kur izbeidzās banānu

audze, arī meža takai bija gals . . Lācis 10, 8.

3. parasti 3. pers. Tikt pārtrauktam (par stā-

vokli, darbību); tikt pabeigtam. Draudzībā iz-

beidzās. . . izbeidzās apnicīgā polārnakts
'krēslainība, un dienas vidū pie apvāršņa pa-

rādījās sārta saules ripa . . Bērn 56, 2, 4. Aiz-

gāja diena pēc dienas, pienāca sestdiena, un

darbs izbeidzās divas stundas agrāk. Eglons

2, 105.
. .saruna izbeidzās, un viņš aizgāja. .

Vilks 2, 9. Izbeidzies asiņainais karš. Pion 53,

32, 2. // Par mūžu. O. . cilvēki [senatnē]

domāja, ka pēc nāves viņu dzīve vēl neiz-

beidzas, bet turpinās. . Zv 57, 7, 12. // lestāties

laikam, kad (piemēram, juridiskās attiecības)

vairs nav spēkā; nebūt vairs spēkā. £TJ īrnie-

kam . . aizbraucot uz citu dzīves vietu, īres

līgums izbeidzas. Cīņa 73, 128, 4. // lestāties no-

beigumam (laika posmā). Izbeidzas vasara.

Termiņš izbeidzies. O Izbeidzās mans ieslo-
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dzīšanas laiks. Pavērās lielie dzelžu vārti, es

stāvēju uz ielas pie Matīsa kapiem. Lēmanis

4, 24.

4. parasti 3. pers. Aiziet bojā (par daudziem

vai visiem); arī izzust. O Dažreiz caurumā

pagadās vēžu mātīte ar apaļiem ikriem zem

ļipas. Tās gan tēvs neļauj ķert: ja izķeršot
mātes ar ikriem, tad izbeigšoties visi vēži. .
Birznieks-Upītis IV, 117. Bites mums izbeigušās.
ME I, 716.

5. apv. Novājēt, izdilt (par cilvēku).

□ . . [Jānim] jaunie svētdienas svārki veci,

nodrāzti, netīri. Un pats viņš izbeidzies, no-

vārdzis. Upīts 6, 136. .. nabaga māte, mani kop-
dama, nedabūja ne drusku aizvērt acu. Bēdu

sagrauzta, izbeigusies
0

viņa sēdēja gultas kāj-

galī. Viņa raudzījās sarkanām, izraudātām

acīm . .Plūdonis 3, 60.

izbērt, -beru, -ber, -ber, pag. -bēru; trans.

1. Berot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).
O Egle izbēra vitamīnus no krāsainajām kār-

biņām un tūbiņām. Birze 5, 169. Dārza malā

izbērusi no groza nezāles, Austra steidzās tur-

pināt iesākto vagu. Jauno v 58, 41. . . graudi

jau bija izbērti speciāli sagatavotā apcirknī.
Zv 53, 16, 8.

2. Berot iztukšot. □.. tīros graudus ar

liekšķeri beram siekā, un es turu maisu, lai

ērtāk0 izbērt sieku. Birznieks-Upītis Ha, 106. Pa

dēļu laipām viņi stūma smagās ričas un iz-

bēra tās ceļa vidū. Fimbers 1, 362.

izberzējums, -a, v. Paveikta darbība, re-

zultāts ->- izber zē t (3). I. tapetēs. Nokrā-

sot izberzējurnu sienā.

izberzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ber-

zējot iztīrīt, izslaucīt (parasti acis), a . . Mare

vēlreiz nikni izberzēja ar lakata stūri acu

kaktiņus. Brodele 14, 9. . . [Bištēviņš] ar roku

izberzēja acis, it kā vairs labi neredzētu. Lē-

manis 15, 68. Andrs izberzēja acis, tomēr neko

skaidrāk nesaskatīja. . Upīts XV, 295.

2. Berzējot likvidēt. O Anita uzrakstīto iz-

berzēja ar pirkstu, kā dara skolēni, pazaudē-
juši dzēšamgumiju. Ezera 2. 39. Izberzēt asa-

ras.. no acīm. ME I, 716. «C* Izberzēt (arī iz-

berzt) miegu no acīm — berzējot acis, pilnīgi
atmosties. ILZI Viņš ātri uzrausās kājās un,

izberzējis miegu no acīm, ķērās pie darba.

Liesma 58, 1, 10.

3. Berzējot radīt, izveidot (kur caurumu,

iedobumu); berzējot izbojāt. Papīrā izberzēts

caurums. I. pārvalku.
4. pareti. Berzējot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml.). O. .āboliņu vislabāk var izkult un

sēklas izberzēt tikai siltā, saulainā laikā. .
Cīņa 64, 216, 2.

izberzēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; pareti. 1. parasti 3. pers. Reil. izber-

zēt (3); tikt izberzētam (parasti neviļus, ne-

gribēti). Sienā izberzējies robs.

2. Ilgāku laiku, daudz berzēties. Govis iz-

berzējās krūmos.

izberzt, -beržu, -berz, -berž, pag. -berzu;
trans. 1. Beržot izmazgāt. O Tas nebija vis
nieka darbs

— pārcilāt visas gultas, izberzt

grīdu, nomazgāt galdus.. Austriņš l, 207. Vec-

tēvs pavēra acis un pietrausās sēdus. Vien-

aldzīgs izlikdamies, it kā tāda grīdas mazgā-
šana viņu mājā būtu gluži parasta, nokrekšķi-

nāja: «Pagulti arī izberz!» Vāczemnieks 4, 35.

Izberzusi un iztīrījusi visus kaktus, savākusi

kreklus un palagus, Klinta aizgūtnēm lāpa

un mazgā. Indrāne 6, 248. Kārlis būs tas, kas

ies pāri mūsu pagalmam, kur uz auklām pli-
vinās balti izberzta veļa . . Ezera 6, 74. // Ber-

žot iztīrīt (parasti no iekšpuses), io Jaunu

pannu vispirms ieteicams izkarsēt ar taukvie-

lām un pēc tam izberzt ar sāli. Zv 60, 2, 31.

2. Beržot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).
□ Saulesvīrs pastiepa roku un norāva salau-

zītu vārpu, uzlika uz plaukstas un izberza

graudus. A Grigulis 9, 134.

3. Beržot likvidēt. I. rūsas plankumus no

kannas. O . . saimniece apskatīja palagus un

atrada daudz neizberztu blusu traipu. . Lē-

manis 10, 27. Un krekli jāmazgā vai ik pārne-

dēļas, jo citādi melnumi tā ieēdas, ka nevar

ne izberzt. . Birznieks-Upītis 6, 262. . . man pa-

tīk mazgāt veļu — ar savām rokām izberzt

visus netīrumus . . Avotiņa 3, 73. Izberzt (arī

izberzēt) miegu no acīm — berzējot acis, pil-

nīgi atmosties. O Rītā ap lopu dzenamo laiku

mūs pacēla, un, izberzuši miegu no acīm, mēs

vairs nekavējāmies ilgāk nevienu brīdi, lai

tiktu paši pirmie mežā.. Austriņš 1, 110.

4. Beržot radīt, izveidot (kur caurumu, iedo-

bumu); beržot izbojāt. Sienā izberzts robs.

O Nekrāsotā koka grīda izberzta un izmī-

dīta, . . skabargaina un pūstoša. Laicens 1, 36.

5. Beržot izvirzīt cauri (kam), caur (ko).

iO Kad saknes un kartupeļi mīksti, tos kar-

stus izberž caur sietu. Mājtur 20. Fazānēni jā-

baro ar labi sasmalcinātu barību. Pat cieti no-

vārītas olas jāizberž caur sietu.. A Kalniņš

l, 161.

6. Beržot panākt, ka (kas) kļūst mīksts vai

mīkstāks. I. sakaltušos autus. O . . viņam sirds;

sāpēja, ka izkaltušos linus nevarēja šodien iz-

berzt. Līdz rītam tie būs atlaidušies . . Mīkstus

malt nevar, paliek veseli. Rozītis 3, 101.

izberzties, -beržos, -berzies, -beržas, pag.

-beržos; refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz berzt.

Meitenes visu dienu dabūja grīdas i.

izberzums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta

darbība, rezultāts -aizberzt (1). Uzslavēt

par rūpīgu grīdas izberzumu.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->- i z b c r z t

(4). No krēsla atzveltnes sienā radies i.

izbetonējums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta

darbība, rezultāts Pamatu i.

izbetonēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

veidot no betona; viscaur ieklāt ar betonu.

I. pagrabu. O Izbetonētās vircas bedres uz-

tvēra Visu slapjumu . . Talcis 2, 114.

izbīdījums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts ->- i zbī dī t (2),- izvirzījums (1).

Aprēķināt dzegas izbīdījuma izmērus fasādē.

izbīdīt, -v, -i, -ā, pag. -īju; trans. 1. Bīdot

izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.). I. plauktu
istabas vidū. I. antenu. O . . viņš Pērli [mei-
teni] nomutēja un izbīdīja laukā no istabas.
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Berģis 1, 136. Istabiņā uz aplī izbīdītiem applū-
kātiem mīkstajiem krēsliem. . sēdēja septiņi

skolēni.. Niedre 10, 168.
..

medus vācējas [bi-

tes] snuķis nav nekāds vienkāršais, bet gan

izbīdāms, lai var nektāru izcelt no pašas zie-

du pamatnes. Zv 52, 14, 9.

2. Izvirzīt (3). O ..pilsētiņas centrā..,
kur pusotra un divstāvu ķieģeļu nami ar ro-

botām un tālu uz priekšu izbīdītām dzegām,

negaiss nelikās vairs tik briesmīgs. Niedre 10, 4.

Ārsienu ieteicams izbīdīt apmēram 2 centi-

metrus pāri virspamatiem, lai labāk notecētu

nokrišņu Ūdens. Sterns 2, 79. // parasti divd.

formā; izbīdīts. Būt tādam, kas ir izvirzīts (uz

'priekšu, uz āru) —

par ķermeņa daļām.

O Augšējo priekšzobu rinda bērnam bija iz-

bīdīta uz priekšu . . Rīgas B 58, 244, 4. . . runāja
Roberts, kalsnējs puisis ar kuplām uzacīm un

smailu, izbīdītu zodu. Klīvers 2, 6.

3. sar. leteikt, izraudzīt (kādam amatam,

kāda, parasti atbildīga, pienākuma veikšanai);

izvirzīt (5). !□ Kārlis bija ievēlēts valdē —

padomē —■ un no tās tālāk izbīdīts teātra ..

komitejā . . A Deglavs 1, 1087. «Taisnība, esmu . .
izbīdīts par kandidātu.» Fimbers 1, 377.

izbīdīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. aizbīdīt (1); tikt izbīdītam. Atvilktne

izbīdās viegli.
izbiedēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Sa-

traukt, pēkšņi izraisīt bailes; arī izbaidīt. I. put-

nus. Ļaudis izbiedēti un satraukti. Līdz nāvei

izbiedēt
— ļoti izbiedēt. Reiz, kad Annele

uz īsu brīdi bij nogrimusi grāmatā, pēkšņi to

izbiedēja uztraukums lopos. Brigadere 2, 297.

. . lapsa pēc pusdienas bija nemanīti ielavīju-
sies sētā, nokodusi vienu vistu un, izbiedēta,

aiznesusi zobos līdzi pīļu māti. Birznieks-Upītis
IV, 60. // parasti divd. formā: izbiedēts. Būt tā-

dam, kurā izpaužas bailes. Izbiedēts skatiens.

O . . izbiedētās ieplestās acis, laikam asaras

valdot, pavērsās sānis. PL Siev 58, 8, 11.

izbieds, -a, v.; parasti vsk.; reti. Izbailes.

O Sīki putni, izbiedē iebrēkdamies, uzvērpās

gaisā un sakrita turpat priedēs. Upīts X, 226.

izbijis, -ušais; s. -usi, -usī. 1. Divd. -v iz-

būt.

2. Tāds, kā vairs nav; bijušais. □ Anna:

Izbijusi laime ir izlijis ūdens. Nesasmelt to

vairs. Paegle 2, 495. // niev. Tāds, kas vairs nav

(kādā amatā, sabiedriskā stāvokli). I. skolo-

tājs. I. direktors. O Varbūt kāds no tiem ir

izbijis fabrikants. Kar 74, 7, 10. Izbijis saim-

nieks, veikalnieks. ME I, 720.

izbikstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Vairāk-

kārt pieskaroties (parasti ar smailu priekšme-
tu) un mazliet pagrūžot, izgrūstīt (piemēram,
ogles krāsnī). I. ogles. // Vairākkārt pieska-
roties un mazliet pagrūžot, izgrūstīt ogles
(piemēram, krāsnī). Izbikstīt krāsni.

izbīlis, -ļa, v.; parasti vsk. Pēkšņas bailes;
izbailes. Skaļi iekliegties aiz izbīļa. !□ . . Indri-

ķim šķita, ka Odiņu pēkšņi ķēra zibens: pā-

taga draudēja izkrist no rokām, acis izbīlī

iepletās. . Zv 57, 24, 12. Neraugoties uz visu

baigumu, es [zēns] tomēr atzagos [uz mežu]

dažreiz i viens pats. Reiz pat mājiniekiem biju
sagādājis lielu izbīli. Austriņš 1, 108.

izbiras, -v, s.; tikai dsk. Izbiruši sabirzuši

smalkumi. O Vecajā valnī rietumu pusē iz-

gāzies milzīgs robs. . Kaļķu izbiras un vēja
sanestie putekļi to aizsērējuši līdz pusei . .
Upīts 8, 80. Šur tur sitās zvirbuļu bari ap siena

izbirām. ME I, 716.

izbirdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ļaut, arī panākt, ka izbirst. Nākot no veikala,

zēns izbirdinājis putraimus. O Izbirdināt

graudus. ME I, 716.

izbirt, -birstu, -birsti, -birst, pag. -biru; in-

trans. 1. Birstot izkaisīties. Izbirst milti. Izbirst

zirņi. No kārbas uz galda izbirušas konfektes.

D Pods krītot pāršķēlies uz pusēm. Smiltis

izbirušas pa grīdu. Bundzeniece 1, 6. pārn. Vien-

alga. Sažņaudz sauju, cik cieši spēdams, tik

un tā mirkļu smiltis izslīd pirkstu spraugās,
izbirst, izkaisās. Sudrabkalns 11, 498. pārn. . . te

bija tik daudz visādu iespaidu, ka drīz vien

kaut kas varēja izbirt no atmiņas. Vanags 8, 99.

// Izkaisīties no vārpām (piemēram, par no-

briedušiem graudiem). □ . . abas sievietes uz

pēdām sekoja vīriešiem [pļāvējiem] un labību

tūliņ prātīgi pievāca, tādēļ graudi neizbira

velti laukā kā citiem. Birznieks-Upītis 6, 215.

// Birstot izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

Putraimi izbira cauri sietam. O Izbira zie-

diņi Caur klēts grīdu. . LD 13 645 , 3. // Tikt

iekultam. O «Bet, kad kuls, es pastāvēšu,
lai nokuļ atsevišķi — es gribu redzēt, cik

pūru izbirsj» Ādams neatlaidās. Brodele 14,271.

// pārn. Atri izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.) —

par daudziem cilvēkiem vai dzīv-

niekiem. \nj Autobuss apstājās, un no tā iz-

bira vesels bars zēnu un meiteņu. Vanags 8, 148.

Lielajā Klaucu piekalnē skolēni izbirst no ma-

šīnas. Indrāne 2, 277. Vilcieniņš iet tālāk, tālāk,

tālāk. Izslāpis tas apstājas meža vidū padzer-
ties, un priecīgā barā laukā izbirst braucēji
izlocīt kājas . . Zigmonte 2, 183.

2. parasti 3. pers. Saplīst un izkrist no rāmja

(par stiklu); sabojāties, sapllstot un izkrītot

stiklam (parasti par logu). O Apaļajam jumta

kupolam izbiruši stikli . . Spāre 5, 136. Kara

laikā nopostīja daudz māju. Dažreiz gan pati

māja palika vesela, bet no sprādzieniem iz-

bira logiem visas rūtis. Bērn 47, 1, 15. Strink-

šķēdami izbiruši pils logi. . Austriņš 2, 291.

izbirzt, parasti 3. pers., -birst, pag. -birža;
intrans. Birstot kļūt viscaur robainam, cauru-

mainam v. tml. Izbirzuši griesti. O Vietām

bija izbirzis sienas apmetums. Birze 4, 87. Ne

reizi taču viņi nav satikušies uz izbirzušās

ietves.. Zigmonte 1, 116. // Rasties, drūpot vir-

smai, šķautnei (par robu, caurumu). IO Na-

zim asmenī
0

mazi robiņi izbirzuši. ME I, 716.

izbirzums, -a, v. Rezultāts izb i r z t. Izbir-

zumi sienā.

izbīties, -bīstos, -bīsties, -bīstas, pag. -bijos;
refl. Pēkšņi izjust bailes. a Jāzeps [par brā-

ļiem]: Kā viņi izbīsies, kā zemē kritīs, Kā

visu nožēlos . . Rainis IX, 215. Kaut tikai vien-

reiz es vēl viņu redzētu! Nē, labāk tomēr ne.

Viņa no manis izbītos. Es tagad neizskatījos
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vairs pēc cilvēka. . Grīva 8, 192. Izbijies es

uzrāpos uz Baumaņa maisa un čukstēju vi-

ņam, ka lācis čabinās nātrēs . . Birznieks-Upītis

Ha, 46. . . kucēns, bezgala jocīgs, nokļuvis ār-

stes rokās, izbijies šauda ačteles. Rīgas B 73,

123, 3.

izbizot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Bizo-

jot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.). Go-

vis izbizojušas no aploka. // Bizojot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). Govis izbizo cauri krū-

miem. // sar. Izskriet (par cilvēku).

izbizofies, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Ilgāku laiku, daudz bizot. Lai nu telēni izbizo-

jas! // sar. Izskraidīties (par cilvēku). O Kad

Jānis ienāca istabā, Aija zobgalīgi noraudzī-

jās un teica: «Izbizojies? Skrēji pēdas ost?»

Jaunsudrabiņš 111, 406.

izblamēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Panākt, ka (kādam) publiski rodas neslava,

kauns.

izblamēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Nokļūt neērtā stāvoklī (parādot savu

nezināšanu, nevarību vai nespēju). '□ . . bija
cītīgi jāvēro, kādas sejas rāda kritiķi. . Daž-

reiz laimējās uztvert arī kādu viņu vārdu, un

tad jau varēja diezgan droši, neriskējot izbla-

mēties, šo dzirdēto vārdu. . stāstīt tālāk kā

savas domas .. Zālīte 5, 244.

izblandīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

niev. Izklaiņoties. !.□ Velns pa naktīm bij iz-

blandījies kur nekur. ME I, 717.

izblēdīt, -īju, -ī, -I, arī -v, -i, -a, pag. -īju;
trans. Ar blēdību iegūt (no kāda); izkrāpt.

O Izblēdīt naudu. ME I, 717.

izblēdīties, -ījos, -ījies, -ījas, arī -os, -ies, -ās,

pag. -ījos; refl.; pareti. Ilgāku laiku, daudz blē-

dīties; blēdoties izkļūt (no kurienes, kur

v. tml.),- blēdoties tikt vaļā (no kā). O Diez-

gan esi izblēdījies, bet nu vis vairs vaļā ne-

tiksi. ME I, 716.

izblēņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz darīt nedarbus, blē-

ņas (parasti par bērniem). Zēni izblēņojušies
visu dienu.

izblēties, parasti 3. pers., -blēj'as, pag. -blējās;
refl. Ilgāku laiku, daudz blēt. Aitas aplokā
izblējušās.

izblietēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Blie-

tējot padarīt pilnīgi blīvu, izlīdzināt. I. klonu.

2. sar. Izsist, izdauzīt. I. sienā caurumu.

izbliezt, -bliežu, -bliez, -bliež, pag. -bliezu;
intrans.; sar. Izšaut. :<E3 . . vilks stiepj suni

projām. . . Klausos
—

kauc jau uz lauka. Iz-

bliezu uz to pusi vienreiz, otrreiz
.. . Vanags

10, 64. . . Ka elpa mulst: kā panest jaudās Tos

acs un nāss, jo grauž un smird Tas dūms, ko

izbliež divstobrenes . . Medenis 2, 58.

izblīst, -blīstu, -bilsti, -blīst, pag. -blīdu, re-

tāk izblīzt, -blīstu, -blīsti, -blīst, pag. -blīzu;
intrans. 1. Kļūt ļoti pilnīgam, tuklam (parasti

par cilvēku, viņa ķermeni, tā daļām); iz-

plūst (6). Augums sāk izblīst. O Ženija. .
izblīdusi, īsām un resnām rokām, apaļu seju.
Bērce 3, 320. Dažreiz kā rēgs acu priekšā iznira

pats Doles barons — tievām kājām, izblīdušu

vēderu, dzeltenīgu, ļaunu seju. Viese 1, 13. Vi-

ņas tuklajā, izblīdušajā sejā arī manāms tāds

kā smaids. Upīts V, 146.

2. parasti 3. pers.; reti. Izmirkstot vai atkūs-

tot kļūt staignam (par ceļu). '□ Prettankisti

lādēja izblīdušos ceļus, nodzina zirgus. .
Grants 3, 122. // Ļoti samirkstot, izplesties un

kļūt pilnīgi vai daļēji nelietojamam. O ..ne-

dienas sākās līdz ar rudens slapjdraņķiem.
Manas kurpes samirka un izblīda. Upīts IX, 76.

izblusināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izķert blusas (parasti mājdzīvniekiem). I. suni.

Kaķis izblusina sevi.

izblusoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Izķert sev blusas. Suns izblusojies.

izbļaustīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

sar. Izkliegties, izklaigāties. O Mežā krietni

izbļaustījāmies. ME I, 717.

izbļaut, -bļauju, -bļauj, -bļauj, pag. -bļāvu;
trans.; sar. Izkliegt (parasti skaļi, nesavaldīgi).

O Vienīgi Pakalna izbļautie vārdi . . vēl mir-

kli aplidoja telpu un tad arī izgaisa. A Gri-

gulis 13, 592. . . Zaks, nevaldīdams pār sevi, iz-

bļāva dažus nesaprotamus vārdus .. Lukjanskis

1, 129.

izbļauties, -bļaujos, -bļaujies, -bļaujas, pag.

-bļāvos; refl.; sar. 1. Izkliegties. O . . Osienes

bērni. . aizvilkās lejā ganībās pie mazā An-

dra izplosīties un izbļauties. Upīts 4, 216.

2. Skaļi, nesavaldīgi izraudāties (parasti par

bērniem). □ Pa reizei es teicu: «Nu, velns,

izbļauj ies arī, cik tik tev rīkle nes!» un at-

gāju pavisam nost no šūpuļa. Jaunsudrabiņš

2, 70. Tu par daudz nenoņemies ar to mazo . .
Ja grib, lai izbļaujas, nav vēl tik vēls . . Zig-

monte 6, 30.

3. parasti 3. pers. Skaļi izmauroties, izblēties,

izņaudēties.
izbojāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Pa-

darīt sliktu, mazvērtīgu vai nelietojamu; sa-

bojāt. I. tērpu. Ūdens izbojājis sienas apme-

tumu. O .. jālauza galva, kā salabot skārda

jumtu vai pašizgāzēja izbojātu sētas posmu.

Purs 6, 27.

2. Padarīt ļoti neglītu, nepatīkamu. O Vi-

ņas varbūt sevišķi skaisto seju izbojājusi

plata apdeguma rēta . . Kar 59, 8, 86.

3. Padarīt sliktu (piemēram, garastāvokli,

attiecības); arī izjaukt. I. omulību. Lietainais

laiks izbojāja ceļojumu. □ Tā mēs vēl varam

izbojāt jūsu dēla karjeru. Upīts XIV, 636.

izbojāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;
refl. 1. Tikt izbojātam (1). Lietū izbojājās

kurpes.
2. Reil.-*-i z b o jā t (3). Garastāvoklis iz-

boj ājies.
izboksterēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Ar grūtībām, lēni, neskaidri izlasīt. I. ne-

skaidro rokrakstu.

izbolīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Plati iz-

plest un grozīt (acis). !□ . . Viļuma acis ir

izbolītas un stīvi pavērstas vienā punktā. Sakse

7, 175. . . [zēni] skraida, vaigus piepūtuši un

acis izbolījuši, no viena galauz otru. . PL Siev

64, 5, 3.
_

izbollties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ijas.

Reil. -*- izb olī t. O Jansonu sāka kratīt
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auksti drebuļi. Viņa acis izbolījās no dobu-

miem . .Sakse 7, 285.

izbozt, parasti 3. pers., -bož, pag. -boza; trans.

Sacelt stāvus spalvu, sarus (piemēram, gata-

vojoties uzbrukumam vai aizsardzībai). U Put-

niņi ar atlaistiem spārniem un izboztām spal-
vām. ME I, 720. // Izveidot kuplu, saceļot spal-
vas. Kaķis izbož asti.

izboziies, parasti 3. pers., -božas, pag. -bozās.

Reil. izbo zt. Putnam izbozušās spalvas.

Cāļi lietū izbozušies. O Cūkas izbožas. ME

I, 720. Govis izbozās, izkritās miesās. ME I, 720.

izbradāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1.Bra-

dājot izbojāt, arī izpostīt. I. pļavu. I. labību.

1. burkānu dobes. O Viņi izbradāja puķu
dobi, aplauzīja jasmīnu krūmu. . Kalndruva

2, 35. Tu pieskaties, ka teļi neizbradā manu

dārzu. . Bērn 47, 6, 9. . . līdz brokastlaikam

saimniece jau trīs reizes bļāva lejā, ka aitas

izbradā linus. Upīts 4, 207. // Bradājot padarīt
nelīdzenu, grumbuļainu. O Mēs bērniem at-

rastu vietu . . , lai nav jāklīst pa aitu un govju

izbradāto gatvi. Ziedonis 1, 28.

2. Izstaigāt (piemēram, staignu, brikšņainu

vietu). O Zēni dienām izbradāja visu krast-

malu, tomēr airus neatrada. Talcis 7, 173. Vi-

sus lielkunga mežus izbradāja, ogas lasīdami

un riekstus raudami .. Upīts XI, 331.

izbradāfies, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz bradāt. O Nu bērni

labi izbradājušies pa dubļiem. ME I, 718.

// trans. IO Es savā bērnībā diezgan esmu iz-

bradājies lauku dubļus tumšajos rudens vaka-

ros. Kar 56, 3, 53.

izbrāķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Vēr-

tējot, šķirojot atzīt par nederīgu, normām ne-

atbilstošu. I. nestandarta produkciju. I. ar ko-

misijas lēmumu. O Ja tie [paraugi] iztur pār-

baudi, visi izstrādājumi tiek atzīti par derī-

giem, ja neiztur — tos izbrāķē. Zin T 62, 7, 8.

Sienu izbrāķē, ja tajā ir. . indīgas zāles. Tē-

rauds 1, 299. . . izbrāķēts liels sūtījums ieka-

ļamo atslēgu — Rotbergu un divdesmit strād-

nieku izsvieda aiz vārtiem.. Upīts XII, 1000.

// Vērtējot, šķirojot atzīt par nederīgu, likvi-

dējamu. O . . tā kā pienu arī šīs govis dod

labi, tad neviens pat nedomā tās izbrāķēt. .
Pad J 63, 96, 2. Izbrāķētās govis un jaunlopus
kolhozs pārdod.. Lauku Dzīve 71, 3, 1.

2. sar. Atzīt par nederīgu, nelietojamu; no-

pelt, noniecināt; atzīt par nepiemērotu. I.

ēdienu. Kad tēvs bija dzīvs, tas Alīsei vi-

sus preciniekus izbrāķēja, jo neviens nega-

dījās Vecķērpim bagātībā līdzīgs. J Kalniņš

2, 215. // Atzīt par nepiemērotu karadienestam.

O . . viņš . . mobilizācijas laikā nežēloja nau-

du un dzēra dažādas zāles, lai iesaukšanas

komisija izbrāķētu. Fimbers 1, 14. Dzelžaini

pirksti sažņaudza zaldāta kaklu. Tas bija aiz-

mugures dienesta vīrs — divreiz izbrāķēts
ārstu komisijā un trešo reizi saņemts. Lācis

15, 331.

izbrauciens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība-*- izbr avk t (2),- atpūtas brauciens,
ekskursija. !□ Pirms semināra bija noorgani-
zēts izbrauciens jūrā.. Cīņa 57, 272, 2. Pāris

dienu pirms Jaungada uzsniga. īstam kamanu

ceļam tas bija par maz, toties nelielam izbrau-

cienam šķita pietiekami. Kalndruva 2, 80. Va-

sarā pionieri piedalījās tūrisma izbraucienos

pa Donavu. Bērn 59, 3, 34.

izbraucīt, -brauku, -brauki, -brauka, pag.

-braucīju; trans. Berzējot, braukot padarīt mīk-

stāku vai līdzenāku. O Izbraucīta rafija ir

mīkstāka un gulstas plānākā kārtā. Sudrabs

l, 182. Ādu., izbrauka mīkstu. ME I, 718.

izbraukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju. 1. trans.

Braukājot pabūt (daudzās vai visās vietās);

braukājot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā

teritorijā). I. Vidzemi. I. piejūras pilsētas.
□ Veselu nedēļu mēs ceļojām pa Holandi, . .
izbraukādami gandrīz visu provinču ceļus.

Rīgas B 58, 236, 6.

2. trans. Braukājot padarīt nelīdzenu (pa-

rasti ceļu). Izbraukātajā ceļā grima rati.

O Ragavu un ratu izbraukātais . . ceļš ir

grumbuļains. Pad J 59, 231, l. // Braukājot izbo-

jāt, daļēji iznīcināt. Izbraukāta pļava. Izbrau-

kāta labība.

3. trans.; pareti. Braukājot izvingrināt.

lO Zirgi šad tad jāizbraukā, lai nepaliek līkas

kājas. ME I, 718. Pa sētu ar saceltu asti skrai-

dīja . . jaunais bēris, kuru krusttēvs katru

dienu vai nu izbraukāja, vai izlaida paskrai-
dīties .. Birznieks-Upītis V, 27.

4. intrans.; pareti. Izbraukāties. :0 ..es ne-

varu viņu pierunāt izbraukāt ar slēpēm pa

mežu. Sakse 7, 240.

izbraukāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl. Ilgāku laiku, daudz braukāt. '□ . . Ilona

rakstīja no Romas, ka viņi esot krustām un

šķērsām izbraukājušies pa karstām un siltām

zemēm.. Zeiboltu J 111, 198. Motorlaiva izbrau-

kājās pa Daugavu krustu šķērsu, bet bez pa-

nākumiem. Ezera 2, 111.

izbraukt, -braucu, -brauc, -brauc, pag. -brau-

cu. 1. .intrans. Braukšus izvirzīties (no kurie-

nes, kur v. tml.). I. no pilsētas. I. pagalmā.
Kamēr es brīnos un gaidu, kad mēslu ve-

zums izbrauks no kūts otrreiz, pa taciņu uz

fermu nāk Marianna. . Brodele 17, 101. Kad

viņi bija izbraukuši no meža, pretī sāka pūst
spirgts vējš.. Laicens I, 128. Kad izbraucām

atkal klajumā, ieraudzījām mājas, Siliešus,

kur pašlaik dzina lopus laidarā. Austriņš 1, 51.

lejūdza jauno bēri, izbraucām uz glumā liel-

ceļa un laidām tā, ka vējš svilpoja gar

ausīm . . Birznieks-Upītis IV, 215.

2. intrans. Braukšus doties (uz kurieni no-

teiktā nolūkā). I. komandējumā. I. uz Enguri
medībās. iO Jūra, jūra. . Edgara Vasnieka

kuteris . . izbrauc zvejā, un tam seko citi. Zig-

monte 2, 279. Viņš. . izbrauc viesizrādēs uz

ārzemēm. Rīgas B 57, 64, 4. Vīratēvs.. pirms

nedēļas bija izbraucis uz Gaujas augšgalu dar-

bos. Birze 3, 83. // Doties (piemēram, atpūtā,

ekskursijā, viesos). !□ Svētku priekšvakarā

es izbraucu uz laukiem. Sēlis 4a, 123. Va-

saras svētdienās Oši aizvien izbrauca uz Ķīš-
ezeru . . Rozītis 3, 34. . . rīdziniekiem gribas iz-

braukt ne tikai uz jūrmalu. Rīgas B 58, 27, 2.
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3. intrans. Braukšus izvirzīties cauri (kam),

caur (ko). I. caur birzi. I. mežam cauri. !□ Ti-

kai . . sādžai cauri izbraukuši, viņi ieraudzīja
sava pulka kolonnas asti aizlokāmies starp

kokiem pret kalnu, strāls 2, 428. To [nodegušo

ēku] mājas saimniece redzēja tūlīt, izbraucot

cauri krūmiem . . Sakse 7, 57. K> Izbraukt cauri

vienk. —■ nenokārtot (parasti eksāmenu).

Ij savienojumā ar «cauri»; pārn.; sar. Atri iz-

lasīt, izskatīt. I. cauri brošūrai. □ Nu, kad

tā tikai cauri vien izbrauc, tad lielas gudrības
nav. Patika ar' tev šis raksts? Upīts XIV, 130.

4. intrans. Uzsākt braucienu. !.□ . . viņš pa-

ziņoja, ka izbrauks parīt agri no rīta . . Sakse

7, 359. Tā pēc launaga izbraucām, lai ar saules

rietu tiktu galā. Austriņš 1, 49. ..apbedīšana
bij nolikta četros, no mājām tātad jāizbrauc
taisni pustrijos. Upīts 4, 226.

5. intrans. Braukt un pabeigt braukt (parasti,
pārvarot grūtības). □ Nav tik vienkārši iz-

braukt pa izrakāto Ļeņina ielu, bet viņš to

prot. Liesma 59, l, 9...mašīna strauji nogrie-
zās, bet tūlīt apstājās, jo tālāk pa šauro meža

ceļu izbrauktu tikai pajūgs. Birze 4, 10. Tukšā

braucējs še kā nekā izkūlās, bet, ja gribēja
izbraukt ar vezumu, tad bija jāgaida ziemas

ceļš. Kalndruva 2, 87.. . Bernsons [šoferis] gan-

drīz vienmēr cirsmā atklīda ļoti agri, lai tikai

varētu izbraukt vairāk reižu nekā citi. Zv

58, 16, 10.

6. trans. Braucot izvirzīt (transportlīdzekli).
Lēni i. mašīnu no garāžas. I. ragavas no

šķūņa. I. motociklu pagalmā. 'O . . Paps ar

cēlu vērienu izbrauca traktoru no nojumes ..
A Grigulis 12, 13. Var iznākt tā, ka pļauja jau
būs sākusies, bet daži kombaini vēl nebūs iz-

braukti no darbnīcām. Cīņa 63, 161, 1. Es iz-

braucu laivu krastā . .Grīva 9, 14. // Braucot iz-

vadīt (iejūgtu zirgu). I. zirgu no pagalma.
// Braucot izvadīt (pa kurieni). -O Puisim ir

stipras rokas, un viņš droši izbrauc Arci

[zirgu] pa nelīdzeno tīrumu no zārda pie zār-

da. Indrāne 2, 74.

7. trans. Braucot pabūt (daudzās vai visās

vietās); braucot pabūt daudzās vai visās vietās

(kādā teritorijā). □ Un tagad biju izbraucis

Rīgu, piedzīvojis tik daudz . . Birznieks-Upītis
I, 130. Izbrauktas visu krāsu jūras, kādas vien

pazīst zemes ģeogrāfija.. Ezeriņš l, 219. // Sa-

vienojumā ar «ceļš»: paveikt braucienu (pa

kurieni). O . .es gribētu viņam pastāstīt par

savu Rīgas ceļu, kuru izbraucu pērn rudens

sākumā. Apsīšu J 11, 279.

8. trans. Vairākkārt braucot, padarīt nelī-

dzenu (parasti ceļu). O ..lielākā daļa ceļu
[pēc kara] bija izbraukti, bedraini, bumbu iz-

ārdīti. PL Skola 61, 11, 87. Uz lielceļa bija
dubļi, lauku ceļi . . ļoti izbraukti. Blaumanis

6, 10. Novāca izbrauktos tilta dēļus, noņēma
krusta baļķus un sāka rakt ārā satrupējušos
grodus. Birznieks-Upītis IV, 120. // Vairākkārt

braucot, izbojāt, daļēji iznīcināt. I. pļavu. I.

auzas. O Vecais atkal pakratīja dūri. . .

«Te

nav nekāds mērīts ceļš, manus laukus izbraukt

nav brīv!» Upīts XI, 384. Šeit izbraukti krūmi

un tīrumi . . Pad J 63, 153, 2.

9. trans. Braucot radīt, izveidot (kur, piemē-

ram, bedres). O Ceļš. . gluds, ja vien ne-

būtu saglabājušās rudens lietavās izbrauktās

vagas un bedres.. Laganovskis 1, 3. Sniegs.,
nekavējoties aizpūta izbrauktās sliedes. Fim-

bers i, 99.

10. trans.; sar. Izvirzīt (parasti roku, pirk-

stus) cauri (kam), caur (ko). (□ Dzintarnieks

izbrauca roku cauri plānajiem matiem. Upīts

vil, 370. Izbrauca pirkstus caur kuplajiem ma-

tiem . . Upīts XI, 330.

izbraukties, -braucos, -braucies, -braucas,

pag. -braucos; refl. Ilgāku laiku, daudz braukt.

I. ar laivu. □ Izbraucos gan par matrozi,

gan kurinātāju . . Lācis 15, 139. Viņš izbraucies

pa jūru. ME I, 718. Izbraucies visu nakti. ME

I, 718.

izbrauktuve, -es, dsk. ģen. -vju, s. Vieta,

pa kuru izbrauc (no kurienes). □ Katrā būv-

laukumā jābūt vismaz vienai galvenajai
iebrauktuvei-izbrauktuvei un rezerves iebrauk-

tuvei-izbrauktuvei, kas iziet uz satiksmes ce-

ļiem. Sterns 2, 351.

izbraukums, -a, v. Brauciens (ārpus dzīves-

vietas), lai atpūstos vai izklaidētos; šādas at-

pūšanās vai izklaidēšanās laiks. I. ar kuģi.
□ .. šai laikā [vasarā] cilvēki dodas ārā no

pilsētas, izbraukumos, ekskursijās
..

PL Siev

58, 6, 4. Viņš īga par nelāgi beigušos izbrau-

kumu. Lācis 6, 16. Šādu mazu radio aparātu

ļoti ērti pārvadāt izbraukumos, pārgājienos
vai ekskursijās. Bērn 59, 7, 29. // Paveikta dar-

bība izb raukt (2). !□ Saimniece vēl ne-

bija atgriezusies no izbraukuma uz laukiem . .
Lukjanskis 1, 96. // ģen.: izbraukuma, adj. no-

zīmē. Tāds, kas notiek ārpus parastās darbības

vai norises vietas. Izbraukuma sēdes. Q . . vi-

ņai nekad nav bijis par grūtu aiziet uz mēģi-

nājumu, posties izbraukuma koncertiem. .
Cīņa 64, 140, 4. . . jāizšķir šādi jautājumi: . . par

lietas izskatīšanu tiesas izbraukuma sesijā.

Krim pr 122.

izbrāzt, -brāžu, -brāz, -brāž, pag. -brāzu; in-

trans. Izbrāzties. I. no pagalma.

izbrāzties, -brāžos, -brāzies, -brāžas, pag.

-brāžos; refl. Straujā gaitā (parasti ar troksni)

izskriet, arī izbraukt (no kurienes, kur v. tml).

Aitu bars izbrāzās no kūts. I. uz ceļa. // Strau-

jā gaitā (parasti ar troksni) izskriet, arī iz-

braukt cauri (kam), caur (ko). Kumeļi izbrā-

zās caur aploku. Zaķis izbrāžas cauri krūmā-

jam. O pārn. . . cauri smadzenēm izbrāzies

vesels domu jūklis. Ezera 4, 231.

izbrēkāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz skaļi raudāt, arī

klaigāt, bļaustīties. Mazulis izbrēkājās, tad

iemiga.

izbrēkt, -brēcu, -brēc, -brēc, pag. -brēcu;

trans.; sar. Skaļi, neapvaldīti, arī izmisīgi iz-

kliegt; raudot izkliegt. !o Apspiestus sāpju
kliedzienus viņa [atraitne] izbrēca tikai tad,

kad iedomāja, kā nu tagad dzīvos. Lēmanis

10, 3. Pirms tulks, vācu kolonistu pēctecis, pa-

spēja pārtulkot dusmās izbrēktos vārdus,
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Vītolam viss bija skaidrs. Kalndruva 2, 84. Simt-

balsīgi izbrēkts baiļu kliedziens [kuģim grim-
stot] bija atbilde. Rīgas B 58, 40, 6.

izbrēkties, -brēcos, -brēcies, -brēcas, pag.

-brēcos; refl.; sar. 1. Ilgāku laiku, daudz brēkt

(parasti par bērnu). Bērns izbrēcās un aiz-

miga.
2. Izkliegties. lO Gan tēvs izrunājās, izbrē-

cās viņai apkārt. ME I, 718.

izbriedināt, -inu, -mi, -ina, -māju; trans.;

pareti. Panākt, ka izbriest. O Ūdenī izbriedi-

nātas sēklas. ME I, 719.

izbriest, parasti 3. pers., -briest, pag. -brieda;

intrans.; pareti. Briestot kļūt lielākam (par

augiem, to daļām). O Izbriedusi mieži. ME

I, 719. pārn. Visdziļās dzīlēs.. Spēks neizbrie-

dis, saslēgts spožums mīt. Sudrabkalns 9, 43.

izbrīnāt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izbrīnīt.

□ Cilvēks bija bezgala pārsteigts un izbrī-

nēts. Lit M 64, 12, 2.

izbrīnēties, -os, -ies, -as, pag. -ējos; refl.

Izbrīnīties. O Sieva, ienākusi istabā, ierau-

dzīja viņu zem segas gultā. «Kas tad nu?» —

viņa izbrīnējusies jautāja. . Zv 52, 14, 22. Brī-

nās un nevar izbrīnēties. ME I, 718. sal. . . pe-

lēcis [zirgs] nobubinājās no jauna, pagrieza it

kā izbrīnējies galvu un piedūra purnu pie
Andra elkoņa. Blaumanis 2, 84.

izbrīnīt, -v, -i, -a, arī -īju, -ī, -ī, pag. -īju;
trans. Izraisīt izbrīnu. □ Es teikšu atklāti —

šis jautājums mani izbrīnīja. Vilks 5, 110. Viņu

[amerikāni] izbrīnīja un pārsteidza viss redzē-

tais, kas mums, padomju cilvēkiem, ir pats

par sevi saprotams. Zv 52, 11, 5. Mūsu acīm

pavērās tāds skaistums, ka stāvējām, klusas

sajūsmas pārņemti, izbrīnīti un pārsteigti. .
PL Siev 58, 5, 2.

izbrīnīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Pār-

dzīvot izbrīnu. O Nogurums nozuda, un viņš
gandrīz izbrīnījās, ka nejuta sāpot arī no-

berzto kāju. Strāls 2, 400. Tēvocis izbrīnījies
paraudzījās savā māsasdēlā: tam puisim bija
kaut kas aiz ādas. Vāczemnieks l, 9. Nebija jau
daudz tādu lietu, ar kurām varētu pārsteigt
Bieriņu un Mārupes puikas. Šoreiz viņi bija
izbrīnījušies. Zigmonte 1, 236.

izbrīns, -a, v.; parasti vsk. Psihisks (parasti
emocionāls) stāvoklis, ko izraisa kas negai-
dīts, neparasts, dīvains. Atnākt visiem par iz-

brīnu. O . . māte izteica par tām [istabām]
savu izbrīnu. Kungu zāles, kungu zāles vien

esot. . Brigadere 2, 448. . . Vaivars apsēdās un,
izbrīnā acis iepletis, skatījās kapteinī. Līvs

3, 41. Bērnišķīgā izbrīnā skan jautājums: «Kas

tas ir — asaras?» Dzene 3, 32. pārn. . . un āboli

krīt, un ābele skatās, un izbrīns un apmulsums
acīs platās . . Čaklais 3, 50.

izbrist, -brienu, -brien, -brien, pag. -bridu.

1. intrans. Brienot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). I. no upes. I. uz ceļa. !□ Laivu pa-

metusi, Helēna izbrida malā . . Birze 3, 10. Uģis
izbrida krastā, atāva sabristās kājas un mit-

ros apavus novietoja saulē.. Vāczemnieks 1, 24.

// pārn. Parādīties (piemēram, no miglas, mā-

koņu aizsega) —

par debess spīdekļiem.

O . . sāk sīki smidzināt. Mēness vairs nevar

izbrist no sārtenās dūmakas. Upīts V, 372.

. .saule izbrien sadugusi. Rainis I, 331. Roman-

tiski uztverti mākoņi,no kuriem izbrien saule,

viegli stilizēti koki [dekorāciju skicē] . . Lit M

56, 51, 3. // Brienot izvirzīties cauri (kam),

caur (ko). I. caur rasoto pļavu. I. cauri liela-

jai zālei. O Šīs buras neizskatījās nemaz kā

buras, tās līdzinājās teiksmainām, pārdrošām

būtnēm, kas grib izbrist cauri jūrai. Plūdonis

2, 352. . . riekstotāji izbrida biezoknim cauri.

X Grigulis 2, 67.

2. trans. Brienot pārvarēt (kādas grūtības,
šķēršļus). I. dubļainos ceļus. Izbrist kūti no-

vec. —■ ilgāku laiku strādāt smagus darbus

kūti. O Grūti bij izbrist dziļās kupenas. Ber-

ģis 1, 203. Izbrist purvus un slīkšņas līdz ga-

lam, spītēt negantiem puteņiem, salam . .
Lukss l, 35. Sevišķi pavasaros un rudeņos grūti
nācās izbrist . . dubļus. Cīņa 60, 5, 3.

pārn. . . jāuzveic grūtību kalni un jāizbrien
neveiksmju dūkstis. Plotnieks 2, 62. . . [Olga]
deviņpadsmit gadu veca, bet jau izbridusi pa-

gasta lielsaimnieku kūtis, ieguvusi delnās bie-

zas tulznas no mēslu dakšu cilāšanas. Sakse

7, 16.

izbristies, -brienos, -brienies, -brienas, pag.

-bridos; refl. Ilgāku laiku, daudz brist. Izbris-

ties pa rudens dubļiem. // trans. I. dubļus,
izbrīvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pa-

darīt brīvu, atbrīvot (cilvēku). O Daudzu

darbietilpīgo operāciju likvidēšana dod iespē-

ju izbrīvēt vairākus desmitus palīgstrādnieku.
Rīgas B 68, 303, 1. Izbrīvē viņu uz stundu, lai

viņš var atnākt līdz. ME I, 719.

2. Izkārtot tā, ka nav aizņemts,- padarīt iz-

mantojamu. □ ..dienas steigā viņam grūti
izbrīvēt laiku mierīgai sarunai. Zv 64, 14, 20.

Košā autoinspekcijas mašīna ripo riteņbrau-

cēju karavānai pa priekšu, lai izbrīvētu ceļu.
Pad J 74, 93, 4. . . izbrīvēt papildu pārvadāju-
miem 120 tūkstošus vagonu. Pad J 73, 56, i.

izbrīvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
1. Reil.-*- izb rlv ē t (1). Viņš izbrīvējās uz

stundu.

2. parasti 3. pers. Reil. -v izb r1 vē t (2);
tikt izbrīvētam. Ceļš pamazām izbrīvējās.
O Vidū izbrīvējās vieta. ME I, 719.

izbrīvot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; pareti.

Izbrīvēt (2). O . . man ar visu spēku jāgulstas
uz tiem [staipekņiem], lai izbrīvotu ceļu. Jaun-

sudrabiņš 5, 36. Ošu Anna no paša sākuma ne-

ielaidās nekādās garās valodās ar runīgajiem
kaimiņiem, tā izbrīvodama sev iespēju netrau-

cēti lūkoties pa [vilciena] logu. . Upīts 9, 325.

izbrucināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

apv. 1. Izasināt (izkapti) ar galodu. Izbrucināta

izkapts.
2. Izplaucēt

1. !□ . . abas pusmucas, jau iz-

brucinātas ar karstu ūdeni, gaidīja turpat zā-

lītē. Upīts 4, 215. sal. «Ko nu piegrauzīsi [ledu],
kad mute jau kā izbrucināta!» Blaumanis 5, 45.

pārn. Slāpa, briesmīgi slāpa. Guldzieniem nāca

skābas grēmas, izbrucināja rīkles galu un

muti. Upīts 11, 662.
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izbruģēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

klāt ar bruģi (ceļu, ielu, laukumu); bruģējot
izveidot (ceļu, lelu, laukumu). !□ Plašo lai-

daru ierobežoja no visām pusēm lopu kūtis

un barību gubeņi, gar kuru sienmaļiem veda

apaļiem akmeņiem izbruģēts ceļš . . Zeiboltu J

111, 65.

izbruktl, -brūku, -brūc, -brūk, pag. -bruku;
intrans. 1. parasti 3. pers. Brūkot (vietumis) iz-

gāzties. Siena vietām izbruka. Mūris izbrucis.

O Tilts izbrucis. ME I, 719. Zogs šur tur izbru-

cis. ME I, 719.

2. pareti. Lūstot vai brūkot (kam), izvirzī-

ties cauri (tam), caur (to),- strauji izkrist, iz-

slīdēt cauri (kam), caur (ko). I. cauri gries-
tiem. Kāja izbruka cauri plānajam ledum.

izbrukt?, -brūku, -brūc, -brūk, pag. -bruku;
intrans. 1. Straujā gaitā (parasti ar troksni) iz-

virzīties (no kurienes, kur v. tml.). □. . ma-

šīnas apstājās. No tām izbruka balta vāciešu

virkne un izklīda pa lauku. A Grigulis 4, 104.

Pasažieri metās uz durvīm, iesprūda tajās,

bļāva, vīstīja dūres un kā vaļā parautas slū-

žas izbruka laukā uz perona. Kar 58, 9, 74.

// Straujā gaitā (parasti ar troksni) izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). Pūlis izbrūk cauri vār-

tiem.

2. mii. Uzbrukt (piemēram no nocietinā-

juma).
izbrukumsi, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts izbru ktx (1). I. mūrī.

izbrukums2
,

- a, v. 1. mii. Paveikta darbība,
rezultāts-*-i zb r ukt2 (2). I. no cietokšņa.

2. reti. Paveikta darbība, rezultāts —>- iz-

brukf (1).
izbrūvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; novec.

Pagatavot (parasti alkoholisku dzērienu).

□ . . Liepa ir izbrūvējis alu uz svētkiem . .
Upīts 18 , 290. . . mēs uz Jāņiem izbrūvējām
mucu miestiņa un priecīgi līgojām . . Birze 4, 16.

izbružāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; pareti.
Izberzēt. O Tāle žigli izbružāja acis . . Upīts

4, 133.

izbuknīt, -īju, -ī, -I, pag. -īju, arī izbukņīt,
-īju, -ī, -I, pag. -īju; trans.; sar. Buknījot iz-

grūstīt; buknījot pārmācīt, sodīt. I. zēnu.

izbuksnīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; trans.; sar.

Izbuknīt. O Svētdien Vītols tikai ap pusnakti

pārtenteroja mājās, pirms brokastīm saimniece

no migas neizbuksnīs. Upīts XI, 101.

izbuldurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.;

niev. Neskaidri, nesaprotami pateikt, izrunāt.

O Ar mokām viņš izbuldurēja dažus vārdus . .
latviski. ME I, 719.

izbungot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Iz-

spēlēt ar bungām. O Bundziniek, pasludini
pavēli — izbungo to! ME I, 719. // sar. Ne-

mākulīgi atskaņot (parasti ar klavierēm, bun-

gām). □ . . pirms vakariņām tā ar vienu pirk-
stu mēģināja uz klavierēm izbungot dzies-

miņu. . Zv 57, 8, 20.

izburbēt, parasti 3. pers., -burbē, pag. -bur-

bēja; intrans. 1. Kļūt irdenam, arī porainam.
□ Biezā ledus kārta pilsētas kanālā un dīķos
izburbēja gluži nemanot, kļuva poraina un

mīksta. . Grīva 4, 3. // Iztrunēt. O Durvis,

sienas izburbējušas. ME I, 719. ..mazos pudu-
rīšos, cita pret citu atspiedušās, čurnēja vēja

sašķiebtas, pelēkas un izburbējušas strādnieku

un zvejnieku būdeles. Grīva 11, 142.

2. Kļūt vietumis uztūkušam, vietumis pār-
klāties ar izsitumiem (piemēram, par seju, tās

daļām). Izburbējuši vaigi. ICZ! Izburbējušu, zil-

gani sārtu seju. . šis agrākais traktiernieks un

mežu spekulants vienmēr izskatījās neizgulē-
jies. Lācis 15, 393.

izburbt, parasti 3. pers., -burbst, pag. -burba;

intrans.; parasti divd. formā: izburbis. 1. Izbur-

bēt (1). a Darbs neveicās, mašīnas iestiga
izburbušajā zemē, un zirgi, nogurumā trīcē-

dami, apstājās. Vilks 2, 94. Tikai brīžiem dzir-

dams, ka asie zirgu pakavi caur izburbušo pa-

vasara sniegu skaudri atsitas pret akmeņiem.
Kurcijs 3, 271.

2. Izburbēt (2). O Aizkars logā drusku pa-

vērās, un aiz tā pavīdēja bāla, izburbusi seja.
Sakse 7, 126.

izburbuļof, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; in-

trans.; pareti. Burbuļojot izvirzīties (no kurie-

nes, kur v. tml.). No kalna izburbuļo strauts.

// Burbuļojot izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

O . . naftas akā ieplūda aizvien vairāk, un

brīžiem, sīkdama šķidrumam cauri, izburbu-

ļoja asa sēra smaka. Rozītis 3, 15.

izburkšķēt, -burkšķu, -burkšķi, -burkšķ, pag.

-burkšķēju, retāk izburkšēt, -burkšu, -burkši,

-burkš, pag. -burkšēju. 1. parasti 3. pers.; in-

trans. Burkšķot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). O . . rati izburkšķēja pa ratnīcas til-

tiņu sētā . . Birznieks-Upītis V, 122. // Burkšķot

izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
2. trans.; sar. Neapmierināti, igni, paskaļi pa-

teikt, izrunāt. Neskaidri i. vārdus.

izburnīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; apv. Iz-

burzīt. IO Izburnīt drēbes. ME I, 719.

izburt, -buru, -bur, -bur, pag. -būru; trans.

1. Burot sasniegt (kādu mērķi), iegūt (ko); ar

burvību radīt, izveidot. I. naudu. □ Gar jūru
šonakt staigā divi, kam īstu māju nav nekur,

un gaida zelta brīnumzivi, bet jūra zivi neiz-

bur. Avotiņa 1, 72. pārn. «Mēs esam sakārtoju-
šās,» viņa teica, nezin no kurienes izbūrusi

sarkanu neļķi. «Tā mana sālsmaize. .» Vilks

5, 127. // pārn. Izzināt, izsecināt. O . . angļu
valodas izrunu viņai neviens nemācīja, cik

varēja pati izburt no pašmācības grāmatas, tik

bija. Sakse 7, 469.

2. poēt. Izveidot, radīt (parasti ko skaistu,

cildenu, vērtīgu). O Marks no ģitāras stīgām
izbūra klusas skaņas.. Grīva l, 131. ..Liek

rindās dzejnieks, flautists meldiju No notīm

izbur. Sudrabkalns 1, 49.

izburties, -būros, -buries, -buras, pag. -bū-

ros; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz burt. O Iz-

buras pie viena, izburas pie otra. ME I, 720.

2. Savienojumā ar «cauri»: ar pūlēm izska-

tīt, izlasīt (piemēram, grāmatu), arī izmācīties

(daudz vai visu). I. cauri biezajam sējumam.

O «Ir gan varen bieza [grāmata],» tā [māte]

galvu vien nogrozīja. . . Rakstnieks saņem

naudu, bet citiem pēc tam jāmokās . . . Gun-

degas sejā atspoguļojās neizpratne: «Kā tā —



izburtot 498

jāmokās?» — «Nu, jāizburas tam visam cauri.»

Ezera 1, 133.

izburtot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Lēni,

ar grūtībām izlasīt. 1.0 «Lieliska vieta!» —

es sajūsmā izsaucos, cenzdamies izburtot uz-

rakstīto. Pirmais burts patiešām bija «z», bet,

vai nākamais ir «ā» vai «o», to nevarēja sa-

prast. Grīva 9, 97. Jauns zaldāts, nostājies Pau-

luči ielā, lūkoja izburtot. . logā ietipinātu
varietē

0
teātra afišu. Upīts VIII, 328. pārn.

Amata vīru sejās viņš bija izburtojis stāvokļa
nedrošību . . Sakse 7, 41.

izburzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Burzot

padarīt viscaur mīkstāku, arī tīrāku. Q . . viņš
atrāva Andrām vīzi, noplēsa strēmeli sakretu-

šam autam un izburzīja saujā, lai paliek mīk-

stāka. Upīts 4, 111. Izburzi autu, tad tas būs

tīrs . . ME I, 720.

izbūt, parasti divd. formā: izbijis, retāk pag.

-biju, -biji, -bija, dsk. -bijām, -bijāt, -bija;
intrans. Paiet, izzust. i[Zl Tas nu viss tā. Bijis
un izbijis. Ko darīt tagad? Sakse 7, 154. \> Bija
un izbija, arī bijis un izbijis sar. — saka par

to, kas kādreiz ir piederējis, bet zaudēts.

O «Tev tak bija divi zirgi!» Vanags iesau-

cās. «Bija un izbija,» Kārlis nopūtās. «Jaunā

ķēve nosprāga..» Spāre 1, 162.

Sk. izbijis.
izbūve, -es, dsk. ģen. -vju, s. 1. Darbība,

process izbūvē t; izbūvēšana. O Eksport-
ostas rajonā. . rit krasta un kuģu piestātņu
izbūve. Klīvers 1, 114. Rīgas attīstība., notiek

saskaņā ar pilsētas izbūves ģenerālo plānu.
Zv 73, 14, l. Kolhoza kantorī ir ciemata izbūves

plāns. Cīņa 57, 230, 3.

2. Izvirzīta (piemēram, celtnes, konstrukci-

jas) daļa. a Tā bija pamatīgavienstāva māja
ar izbūvēm jumtā . . Vilks 6, 319. . . otrpus ceļa

augstāk pakalnē tāpat vēl stāv.. brūni krā-

sota māja ar jumta izbūvi. . Purs 5, 85.

izbūvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Bū-

vējot izveidot. I. terasi. !□ Izbūvējot silto

jumta segumu, virs dēļiem liek vienu vai

divas kārtas papes . . Sterns 1, 133. Pilsētā. .
varēs izbūvēt jaunas ielas, viaduktus . . Rīgas B

58, 47, 2. Trešā istaba palika neizbūvēta — bez

grīdas, krāsnīm. Purs 1, 170.

izbūvēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl.; sar. Izveidoties, izplesties (celtniecības

gaitā). ,□ . . topošā pilsēta izbūvējusies tiktāl,
ka jau oficiāli var saņemt pilsētas tiesības.

Zv 72, 20, 19.

izbužinēt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Bužinot izpurināt, izjaukt (parasti matus, spal-
vu). O.. viņa nervozi atglauž vēja izbužinā-

tos pusgaros matus. Liesma 58, 4, 20. lebrien

[baloži] ūdenī, izbužina visas spalviņas. . Rī-

gas B 58, 93, 4. // Bužinot izpurināt, izjaukt ma-

tus, spalvu (uz kādas ķermeņa daļas). I. galvu.
O Seju aizsedza uzlocīta apkakle, redzams

bija tikai vēja izbužinātais pakausis. Skujiņš
8 ,230.

2. Kratot, purinot, spaidot padarīt mīkstu,
elastīgu. I. spilvenu. !□ ..tēvs.., palīdzējis
meitai.. izbužinēt ar salmiem piestampāto gu-
ļamo maisu, aizbrauca . . Niedre 10, 35.

izcaurumot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.;

pareti. Padarīt viscaur caurumainu (piemēram,
kādu priekšmetu). I. skārda gabalu. . . no-

zūd ģērbtuvē, apvelk darba drēbes, uzliek pie-

guļošo . . cepurīti, kas rūpīgi izcaurumota ven-

tilācijas nolūkos . . Cīņa 74, 170, 2. Izcaurumots

kā siets. ME I, 720.

izcēlējs, -a, v.; izcēlēja, -as, s. 1. Darītājs ->

izcelt.

2. v. lerīce, mašīna sakņu izcelšanai no aug-

snes. O Šajā kompleksā ietilpst cukurbiešu

sējmašīna precīzai izsējai, . . cukurbiešu izcē-

lējs un cukurbiešu kombains. Zin T 63, 11, 9.

izcelsme, -es, s.; parasti vsk. Rašanās, tap-

šanas, veidošanās process, arī apstākļi; izcel-

šanās, cilme. O Mūsu cilvēcisko pašapziņu,
brīvības un vienlīdzības izjūtu neietekmē ne

ādas, ne matu krāsa, nedz arī tas, kādas tautī-

bas un sociālās izcelsmes mēs esam. Cīņa 73,

276, 1. Tad nāca slaveno futbolistu sērija, ku-

riem bija poliska izcelsme. Sports 66, 105, 3.

. .senāk glezniecībā lietoja minerālas izcel-

smes krāsas, turklāt ne gluži tīrā veidā, bet

gan sajauktas ar cinka baltumu. Zin T 66, 8, 30.

izcelšanās, -ās, s. 1. Darbība, process iz-

celties.

2. Rašanās, tapšanas, veidošanās process, ari

apstākļi; sabiedriskā vide, kur dzimis, audzis

cilvēks. Sociālā i. O Noskaidroju viņa izcel-

šanos: trūcīga amatnieka dēls. Niedre 2, 149.

izcelt, -ceļu, -cel, -ceļ, pag. -cēlu; trans.

1. Ceļot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

I. maisu no vagona. I. kājas no ratiem. In No

Latgales [tēvs] jau palaikam atveda baran-

kas
0

, . . ceļa grozu attaisot, māte tās° izcēla,
ka grabēja vien. Austriņš l, 41. Izcēlusi graudu
kasti no apcirkņa, Austra veikli pārlēca pār

nožogojuma dēļiem . . Jauno v 58, 13. Saudzī-

gām rokām Dārzniekdēls atplēš cieto meža

zemi un rūpīgi izceļ mazo pīlādzīti. Kaldupe

6, 35. Puiši steidzīgi izcēla uz klāja kastes . .
Rīgas B 58, 56, 2. <> Izcelt no gultas —

a. Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) pieceļas no

guļasvietas, b. Izārstēt smagi slimu gulošu cil-

vēku. O Lai cik gudrs ārsts, tomēr ne katrs

slimnieks izceļams no gultas . . Cīņa 63, 17, 2.

<> Izcelt no sedliem sar. — panākt, ka (kāds)
zaudē savu līdzšinējo (izdevīgo, ierasto) stā-

vokli. Iļ sar. Izvilkt (no ūdens); izmakšķerēt.

«Es jau teicu, to lietu tomēr vajag prast,»

Uģis dižojās, jo kā nekā vienu asari bija jau
izcēlis. Vāczemnieks 1, 31. // vienk. Izzagt.
iO «ledomājieties, ka šodien stacijā man iz-

cēla no kabatas maku ar desmit latiem.» Kar

56, 5, 53. // Ceļot izvirzīt cauri (kam), caur (ko).

I. saini caur logu.
2. Izsliet (piemēram, galvu) — par cilvēku;

izvirzīt uz augšu (ķermeņa daļu). □ Ara dur-

vis plaši atsitas vaļā. Galvu izcēlis, lieliem

soļiem ienāk Vītols . . Upīts 10, 91. Šis sēdēja,
rokas sāņus izcēlis. Zv 57, 1, 27. // Par dzīvnie-

kiem. !□ Piepeši Krancis izcēla ausis, pagrieza
purnu pret vēju. . Sudrabu E 3, 186. Jā, nu arī

Paulis pamana divas pelēkas [aļņu] muguras.

Tēviņš irami izceļ ragus . . Indrāne 2, 235. Vis-

biežāk . . sastop samērā lielo cekula dūkuri..
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Kopā pa pāriem tos var redzēt peldam ar stalti

izceltiem kakliem ļoti daudzos Latvijas ezeros.

Latv dzīvn 42.

3. Likt vai ļaut doties (krastā no ūdens

transportlīdzekļa pēc brauciena). I. braucējus
malā. I. kuģa pasažierus krastā ar laivām.

1. desantu. O . . [uzdots] noteikt vietu, kur

izcelts 285. īpašā motorizētā bataljona desants

Ķīšezera forsēšanas laikā no Mežaparka pu-

ses . .Rīgas B 63, 242, 3.

4. Iztraucēt, izbiedēt (dzīvniekus) tā, ka (tie)

sāk lidot, skriet. O . . izceltās pīles, protams,

turējās augstu gaisā, un vairums mednieku

šāva uz tām no nepieļaujami lieliem attālu-

miem. Saudz dabu 127. Arot grāvmalā izcēla

mazu zaķēnu. Tas skrēja papriekš pa ežu, tad

iemetās kartupeļu vagā . . Birznieks-Upītis V, 168.

// sar. Iztraucēt (parasti guļošu cilvēku).

O . . reizēm telefona zvans izceļ ārstu pat

naktī . . Rīgas B 73, 123, 3.

5. Izvirzīt kā svarīgāko vai galveno, pada-
rot labāk uztveramu. I. svarīgākās domas.

O Kā drošu jaunrades un augšanas pamatu

Rainis izceļ darbu. Kar 54, 9, 89. Bieži vien kom-

ponists, lai izceltu kādu nozīmīgu teksta frag-

mentu, lieto rečitatīvu. Vēriņa 1, 8. Inita iema-

nījās dažādot balss intonācijas, mainīt runas

tempu un skaļumu, izceļot svarīgāko. Brīdaka

2, 32. . . [izstādes] noformējuma uzdevums ir

izcelt saturu, padarīt to apmeklētājam sapro-

tamāku . . Lit M 63, 2, 4. // Izvirzīt uzmanības

centrā (ko nozīmīgu, izcilu). I. darbinieka no-

pelnus. O Bez tam uzraugs mīlēja stāstīt par

ārstiem, īsti izceldams doktoru Donneri . .

Austriņš 2, 409. // Būt par cēloni tam, ka kļūst

labāk redzams, saista uzmanību. Benita

tikai paraustīja nolaidenos, apaļos plecus, ko

izcēla tērpa . . griezums. Kar 55, 6, 83. Kaut

kāda atturīga sirsnība viņas runā, kustībās, un

drīz to ievēro arī Ādolfs. levēro arī krāšņo

mājas tērpu, kas izceļ auguma sievišķīgās līni-

jas. Sk Ģ 73, 10, 29. Viņam mugurā gaišzils zīda

krekls, kas lieliski izceļ brūno iedegumu. .
Brodele 17, 48. sal. Jau no agras bērnības strā-

dātais grūtais darbs viņa plecus mazliet salie-

cis, bet tas vēl it kā izceļ puiša spēku. .
Kroma 3, 6. // Padarīt atšķirīgu no pārējā teksta

(burtu, vārdu ar salikumu, rakstījumu). I. de-

finīcijas ar pasvītrojumu. O .. virsraksti iz-

ceļami, rakstot tos ar lielākiem burtiem un

pasvītrojot. PL Skola 62, 5, 33.

izcelties, -ceļos, -celies, -ceļas, pag. -cēlos;
refl. 1. Ceļoties izvirzīties, pacelties uz augšu

(no kurienes, kur v. tml). O Jurkas māte

pamanīja savādo kņadu attālākajās vagās un,

izcēlusies stāvus, labi ilgi vēroja notiekošo.

Bērn 49, 8, 6. // Izvirzīties uz augšu, būt tādam,

kas ir izvirzījies, pacēlies (virs kā). □ . . Mār-

tiņš ar kāju pielīdzina izcēlušos sasalušu ze-

mes piku . . Upīts 10, 292. Pelēcis [zirgs] nogū-
lies sausākā laukumiņā, kaklu atmetis, vēders

izcēlies apaļš kā bumba . . Upīts 4, 85. // pareti.

Piecelties, uzcelties (no gultas). !□ Kad Liena,
brītiņu pasēdējusi, taisījās braukt mājās, Ka-

čiņa izcēlās no gultas un abām rokām noglau-
dīja viņai vaigus. Upīts 4, 386. // Pēkšņi izlidot,

izskriet (par dzīvniekiem). No meža izceļas
vārnu bars. D Babai turpat priekšā izcēlās

zaķis no lielās zāles . . Birznieks-Upītis VI, 311.

// Tikt izceltam (no kurienes, kur v. tml).

□ Ar kreiso roku saņem sanākušos dīgstus
aiz lapiņām, bet ar labo roku iedur lāpstiņu
zem saknītēm un mazliet paceļ; ar to pietiek,
lai dīgsti viegli izceltos. Sudrabs 1, 209.

2. Izkāpt (krastā no ūdens transportlīdzekļa
pēc brauciena). IO . . pieci tūkstoši amerikāņu

kareivju izcēlās Libānas piekrastē. . Zv 58,

18, 26.

3. Krasi atdalīties (no apkārtējā, arī kon-

trastēt ar apkārtējo). iO Pastrupais un maz-

liet uzrautais deguns, pavasara vējā appūs-

tais zods un vaigi ar sīkajiem vasaras raibu-

miņiem jaunā priekšauta ielokā izcēlās vēl

asāk nekā citkārt. Grīva 4, 11. Pret nakšņaino
debess loku izcēlās, kūtiņas šķībais jumts ar

gaisā izslējušos spāri . . Kar 55, 6, 8. // Atdalo-

ties no apkārtējā, piesaistīt uzmanību, iegūt

lielāku nozīmi. O Atsevišķu telpas sienu. .
var krāsot arī citā, telpai pieskaņotā krāsā.

Sī siena izcelsies un uzsvērs arī pie tās izvie-

totos priekšmetus. Mājtur 410.

4. Būt pārākam un pievērst sev uzmanību.

I. ar savu darbu. □ Laksts [kuģa kapteinis]
vienmēr izcēlās ar labu nozveju. . Grants 7, 67.

. . viņš līdz matu galiem piesūcies ar visādiem

niķiem un stiķiem, kas ļauj izcelties un ieka-

rot stāvokli pašpuiku barā. Dripe 3, 182. Kāpēc

viņš tik briesmīgi vēlas izcelties, aizsprauk-
ties garām saviem biedriem? Lācis 11, 226.

// Pievērst sev uzmanību, iegūt ievērību (ar

savām īpatnībām, rīcību); atšķirties no citiem.

□ Man viņš palicis atmiņā kā viens no tiem

klusajiem varoņiem, kas ne ar ko īpašu neiz-

ceļas . . Talcis 4, 26. Garkalns atcerējās kādu . .
sapulci, kurā Lērums izcēlās, kļuva par mazu

dienas varoni. Grants 7, 26._// Atšķirties no

citiem priekšmetiem, parādībām ar ko būtisku,

nozīmīgu. □ Ķīnas agrīnie stikla veidojumi
izcēlās ar augu un puķu smalkajiem māksli-

nieciskajiem rotājumiem. Zv 53, 17, 4. Viņa daiļ-
rade izceļas ar sarežģītu, pretrunīgu, daudz-

šķautņainu cilvēcisku raksturu bagātību. Kar

57, 6, 113. Viņa [sabuļa] kažoks izceļas ar ne-

parastu krāsu, izturību, vieglumu un zīdai-

numu. A Kalniņš 1, 45. Šī kultūra [lucerna] izce-

ļas ar lielo ziemcietību. . Zv 53, 22, 6.

5. parasti 3. pers. Pēkšņi iesākties, rasties.

Izcēlās ķildas. Izcēlās tracis. Izcēlās strīds.

□ Tad izcēlās karš, un pienāca bēgšanas laiks.

Ļaudis sajūdza zirgus, sakrāva mantas vezu-

mos . . Birznieks-Upītis IV, 51. Uz Vēžupes tilta

bija sastapušies vairāki jaunieši, un drīz vien

tur izcēlās jautras un skaļas čalas. Salenieks

5, 268. Izceļas vispārējs apjukums. Ļaudis . .
drūzmējas, grūstās.. Jokums 1, 228. J/ pareti.

Par parādībām dabā. !□ Tikpat ātri kā izcelies,

vējš atkal aprima . . Austriņš 1, 224. . . kad visi

pasaules koki sāk locīties, tad izceļas auka ..
Zeiboltu J IV, 39. // pareti. Izveidoties. !□ . . teļš,

laikam gribēdams nodzerties, bija aizvilcies

līdz ezera malai, kur vietām izcēlušas tādas

kā līkšņas . . Austriņš 1, 218.
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izcēlums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts izcel t (1). □ Par izcē-

lumu no ratiem viņš dabūja cimdu pāri. ME

I, 721.

2. Paveikta darbība,rezultāts izc c 11 (5).

Teksta fragmentu izcēlums. // No pārējā tek-

sta atšķirīgs salikums, rakstījums, piemēram,

retinājums. □ Stāvo burtu tekstu vietumis

pārtrauc slīpais kursīvs, šur tur neliels reti-

nājums, retumis arī pustreknais izcēlums.

L Zin 58, 24, 4.

3. Izcilnis, paaugstinājums. □ . . [Made] jau

no paša rīta ar Mārtiņu pļavā līdzina kurmju
izcēlumus. Upīts 11, 246.

izceļot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans.

Atstāt līdzšinējo dzīvesvietu (parasti uz ilgāku
laiku un tālu no pastāvīgās dzīvesvietas); aiz-

ceļot (parasti par daudziem vai visiem).

O Radu jau mums netrūka, tikai izkaisīti pa

ārnovadiem, un mātes radi pat izceļojuši uz

silto zemi.. Austriņš 1, 92. Daudzi lietuvieši

pēc pirmā pasaules kara izceļoja uz Ameriku,

cerēdami tur sapelnīt naudu. . Zv 53, 19, 26.

2. trans. Ceļojot pabūt (daudzās vai visās

vietās); ceļojot pabūt daudzās vai visās vietās

(kādā teritorijā); apceļot. I. visu Kaukāzu.

O Vasarās jaukākais atpūtas veids ir ce-

ļojumi: gan kājām, gan braukšus autobusos,

vilcienos. . Tādā kārtā krustām šķērsām iz-

ceļota visa Latvija. Zv 57, 10, 11. pārn. Auto-

mātam četri stāvi. Katrs sērkociņš izceļo tos

visus . .Zv 52, 13, 16.

izceļotājs, -a, v.; izceļotāja, -as, s. 1. Cilvēks,
kas izceļo (1) vai ir izceļojis. D . . vienā pašā
Forda automobiļu rūpniecības pilsētā Detroitā

vergoja tūkstošiem izceļotāju no Aizkarpatu
Ukrainas. . Zv 52, 8, 23. Pēc īsas uzturēšanās

kādā pārejas nometnē izceļotājus izdala pa

novietošanas apgabaliem.. A Grigulis 13, 170.

2. Dzīvnieks, kas maina apmešanās vietu.

Izceļotāji [skudras] parasti izveido milzīgu
vairākus simtus metru platu paklāju, kas kus-

tas. Lauku Dzīve 71, 5, 33.

izceļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz ceļot. I. pa Latviju.
I. ar divriteni. I. pa atvaļinājuma laiku.

'O Viņš izceļojies pa visu pasauli. ME I, 721.

izcementēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

klāt ar cementa segumu. □ .. izcementēt su-

līgās barības krātuvi nemaz nebūtu tik sarež-

ģīti. Pad J 62, 182, 2.

izcenojums, -a, v. Paveikta darbība izc e-

n o t; cena, izmaksa vai apmaksa. □ Uz teh-

nisko normu pamata sastāda gabaldarba izce-

nojumus un izraksta darba uzdevumus strād-

niekam . . Sterns 2, 13. No jauna izskatītas re-

monta termiņa normas un izcenojumi par re-

monta darbiem. Rīgas B 66, 210, 4.

izcenot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Aprē-
ķināt, noteikt (kam) cenu, izmaksu vai ap-
maksu. I. atvestās preces. I. atsevišķus gabal-
darbus.

izcepināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Lēnām izcept. I. gaļu. // pārn.; sar. Ļoti spēcīgi

sildot, karsējot, nogurdināt (par sauli). Pusdie-

nas saule viņus gandrīz izcepinājusi.

izcepinālies, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
sar. Re/7, I. saulē.

izcept, -cepu, -cep, -cep, pag. -cepu. 1. trans.

Cepot panākt, ka (kas) iegūst vēlamo gatavī-
bas pakāpi. I. maizi. I. kartupeļus. O . . Sapa,
visu dienu audusi, gribēja vēl novakarā izcept

kādu rausīti. Birznieks-Upītis 6, 79. Gudroju, ko

īsti izceps Sabīne man par godu: maizītes vai

varbūt — kliņģeri? Ezera 6, 7.

2. intrans. Izcepties. Olas tīri vai izcepa
karstajā saulē. □ pārn. Kad [Brīviņš] vēl tikai

gulšņāt sāka — kažociņš mugurā, pie kuldas,

taisni ugunī līda iekšā, vasarā atkal piesaulītē,
lai tur vai izcep. Upīts 4, 164.

izcepties, parasti 3. pers., -cepas, pag. -cepās;
refl. Tiekot ceptam, iegūt vēlamo gatavības
pakāpi. Maize labi izcepusies. □ Tās [pan-
kūkas] jācep uz mērenas uguns, lai labi iz-

ceptos un neapdegtu. PL Siev 69, 12, 24. Man

rauši izcepās pārāk ātri. ME I, 721.

izcerēties, -ceros, -ceries, -ceras, pag. -cerē-

jos; refl. Ilgāku laiku, ļoti cerēt. □ Velti iz-

cerējušies uz preciniekiem. ME I, 721. pārn.

. . velti izcerējusies, sirds cita nav sasniegusi
kā bāreņa vientulību . . Apsīšu J 2, 85.

izciemoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku ciemoties; ciemoties un pa-

beigt ciemoties. I. pie radiem. □ Un nebūtu

viešņa bijusi tik bezbēdīga un jautras dabas,

viņa būtu izciemojusies pavisam nemanīta.

Jaunsudrabiņš 111, 154. ..tās vasaras draudzības

dienas palikušas atmiņā ikvienam, kas izstai-

gāja Gaujas līču tūristu maršrutus, izciemojās

viesmīlīgajā kolhozā. . Draugs 74, 5, 36. «Ar

lidmašīnu nieks [līdz Minskai]! Var izciemo-

ties pat dažās stundās..» J Plotnieks 2, 110.

izcienāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Ba-

gātīgi, devīgi pacienāt. □ Nu māte stāstīja

un priecājās. Kā tikai šī tikusi izcienāta un

izmielota: sivēna gaļa, kartupeļi, sagrūstas pī-

tes ar pakrējumu. Jaunsudrabiņš 111, 18. Mež-

sargs . . atnāca uz Vizbuļiem. Tur viņu saim-

nieki ņēma izcienāt ēdieniem, dzērieniem . .
Sudrabu E 3, 194.

2. reti. Cienājot izdalīt (daudz vai visu). Iz-

cienājuši visus pīrāgus.

izciest, -ciešu, -ciet, -cieš, pag. -cietu; trans.

1. Ciest un pārstāt ciest. I. sāpes. I. bēdas.

Viņš savā mūžā daudz izcietis. □ Reizēm es

tā domāju: vai tām ciešanām, ko mēs, mātes,

pa kara laiku esam izcietušas, reiz nebūs jā-
nāk pār kara cēlēju galvām? Sakse 7, 136.

/'/ Paciest, pārciest, izturēt. □ Dēls ilgi noska-

tījās uz tēvu un sasisto pīpi, bet nekā nesa-

cīja. To vecais Gatviņš atkal neizcieta. Būtu

viņš jel rājies . . Birznieks-Upītis 6, 94.

2. Pārdzīvot (ar sāpēm, ciešanām saistītu

norisi). I. smagu operāciju. O Viņš pirms da-

žiem gadiem bija izcietis smadzeņu iekaisumu

un tagad nevarēja labi dzirdēt. . Kurcijs 4, 129.

3. Saņemt, pārdzīvot (sodu); būt, atrasties

piespriestā soda režīmā. I. miesas sodu. I. spai-
du darbus. I. sodu cietumā. O Tagad viņi visi

jau sodu izcietuši, sapratuši sava nozieguma
raksturu . . A Grigulis 13, 604. Lielākā daļa sodu
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izcietušo jauniešu otrreiz noziegumu vairs ne-

izdara . . Pad J 73, 230, 4.

izciesties, -ciešos, -cieties, -ciešas, pag. -cie-

tos; refl. Ilgāku laiku, daudz ciest. □ Kā es

tevi gaidīju. . Ko es neesmu izcietusies, ko

es... ak, kad tu zinātu! Upīts 11, 273. Nebei-

dzamos frontes apstākļos tiešām tik daudz jā-
izciešas arī zemnieku cilvēkam . . Eferts-Klusais

1, 104.

izčīkstēties, -os, -ies, -as, pag. -ējos, retāk

izcīkstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Ilgāku
laiku, daudz cīkstēties. Zēni izčīkstējušies.

izcilāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Cilā-

jot pārvietot (daudz vai visu). I. maisus.

I. kartupeļu grozus. O . . viņi [ceļotāji] no-

kāpa kajītē, izcilāja korķa vestes un iepazinās

ar instrukciju.. Skujiņš 8, 229. // Ilgāku laiku,

daudz cilāt; cilājot aplūkot un pārbaudīt.
iO Krietni tālu jūrā atradās lašu murdi, kas

nu bija jāizcilā. Bērn 46, 8, 14. . . [zvejnieki]
izcilāja visas tinas, izlasīja ietinušos līņus. .
Austriņš 1, 355. // Cilājot, rakņājot zemi, izkus-

tināt (piemēram, auga saknes, zemi). Puķu

dobē zeme slieku izcilāta. O Rokot baroša-

nās ejas, kurmji nodara zaudējumus dārzsaim-

niecībās, izcilājot un saraustot dažādu dēstu

saknes. D kal 64, 114. . .māte katru rītu dusmo-

jās, ka nešķīstie kurmji izcilājuši visu dārzu.

Plotnieks 2, 20. //' Vairākkārt pacelt un pagrozīt.
Kamēr izcilāja un apmazgāja slimnieci, . .

pagāja . . pāris stundas . . Birze 4, 166. . . divas

vien viņas to [mirušo] diezin vai izcilātu. Upīts
4, 220. Žagaru bunte vērpjot nebij izcilājama,
un tāpat viena otra dūres dunka mugurā tā-

dam velnēnam [meitenei] bijusi nebijusi. Upīts

4, 352.

2. pareti. Aplūkot un iztirzāt (daudzus vai

visus jautājumus, priekšlikumus). □ . . Ber-

tramu Kārlis pusstundas laikā izcilāja kādus

desmit pašizmeklētus jautājumus. Upīts 9, 36.

izcilāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

1. trans. Ilgāku laiku, daudz cilāt. O Visu

dienu viņš izcilājies kūliņus [kūlīšus]. ME I, 721.

2. parasti 3. pers.
Tikt izcilātam. lO Vēlu

kārtāta augsne līdz sējai nenosēžas, tās irde-

numam ir vairākas nevēlamas sekas: . . saraus-

tās jauno augu saknītes; augi izcilājas .. Apsi-

tis 1, 278.

izcilība, -as, s.; parasti vsk. 1. Izcilas sekmes

(mācību nobeigumā, galīgajā novērtējumā).
O . . par agronomi aizgāja strādāt jauna mei-

tene, kas ar izcilību bija beigusi tehnikumu.

Lit M 54, 12, 2.

2. Vispārināta īpašībai-iz c i 1 s (2), šis

īpašības konkrēta izpausme. O Izcilie koki

jāvērtē vienīgi pēc to izcilības attiecīgajā
audzē. Kronītis 1, 66.

izcilnieks, -a, v.; izcilniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s. Cilvēks, kam ir izcilas sekmes, panā-
kumi, inj Starp depo izcilniekiem pašlaik ir

šīs kolonnas mašīnists . . Rīgas B 66, 266, 3. Lie-

kas, nav nekas vienkāršāk kā pastāstīt lasītā-

jiem par cilvēku, kurš darbā izpelnījies tikai

uzslavas,. . kura vārds ne vienu reizi vien bi-

jis ierakstīts darba izcilnieku goda plāksnē.
Cīņa 63, 229, 2. Latviešu rakstnieki devuši ba-

gātas ražas, un rakstniecības izcilnieku, pirm-
rindnieku plāksnēs neizdzēšamiem burtiem

iekaļami daudzi vārdi . . Jaun Gr 67, 11, 3.

// pareti. Izcili labs Īpatnis, eksemplārs (pa-

rasti augs). O . . izcilie koki ir samērā reti

atrodami, dažreiz jānostaigā visa diena, kamēr

izdodas atrast piemērotu izcilnieku. Zin T 62,

1, 16.

izcilnis, -ļņa, v. Izvirzījums (priekšmeta)
virsmā; vieta vai priekšmets, kas izdalās no

apkārtnes ar savu augstumu. \UJ Pa labi tā-

lumā visu laiku zilgmo robainais Norvēģijas
krasts ar saviem fjordiem,. . klinšu izciļņiem. .
Kar 55, 10, 38. Kur bija izcilnis — krūms vai

celms — sniega straume aizķērās, sāka it kā

mutuļot. Lācis l, 324. Pār pilsētu divi izciļņi —

baznīcas tornis mazākais, fabrikas skurstenis

lielākais. PL Siev 58, 7, 12.

izcilpof, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Cilpo-

jot izskriet {parasti par zaķi). I. no krūmiem.

Trusis izcilpoja pagalma vidū. □ No tuvējā
meža izcilpoja zaķis, paskrēja, pietupēs . .
Branks 1, 45. No sētas pakrēšļa izcilpo trusītis . .
Upīts VIII, 14. // pārn.; sar. Par cilvēku.

izcilpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz cilpot (parasti par

zaķi). Zaķis izcilpojās pa jauno sniegu. // pārn.;

sar. Par cilvēku. O Visādi izcilpojušies, abi

gājēji beidzot kādā ielu krustā atrada takso-

metru
0. Rozītis 111, 143.

izcils, -ais; s. -a, -ā; apst. izcili. 1. Tāds, kam

piemīt lielas spējas, prasme; ievērojams, ļoti

spējīgs. I. zinātnieks. O Kādas lieliskas rak-

stura īpašības bija piemitušas šim izcilajam

puisim! Viņš bija bijis aktīvs, disciplinēts,

īsts pionieris un vēlāk komjaunietis. Saulītis

12, 303. . . izcilais igauņu valodnieks . . atzīmēja
savu 85. dzimšanas dienu. Kar 58, 8, 152.

2. Tāds, kas atšķiras ar sevišķu kvalitāti

(piemēram, ar labumu, lielumu, nozīmīgumu).
I. panākums. Izcilas spējas. Izcili sasniegumi.

□ . . Mierlauks nebija vis kaut kāds teorēti-

ķis, bet. . izcils, liels talants.. Lit M 58, 18, 2.

Latviešu tautas garīgās kultūras izcilākie pa-

raugi rodami lietišķajā mākslā . . Latv etn 16.

// Liels, nozīmīgs. Izcila loma. !□ Humoram

ir izcila nozīme jau bērna dzīvē. J A Jansons

l, 68. .. acis kļuva vēl tumšākas, samtaini mel-

nas, un vaibsti atklāja kādreizējā izcilā skais-

tuma pēdas. Ezera 7, 19.

Sk. iz c i 1u s, izcilu.

izcilus, izcilu, apst.; reti. Izcili.

izcīnīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. legūt,

sasniegt (bruņotā cīņā, karā). I. uzvaru. I. brī-

vību. iCZI . . padomju tauta Lielajā Tēvijas karā

izcīnīja pasaulvēsturisku uzvaru pār starptau-

tisko imperiālismu. Zv 53, 2, 2. pārn. Sūrā kara

vētra krāca, dzīrās latvjus zemē mīt —
dau-

dzu tautu dēli nāca pavasari izcīnīt. Lukss 1, 18.

// parasti savienojumā ar «kauja», «cīņa», «karš».

Cīnīties un pabeigt cīnīties (bruņotā cīņā,

karā). lO .. ciemu apkārtnē nācās izcīnīt sīvas

kaujas. Zv 59, 2, 12. Partizānu vienība izcīnīja

daudzas kaujas ar baltgvardiem. . Liesma 59,

1, 19. ..Zobenbrāļu ordenim bija jāizcīna
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niknas cīņas, kurās ne vienreiz vien pierādījās
vietējo cilšu pārākums. Zv 51, 22, 10.

2. Ar neatlaidību, aktīvu darbību sasniegt.
I. darba uzvaras. I. komunistiskās darba brigā-
des nosaukumu. O Par rīdzinieku labo darbu

liecina arī uzvara, kas izcīnīta sacensībā ar

Tallinas piena un sviesta ražošanas kombinātu.

Rīgas B 58, 210, 1. «Drīz tu saņemsi komjaunieša

biļeti [biedra karti],» pēc brītiņa viņš piebilda,
«tā tev palīdzēs izcīnīt vienu otru uzvaru pār

sevi.» Sakse 7, 219. // Ar aktīvu darbību iegūt.

n Mārtiņam izdevās izcīnīt tikai vienu airi.

Otru Maruta neparko neatdeva. Vāczemnieks

4, 57. // legūt (labu) rezultātu (sporta sacensī-

bās). O . . vingrošanā vien Padomju Savienī-

bas sportisti izcīnīja 25 zelta un 10 sudraba

medaļas. Zv 52, 15, 27. Kolhoza fizkultūriešu

komanda rajona sacīkstēs izcīnīja otro vietu.

Liesma 58, 6, 14. // parasti savienojumā ar «cīņa».

Censties pārvarēt (ko sarežģītos, grūtos ap-

stākļos). !□ . . viļņos kāds cilvēks izcīna pē-

dējo cīņu ar nāvi. Grīva 5, 49. Indra izcīnīja
grūtu iekšēju cīņu. Kalndruva 2, 47.

O \> Ar asinīm izcīnīts (arī iegūts) ■—■ tāds,

kas izcīnīts, iegūts sīvās cīņās, pat ziedojot

dzīvību.

izcīnīties, -os, -des, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz cīnīties. I. daudzās kau-

jās. O pārn. Notēlojās pats Ēriks, bāls, noasi-

ņojis, ar nāvi izcīnījies un varbūt vēl tagad
to neuzveicis. Sakse 7, 272.

2. Aktīvi pretojoties, pārvarēt grūtības,
briesmas. O «Cik jauns!» Rita domāja. «Cik

jauns! Bet būs jāmirst.» Bet varbūt arī ne,

varbūt izturēs, izcīnīsies, dzīvība ir stipra.
Brodele 2, 12.

3. sar. Ar grūtībām izkļūt cauri (kam), caur

(ko). I. cauri biezoknim. I. caur purvu.

izcīņa, -as, s. 1. parasti vsk. Sasniegšana,
iegūšana ar ciņu,- izcīnīšana. O Divus ienaid-

nieka ešelonus viņš uzspridzināja, tā ielik-

dams savu daļu uzvaras izcīņā. Sakse 7, 344.

Sabiedriskās taisnības izcīņas motīvs joskaudri

ieskanas Lundkvista romānā. . Kar 58, 8, 156.

Rainis runā par tautas mūžu cīņām, par dar-

baļaužu brīvības izcīņu.. J Kalniņš 1, 114.

2. Sacensība, cenšanās iegūt (sportā balvu,

uzvaru v. tml). Ceļojošā kausa i. !n Aprīļa
pēdējās dienās Rīgā notika veterānu kausa iz-

cīņa klasiskajā cīņā. Sports 62, 53, 2.

izcirpt, -cērpu, -cērp, -cērp, pag. -cirpu;
trans. 1. Izgriezt ar dzirklēm vai speciālu ierīci

(vilnu), n Mātei bija līgumā kāds kilograms
vilnas. Bet vai tad vilnu Siksnēns atdeva?

lesmērēja saslaukas, ne vilnu. Izcirptu no aitu

pavēderēm . . Lēmanis 17, 53. // sar. Izgriezt
(matus, bārdu, ūsas). Izcirpis bārdu robu ro-

biem.

2. Nocirpt (kādā ķermeņa daļā vilnu).
I. aitai muguru. // sar. Nogriezt matus, bārdu,

ūsas (kādā ķermeņa daļā). I. pakausi, m . . pui-
sis šķelmīgi pašķielēja uz sarkanmataino

meiču, kas ar izcirpto kaklu izskatījās vald-

nieciski cēla. Sakse 7, 414.

izcirst, -cērtu, -cērt, -cērt, pag. -cirtu; trans.

1. Cērtot izveidot (kur caurumu, spraugu

v. tml.). ii. sienā logu. I. dobumu stumbrā.

O Mežu novados pirmatnējais dravnieks uz-

meklēja . . koku ar cauru vidu un izcirta tajā
lielāku garenu caurumu.. Eglītis l, 5. Dažkārt

siltais gaiss kambarī iekļuva tikai pa rijas
sienā izcirstu lūku. Cimermanis 1, 55. Netālu no

krasta strādāja četri zvejnieki. Izcirtusi lielu

āliņģi, viņi garām kārtīm iztaisnoja tīklu. Kar

54, 5, 81. Kaut kur pa klintī izcirstu spraugu

zem šosejas tilta aizlokās vilciena apputējusī
mugura. Zv 68, 18, 25.

2. Cērtot, kaļot izveidot (parasti skulptūru).
I. tēlu marmorā. I. statuju no marmora.

□ . . Zaļkalns izveido divus māmiņu tēlus.

Stāvošā māmiņa izcirstā cietajā, tumšajā dio-

rītā. Tēl M 57, 92. No marmora nu izcērt tēl-

nieki, Kāds Oktobrī bij Ļeņins varens, spulgs.
Sudrabkalns 1, 42. // Cērtot, kaļot izveidot

(priekšmetu). I. pakāpienus no ozola koka.

iO . . sarkanajā akmenī bija izcirstas platas
kāpnes. Bērn 49, 7, 8. . . izcērtot vai apstrādājot

detaļu, strādniekam pašam regulāri vajadzētu
pārbaudīt detaļu apstrādes pareizību. Cīņa 63,

20, 2. Azis, ja kājas tam nav iedzītas, bet izcir-

stas no viena saknes gabala, ir ļoti izturīgs.
Indāns 1, 208.

3. Nocirst (daudz vai visu). I. kārklus.

□ Aizvācami krūmi, izcērtot tos ar visām lie-

lākām saknēm. Apsītis 1, 310. ..mežkopis pa-

rasti palīdz mežaudzēm izretināties, izcērtot

ne vien atmirstošos un slimos, bet arī bojātos,
līkos, stipri zarotos kokus. Zin T 62, 1, 14.

//' Cērtot sagatavot (daudz vai visu). I. baļķus.
Katrs strādnieks izcirta divus sterus malkas,

n «Kā, ko teikšu?» — Mirdza pabrīnījās.
«Ja reiz malka ir vajadzīga, ja mūsu valdība

aicina to izcirst, tad man pat nav jāgudro, ko

teikt.» Sakse 7, 187. // Nozāģēt, nocirst kokus

(lielākā platībā). D Toreiz jau mūsu mežs ar

vēl nebija tā izcirsts un nolīsts kā tagad. At-

radās jau tur arī pa zemenei, īsti ap cel-

miem . . Austriņš 1, 107.

4. Cērtot padarīt klaju, brīvu, bez kokiem.

n Milzis esot sācis cirst priedes, ko būvēt

pili. Izcirtis plašu jo plašu apkārtni . . Bērn

49, 10, 8. // Atbrīvojot no kokiem un krūmiem,

izveidot (ceļu, stigu v. tml.). I. taku. \> Izcirst

(arī cirst, (iz)lauzt) ceļu — būt kāda pasākuma

aizsācējam (parasti, pārvarot grūtības, šķēr-

šļus).
5. Cērtot atdalīt, iegūt (no kautķermeņa).

I. karbonādi. I. buljona kaulus.

izcirsties, -cērtos, -cērties, -cērtas, pag. -cir-

tos; refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz cirst.

Izcirtāmies žagarus visu dienu.

2. Cīnoties (parasti ar zobenu), izlauzties

cauri (kam), caur (ko). Ciršus izcirsties cauri

ienaidnieka rindām. // Ilgāku laiku cīnīties

(parasti ar zobenu). O Izcirtās, izcirtās, bet.

ienaidniekam nekā nepadarīja. ME I, 722.

izcirtējs, -a, v ; izcirtēja, -as, s. 1. Darītājs ->

izcirst.

2. v. Savienojumā «gaļas izcirtējs»: cilvēks,

kas sadala kautķermeni noteikta veida gaļas

gabalos (piemēram,pārdošanai).
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izcirtums, -a, v. 1. Vieta mežā, kur ir izcirsti

koki. Lasīt ogas izcirtirmā. O Otrā pusē ce-

ļam bija klajš izcirtums ar celmiem, tam tikai

kājnieki varēja iziet cauri. Lācis 7, 43. Pēc

brīža viņi izgāja vecā izcirtumā, kura celmus

bija paspējusi pāraugt smuidru bērziņu jaun-

audze. Jauno v 58, 25.

2. Paveikta darbība, rezultāts -aizcirst

(1). I. koka stumbrā.

3. parasti vsk. Paveikta darbība, rezultāts -*-

izcirst (4). O pārn. It viss, kas daudzo

dienu gaitās paveikts, ir tikai ceļa izcirtums . .
. . pēc mums nāks paaudzes.. pa mūsu cir-

stiem ceļiem. . Kar 58, 3, 46.

izcūkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; vienk.

1. Ļauni izjokot (kādu), nodarot tīšu, ļaun-

prātīgu kaitējumu. I. kaimiņus.
2. Izbojāt, sabojāt (parasti tīšām). O Jauno

atsperi pielika jau rīta pusē, bet diena, kā

tēvocis teica, tikpat bija izcūkota . . Dripe 2, 76.

izčabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz čabināt. Pele izčabi-

nājusies visu&iakti.
izčakarēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; vienk.

Izbikstīt, izrušināt, izrakņāt (parasti, ko mek-

lējot). O . . tos [suņus] ar krāsns kruķi izča-

karēja no pagultes . . Upīts 3, 23.

izčakarēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl.; vienk. Ilgāku laiku, daudz bikstīt, rušināt,

rakņāt (parasti, ko meklējot).
izčākstēt, parasti 3. pers., -čākst, pag. -čāk-

stēja; intrans. 1. Kūstot kļūt viscaur irdenam

(parasti par sniegu, ledu), a Sniegs saplaka,
dzeltēja, izčākstēja un nozuda. Kurcijs 3, 44.

Ledus upes gultnē bija izčākstējis unnomalām

atlūzis. Brigadere 3, 438. // Pūstot, bojājoties

kļūt viscaur irdenam, nestipram. O Baļķi iz-

čākstējuši kā sūklis. Kaut ņem un pirkstos
saberz visu māju. Jaunsudrabiņš 111, 279. // Iz-

sīkt. O pārn. ..viļņi pēkšņi zaudē spēku,
izplūst un izčākst slapjajās smiltīs. Brodele

17, 28.

2. sar. Izzust, iznīkt, arī izbeigties. !□ Ne-

prasme izveidot mūsdienīgus jauniešu rakstu-

rus jāuzskata par vienu no galvenajiem iemes-

liem tam, ka filmā izčākst iecerētais centrā-

lais konflikts. Māksla 62, 1, 29. ..luga jāiedzī-
vina, citādi arī labs dramatiskais darbs uz

skatuves izčākst.. Māksla 64, l, 32. Leģionārus
atveda [no Zviedrijas] atpakaļ uz Latviju. Ar

to arī visa brēka izčākstēja. A Grigulis 13, 449.

// Sabojāties (par veselību). In Slikti ir tas, ka

tu.. ar katru dienu kļūsti vecāka unka tev ir

izčākstējusi veselība. PL Siev 64, 7, 1.

izčamdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar. 7z-

taustit, izgrābstīt (parasti, ko meklējot).
□. . [žandarmu] priekšnieks . . atrāva vaļā
kasti un to sīki izčamdīja. Grīva 11, 374. . . iz-

lūkoju katru dobumu un izčamdu. Ja atrodu

kādu putnu, tad velku to laukā, apskatos..
2, 419. . . sīki izčamdījām smaržīgo

siena kārtiņu kulbā. Grīva 9, 104.

izčāpot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī izčāpāf,
-āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans. Čāpojot izvir-

zīties (no kurienes, kur v. tml). Lejas-
smeltēnu Jorģis bij izčāpojis uz lieveņa. .

Upīts XI, 279. No istabas izčāpo māte. Salenieks

5, 148. Viņš izčāpāja lēni pa durvīm. ME I, 723.

// Čāpojot izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

I. cauri dārzam.

izčaukstināfies, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz čaukstināt.

izčibēt, parasti 3. pers., -čib, pag. -čibēja;
intrans.; sar. Pazust. In «Man te labā lāpāmā
adata izčibējusi, meit. Lāpīju, lāpīju zeķes . ..».

Bendrupe 1. 168. Un mans mūzikas instruments

tā arī izčibējis. Grīva 7, 91. Tu man varētu

izčibēt zem rokām. ME I, 723. \> Kad (arī
kaut, ka) tu izčibētu! — izsaucas nepatīkamā
pārsteigumā, viļoties v. tml. O «Ka tu izči-

bētu!» viņš nomet dakšiņu. Salenieks 5, 329.

// Izjukt (par norisi, pasākumu). O Otrajā

puslaikā rīdzinieku uzbrukums izčibēja. Sports
68, 133, 3.

izčiepstēties, -čiepstos, -čiepsties, -čiepstas,
pag. -čiepstējos; refl. Ilgāku laiku, daudz čiep-

stēt. Cāļi izčiepstējušies.
izčiept, -čiepju, -čiep, -čiepj, pag. -čiepu;

trans.; sar. Izzagt (ko tādu, kam ir neliela vēr-

tība), n Ceļinieki izčiepj gaļas gabalu no

katla. ME i, 723.

izčīkstēt, -čikstu, -čīksti, -čīkst, pag. -čīk-

stēju. 1. parasti 3. pers.; intrans.; pareti. Izgra-

bēt, izļodzīties. Durvis izčīkstējušās.
2. trans.; sar. Izčinkstēt. a ..viņa., gri-

bēja izčīkstēt sev vairāk par tiem astoņiem
hektāriem. Sakse 7, 153.

izčīkstēties, -čikstos, -čīksties, -čīkstas, pag.

-čīkstējos; refl.; sar. 1. Izčinkstēties (1).

O Bērns izčīkstējās, beigās aprima. ME I, 723.

2. Izčinkstēties (2).

izčinkstēt, -činkstu, -činksti, -činkst, pag.

-činkstēju; trans.; sar. Raudulīgi izlūgt.

izčinkstēties, -činkstos, -činksties, -činkstas,

pag. -činkstējos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz

kaprīzi, paklusi raudāt (parasti par bērniem).

Bērns izčinkstējās, tad iemiga.
2. sar. Ilgāku laiku, daudz gausties, žēloties;

žēli, raudulīgiizlūgties.

izčivināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz čivināt. Putni izčivi-

nājušies no rīta.

izčubināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Čubināt un pabeigt čubināt. I. spilvenu.
izčubināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;

refl. Ilgāku laiku, daudz čubināties. I. ap

bērnu.

izčukstēt, -čukstu, -čuksti, -čukst, pag. -čuk-

stēju; trans. Čukstus pateikt, izrunāt. O Viņa

tikko vēl varēja izčukstēt: ūdeni! ME I, 723.

izčukstēties, -čukstos, -čuksties, -čukstas, pag.

-čukstējos; refl. Ilgāku laiku, daudz čukstēt,

arī čukstēties. O Vasariete ar savu ganu iz-

čukstējās un izrunājās. ME I, 723.

izčūlāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja; intrans.

Izčūlot.

izčūlot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

Čūlot un pabeigt čūlot. Brūce izčūloja un sa-

dzija, m Vēzis atrodas uz mēles .. kā ciets, ..
diezgan sāpīgs pietūkums, kas ātri izčūlo.

Feldš 325.
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izčurkstināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izcept, taukiem čurkstot. iO Par spīti daudzi-

nātajai mērenībai ēšanā, derumietes parādīja
varenu cieņu taukos izčurkstinātajam cepe-

tim ..Ezera 1, 122.

izdabāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju. 1. intrans.

Izdarīt tā, kā (kādam) patīk; iztapt, izpatikt.
O Lai izdabātu valdonīgajai sievai, Pakalns

arvien centās atdarināt viņas izturēšanos un

toni. . Sakse 2, 25. . . [māte] sāk izdabāt bēr-

nam, gatavo pieprasītos ēdienus . . Ves 64, 6, 13.

// Pilnīgi pielāgoties. (□ Ir dažādi ziedi. Un

grūti ir izdabāt gaumei, Bet man ar šiem sīka-

jiem [vizbuļiem] pretī smaida mans dēls.

Heislers 3, 76.

2. trans. Izdarīt, a Vakaros, kad pārnāk
vīrs, viņa lūko visu izdabāt pēc viņa prāta.
Sēlis 1, 17.

izdabīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izdabīgi; pareti.

Tāds, kas izdabā (1); iztapīgs, pieglaimīgs.

!□ Pasažieris ar interesi, bet mazcienīgi no-

skatījās izdabīgajākārtības sargā . . Upīts 9, 14.

// Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības. O Bite

sarosījās; par to glāzi groka taču kaut kā jā-

pakalpo. «Pagaidiet, Brīviņu kungs,» viņš

steigdamies pateica izdabīgi. Upīts 4, 6.

izdabūt, -dabūju, -dabū, -dabū, pag. -dabūju;
trans. 1. Panākt, parasti ar pūlēm, grūtībām,
ka izkļūst, izvirzās (no kurienes, kur v. tml.).

Grūti i. bērnus no upes. I. govis no labī-

bas. O. .Juris veltīgi nopūlas, lūkodams

izdabūt automašīnu no mālu un sniega biez-

putras . . Ezera 2, 250. Reizēm izdodas kukaiņus

izdabūt no auss ejas ārā, iepilinot ausī maz-

liet augu eļļas. Mājtur 42. // Ar pūlēm, grūtī-
bām panākt, ka aiziet, atstāj (pavisam vai uz

ilgāku laiku). !□ . . ja no ciema izdabūtu lau-

kā . . Kaula Elmāru, tad ļaudis varētu dzīvot,

viņam [ostas priekšniekam] vecumdienas būtu

mierīgākas. Grants 7, 156. // Izvilkt, izņemt (no

kurienes, kur v. tml.), parasti ar pūlēm, grūtī-
bām. I. kāju no muklāja. I. smago murdu no

upes. O . . ar pūlēm izdabūja [makšķeres] āķi
Dūksim no pinkainās auss . . Vanags 9, 17.

2. Panākt, parasti ar pūlēm, grūtībām, ka

izkļūst, izvirzās cauri (kam), caur (ko); izvirzīt

cauri (kam), caur (ko), parasti ar pūlēm, grūtī-
bām. I. tauvu cauri cilpai. !□ Beidzot sērko-

ciņš izdabūts kastītei cauri un nu lieta darīta . .
Eferts-Klusais 1, 163. Izdabūt cauri sar. —

pilnīgi īstenot (parasti ar grūtībām, pārvarot
šķēršļus). O «.. mums, latviešiem, jāizdabū
cauri tāda tiesība, ka mēs varam sanākt kopā . .
un pavadīt savu laiku derīgi un tīkami ...»

A Deglavs 1, 168.

3. Pateikt, izrunāt (parasti ar pūlēm, grūtī-
bām). D «Kā jūs iedrošināties

..
. Kāpēc jūs

berat graudus zemē?» beidzot viņš izda-

būja, sakarīgu teikumu. Sakse 7, 393. <> Iz-

dabūt pār lūpām sar. ■— ar pūlēm pateikt, iz-

runāt. □ Bet pāri lūpām nevarēja izdabūt ne

vārda. Gluži kā mēms. Purs 4, 275. Tāle izda-

būja par lupām mm — tas laikam nozīmēja
ja. Upīts 4, 714. «. . es nezvanīšu,» beidzot zva-

niķis izdabūja pār lūpām. Grīva 1, 51. // Pa-

nākt, ka pasaka,- izzināt (ko no kāda). I. no

zēna noslēpumu. No bērna nevarēja i. ne

vārda. lO Bet no Aijas es izdabūju, ka saim-

nieks esot diezgan skolots. Jaunsudrabiņš 4, 55.

Viņa bija noslēgta. No tāda cilvēka ar da-

žiem jautājumiem neko neizdabāsi. Kar 56.

8, 41.

4. legūt (no kāda), parasti ar pūlēm, neat-

laidību. □ Prātnieks izdabūja no krodzinieka

viesu istabas atslēgu un saveda mērniekus tur

iekšā . . Kaudzītes la, 162. Direktors šodien visu

dienu Čkalovā —■ grib no turienes vēl vairāk

smagās mašīnas izdabūt. Kroma 3, 68. Kāda

jēga dzert trīskārt stipru kafiju, rīt visādas

no ārstiem ar melošanu un lūgšanos izdabūtas

bezmiega tabletes . . Avotiņa 3, 55. // legūt,
iemantot (piemēram, atļauju, padomu), pa-
rasti ar pūlēm, grūtībām. O Viņi grib
ar motorlaivu. . doties jūrā un tāpēc tagad
mēģina izdabūt no Straujupa atļauju to

darīt. J Kalniņš 1, 23. . . Pīpiņš nelikās mierā,

izdabūja koncesiju mēnešrakstam «Domas» . .
Cīņa 61, 9, 4. Viens otram prasīja padomu, kā

pie tiem [latviešu] biedrības kungiem iekšā

pietikt un kā izdabūt no viņiem kādu palī-
dzību. . A Deglavs 1, 209. // legūt ar darbu,

pūlēm (piemēram, materiālas vērtības). O No

mājas tīrā naudā būs jāizdabū tikai divas

algas un rente. Kas tad nekaitēs dzīvot
...

Birznieks-Upītis 6, 126. . . «Dzirnupes» laukos vēl

ir . . daudz lieko ūdeņu . . Tad nu izdabūjiet
no tādas zemes pāri par 40 centneru graudu
nohektāra . .Zv 73, 13, 13.

izdaiļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Pa-

darīt daiļu, patīkamu. I. telpu ar ziediem.

O Rokdarbi izdaiļo telpu, padara to mājīgu
un tīkamu. Rubene 1, 3. ..cilvēki labprāt iz-

daiļo savas mītnes skaistām gleznām . . Saudz

dabu 161. Mācība par kosmētiku ir izcēlusies

ļoti sen. Tās mērķis bija izdaiļot cilvēku ar

dažādu ziežu, ierīvējumu, krāsu un masāžu

palīdzību. Zin T 66, 6, 38.

2. Izkopt, padarīt garīgi bagātāku. □ Pie-

ķeršanās tradicionālajām muzikālajām vērtī-

bām dod daudz pozitīva ar to, ka tā ļauj mū-

zikai izsmalcināt un izdaiļot cilvēka apziņu.
Māksla 72, 3, 25. Nav arī mums savas derīgas,
lētas literatūras, kas popularizētu zinātni un

izdaiļotu jūtas. [Saka Kr. Valdemārs.] A Deg-

lavs 1, 664.

izdaiļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Padarīt sevi daiļu (piemēram, ar rotas

lietām); izrotāties, izgreznoties. □ ..[sieviete]

bija safrizējusies, izdaiļojusies un sasmaržo-

jusies, it kā tūdaļ dotos uz kādu rautu vai

modes parādi. Zālīte 5, 119.

izdakšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izkraut

ar dakšām. I. siena vezumu.

izdale, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess (1); izdalīšana. O Krists no-

lēma būt klāt pie ēdiena un degvīna izdales.

Vispirms viņš nostiprinās savā rotā taisnības

principu. A Grigulis 4, 13. Pie degvielu izdales

mājiņas ar Lielu atslēgu rokā stāv benzīna un

smērvielu pārzinātāja Osīte. Vilks 3, 85.

2. Darbība, process ->- iz d a 111 (2); izda-

līšana, izdalīšanās. O Sevišķi svarīga ir nor-
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māla žults izdale, jo žults sāļi. . veicina ka-

rotīna uzsūkšanos. Ves 59, 2, 11.

izdalījumi, -v, v.; tikai dsk.; biol. Viela, vielu

maisījums,ko izdala organismi, orgāni. Siekalu

dziedzeru i.

izdalīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Sadalīt

un izsniegt (katram daļu no kopuma). □ Mā-

rai saimniece vakarā bij sacījusi, lai taisās uz

kapiem līdzi, kas tad cits pie vārtiem izdalīs

nabagmājas večiem sieru un pīrāgus? Upīts

4, 225. Skolotāja . . piegrieza blūzītes, bikšeles

un izdalīja meitenēm. Bērn 59, 12, 29. Vakarā

Grīntāls pasludināja, ka zivju divām dienām

vien vairs esot. Vai neizdalīšot šovakar tikai

pa vienai..? Blaumanis 111, 26. /./ Izsniegt kat-

ram (to, kas pienākas no kopuma). O Kalējs

[skolotājs] stundā izdalīs klases darbus. Zig-

monte l, 119. . .pastniece stiepa Līnai ar frontes

vēstulēm pilno somu pa kalnu augšup. Un

Līna izdalīja tās meitenēm. Saināja l, 59. Pie-

nāca beidzamā mācību diena, izdalīja liecības.

Plaudis 2, 259.

2. Panākt, būt par cēloni, ka (piemēram,
viela) izdalās (no kāda ķīmiska savienojuma,
vielu maisījuma). □ . . jonīti var izdalīt no

jūras ūdens visus tur esošos sāļus. Tādējādi

iegūst pilnīgi tīru. . ūdeni . . Zv 58, 18, 10.

// Būt tādam, kurā rodas un no kura izplūst
(parasti kāda viela) — par organismu, orgā-
niem. O Ik dienas [cilvēka] organisms zaudē

ūdeni ar izelpoto gaisu, sviedriem, urīnu. ~
izdalot tādā veidā vielmaiņas atkritumus. .

Skulme 3, 33. Aizsargājoties un uzbudinājumā
[krupis] no ādas dziedzeriem izdala smirdošu

šķidrumu. Sloka l, 30. Tauku dziedzeri izdala

apmēram 20 gramus tauku diennaktī. Ves 71,

7, 31. Ļoti svarīgi izdalīt no plaušām visu, kas

tur uzkrājies. Ves 70, 10, 12. // Par lizikālu no-

risi, ari ierīci. Sprādzienā izdalītā enerģija.
3. Panākt, būt par cēloni, ka (kas) krasi at-

šķiras (no pārējā, no apkārtējā). I. vārdu tei-

kumā.

4. mat. Dalīt un pabeigt dalit. Seši i. ar trīs.

O Caurmēra dzīvsvaru aprēķina, saskaitot

dzīvsvaru ganīšanas sākumā un beigās un iz-

dalot ar divi. Tērauds 1, 363.

izdalītājpieturzīmes, -mju, vsk. izdalītājpie-
turzīme, -es, s.; vai. Pieturzīmes, ar kurām iz-

dala vārdus vai vārdu savienojumus (piemē-

ram, iekavas, pēdiņas).

izdalīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. Sa-

dalīties vairākās vai daudzās daļās (pa vienam

vai nelielās grupās, parasti, virzoties uz dažā-

dām pusēm); izklīst (1). O Pulciņš izdalījās,
un pēc kāda laika zvejnieki atnāca pie Zaļgas
vezuma.. Blaumanis 111, 13. «Viņgad ar tēvu

un vēl vienu mežsargu mēs gājām uz cūkām . .
Mēs izdalāmies, es aizeju aiz stigas, ielienu

eglītēs un gaidu.» Saulītis 6, 74.

2. Krasi atšķirties (no pārējā, no apkārtējā);
izcelties (3). Avīzes tekstā spilgti izdalījās
melnie virsraksti. Q . . [mednieka] apģērbs
nedrīkst izdalīties no apkārtnes fona. Apģēr-
bam kā vasarā, tā rudenī jābūt pelēkā, brūnā

vai aizsargkrāsā . . A Kalniņš 1, 338. . . pret mē-

ness sidraba piebirušajām debesīm skaidri iz-

dalījās pārcēlāja stāvs .
.

J Kalniņš 3, 389. Šur

un tur purva drūmajā ainavā izdalījās pa kā-

dai siena kaudzei, pa vecam, pussakritušam

šķūnim. Lācis 11, 36. // Būt labi sadzirdamam,
nesaplūst (ar citām skaņām). ļjZI ..no brāz-

mainās skaņu straumes izdalās pazīstamas in-

tonācijas. Zv 53, 13, 9. Bija kluss, un nedau-

dzie apkārtējie trokšņi šajā klusumā izdalījās
sevišķi asi. Kar 58, 4, 73.

3. parasti 3. pers. Rasties un nodalīties, no-

šķirties (no kāda ķīmiska savienojuma, vielu

maisījuma) —

par vielu. Reakcijā izdalās skā-

beklis. // Rasties un izplūst (no organisma) —

piemēram, par vielām. O Produktīvs klepus
ir tad, kad ar klepu izdalās krēpas. Ves 70,

10, 12.

izdāļāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Izdalīt

(daudz vai visu), atdot daudziem. O Naudas

ir kaudzēm, un ar pārākuma pilnu smaidu

viņš to izdāļā saviem padotajiem. Dripe 3, 197.

pārn. . . [treneris] atgādināja jaunus taktiskus

gājienus, izdāļāja uzslavas un draudzīgus pa-

godinājumus. . . Skujiņš 8, 47.

izdancināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. novec. Ilgāku laiku, daudz dancināt; danci-

nāt un pabeigt dancināt. IO Brālīti, ved māsu

dancot! Izdancinājis dod tautu rokās! ME I,

725. . . meiteņu pārāk daudz, visas izdancināt

nav iespējams. Spāre 5, 296.

2. sar. Izkalpināt.

izdancot, -oju, -O, -O, pag. -oju; novec. 1. in-

trans. Izdejot (1). Visi izdancoja no istabas.

2. trans. Izdejot (2). lO Izdancojuši apaļo

danci, iesāka nabagu danci. ME I, 725.

3. trans. Izdejot (3). I. valša soļus,
izdancoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; novec. Izdejoties. O Vīratēvs., godis-
tabu bija būvējis plašu jo plašu, visai tuvākai

apkaimei pietiktu vietas izdancoties. . Zv 73,

20, 16. // trans. I. dažādas dejas.
izdangāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Dan-

gājot padarīt viscaur bedrainu, nelīdzenu (pie-
mēram, ceļu); dangājot radīt, izveidot (kur

bedres, iedobumus v. tml.). !□ . . nelielais

māju ceļš pēdējās lietus gāzēs pagalam izmir-

cis un braucēju izdangāts. . Vilks 2, 207. Mazo

pļavu . . lopi rudeņos un pavasaros tā izdan-

gājuši, ka kājas varēja aplauzīt pa tām do-

bēm . . Upīts 3, 176. Trešās dienas vakarā,

aizbērdams kara ratu izdangāto bedri, pašā
ceļa vidū puisis atrod podu, pilnu ar dālde-

riem. Kaldupe 6, 55.

izdarboties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz darboties. Viņš izdar-

bojās dažādās biedrībās.

izdārdēt, parasti 3. pers., -dārd, pag. -dārdēja;
intrans. Dārdot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). Rati izdārd no pagalma. // Dārdot

izvirzīties cauri (kam), caur (ko). Vilciens iz-

dārd cauri tunelim.

izdārdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju. i. pa-

rasti 3. pers.; intrans. Dārdinot izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml). Vilciens izdārdina no

tuneļa. // Dārdinot izvirzīties cauri (kam),

caur (ko).
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2. trans. Dārdinot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml.). I. ratus no pagalma. // Dārdinot izvir-

zīt cauri (kam), caur (ko).

izdarība, -as, s. 1. Vispārināta īpašība ->-

izdarīgs, šīs īpašības konkrēta izpausme.

Citkārtējais straujums un . . ātrā izdarība

Ziemeli uz brīdi bija atstājusi. Grīva 4, 36. «Man

atkal taisni trūkst Mirdzas izdarības,» aizbildi-

nājās Zenta. «Daudz ko izdomāju, bet tā arī

paliek.» Sakse 7, 122.

2. Rīcība, darbība,- arī paņēmiens. O Vi-

ņam pretīgas šo naudas rausēju studējošo dē-

liņu izdarības. . Vējāns 5, 12. Viņš ar vieglu
smaidu sejā iet pie bufetes, un Biruta vērīgi
seko viņa izdarībām. «Ko tu esi sagudro-
jis?» — viņa skarbi jautā, kad vīram slaidā

pudele jau rokā. Zigmonte 4, 156.
..

no palodās

lietišķi piemiegtām zaļām acīm visas izdarī-

bas vēro runcis.. Zigmonte 1, 260. // Īpatnēja

(piemēram, tradicionāla) darbība vai darbību

kopums. !□ Pār lielo estrādi pārstiepts liels

dvielis, ap kuru cīnās kāzinieki. Tur noris

kāzu izdarības starp panā_ksniekiem un vedē-

jiem. Cīņa 57, 217, 4. // īpatnēja (dzīvnieku)

darbība vai darbību kopums. O . . putni ne-

veikli lēkā, sit spārnus, staipa kaklus . . Tādā

veidā tēviņš grib pievērst sev mātītes uzma-

nību. Visas šīs dzērvju izdarības ir ļoti komis-

kas. A Kalniņš 1, 204. Zvēru jocīgās izdarības

vien vēl neliek ietrīsēties mūsu sirdij . . Tā-

pēc lugas, kurās ļoti lielu vietu ieņem zvēri,
ir grūti uzvedamas .. J Kalniņš 5, 154.

izdarīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izdarīgi. Veikls,

darbīgs, aktīvs (par cilvēku). Katru dienu

jāseko, lai būtu kārtība, lai darbinieces būtu

laipnas un izdarīgas. PL Siev 72, 4, 7. Izdarīgā
un naskā meitene ātri vien apguva profesiju . .
Liesma 72, 8, 4. Viņai . . pēkšņi likās, ka tas

izdarīgais puisis, kurš nebaidījās neviena

darba, nav nemaz tik liels un spēcīgs . . Zv 55,

18, 7. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības.
□ Cienīgi izdarīgā gaitā pie galdiņa pienāk
mirdzošs viesmīlis.. Skujiņš 4, 27.

izdarināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. 1. Izgatavot. O Dažiem viņš izdarināja
savādus apavus. Kaldupe 3, 40.

2. Apcirst (kokam zarus). !□ Viņš nocirta

bērziņu, izdarināja zarus. ME I, 725.

izdarīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Darīt un

pabeigt darīt. I. paredzēto. I. labu. I. visu

laikā. Nodomāt un i. Izdarīt kļūdu — kļūdī-
ties. O lestājās klusums, un Mirdza juta, ka

nav kaut ko izdarījusi pareizi. Sakse 7, 120.

«Paklau, Zuze,» viņš teica. «Viss ir labi, bet

neesam taču vēl kāzas nosvinējuši. Vai mēs

sliktāki par citiem, ka nevarētu to izdarīt?»

Avotiņa 2, m. «Es braucu projām tikai rīt.»

Viņa izteic to un tūdaļ jūt, ka izdarījusi kļūdu.
Tadi vardi nudien nepiederas Birutai. Zigmonte

4, 165. // Darīt un pabeigt darīt (ko nevēlamu).

!n «Kad tikai viņi silā kaut kā nav izdarī-

juši.» Blaumanis 322. Te nu man spruka
raudas vaļa, un māte izstāsta tēvam, ko es

izdarījis galdam. Austriņš 1, 40. «Redzi, ko viņa
izgājušo nakti izdarījusi! Apkāvusi visas ta-

vas govis!» LTP 323. // lesākt, pasākt. Te nekā

nevarēja vairs i. O «Nolādētais Viļums!»
Gaužens sodījās. «Tas tev katru sīkumu izdo-

mājis, kā sariebt.»
— «Jā, ko tu izdarīsi!» no-

pūtās Lauskis. Sakse 7, 164. // Rīkoties. !□ Pē-

dīgi viņai kļuva brāļuka žēl, ļāva tam uzvarēt.

Labi, ka tā izdarīja. Sakse 7, 199.

2. Paveikt, izpildīt, realizēt. □ Izdarīti in-

teresanti eksperimenti, kas liecina, ka iespē-

jams tundrā lerīkot pļavas.. Pad J 73, 231, 1.

Tieši šeit [observatorijā] izcilie krievu astro-

nomi izdarīja savus ievērojamos atklājumus . .
Zv 52, 9, 19. . . viņš nevarēja novērst sajūsmī-

gās acis no jaunā, skaistā aramā rīka, kas

spēja izdarīt veselu apvērsumu Brīviņu saim-

niecībā. Upīts 4, 210. // Uzrakstīt, ierakstīt,

pierakstīt; fiksēt. □ . . mani piesaistīja teksta

pasvītrojumi un skaidrā, plaši izvērstā rok-

rakstā izdarītās piezīmes uz malām. Skujiņš

7, 28. Viņas rokas augu dienu cilā tikai krāj-
kases grāmatiņas, izdara tajās lerakstus . . Zig-

monte 4, 28. Ekspedīcijas dalībnieki apkopo va-

sarā izdarītos pierakstus. . Pad J 73, 12, 4.

// Pastrādāt (ko nevēlamu). I. nedarbus. Zēns

izdarīja nerātnības. O Lielākā daļa sodu iz-

cietušo jauniešu otrreiz noziegumu vairs ne-

izdara . . Pad J 73, 230, 4. Klāvs pārskaities.
Izdarīts smags pārkāpums . . Spāre 5, 376. Kālab

man vajadzēja pārkāpt tēva vārdus? ... Kālab

man vajadzēja izdarīt tik lielu noziegumu?
Plūdonis 3, 32.

3. Izveidot, izstrādāt (piemēram, secinā-

jumu), lo Nav šaubu, ka pētījumi par abi-

nieku barošanos ļautu izdarīt interesantus ..

secinājumus. Sloka 1, 18. Secinājumus varat

izdarīt paši. Pad J 73, 8, 4.

izdarīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

1. Izrīkoties. □ . . Evija priecīgi ieveda viņu

dzīvoklī, un pats namatēvs izdarījās un ru-

nāja tā, it kā viņi būtu seni paziņas. Purs 6, 92.

2. Ilgāku laiku, daudz darīt (dažādā veidā,
arī dažādus darbus). □ Iznāk [saimnieks] tā

ap pusnakti, kad visi jau cietā miegā, staigā

pa dārzu, gar ēkām, gar dīķi. . . Vai pa dienu

nevarētu izdarīties, kas darāms, ko šis pa

melnu nakti dauzās? Birznieks-Upītis 6, 57. Gan

izdarās, izmēģinās visādi, bet [putns] kā ne-

dzied, tā nedzied. LTP 185.

izdastof, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; mežs.

Izmērīt ar dastmēru. O Galvenajās izmanto-

šanas cirtēs.
.

kokus izdasto, nomērot koku

caurmēru 1,3 m augstumā no saknes kakla..

Kronītis 1, 188.

izdaudzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izslavēt. Viņš bija izdaudzināts par labu

amatnieku. O Vienam ķēniņam bija princese,
kas varēja katru mīklu uzminēt. Tādēļ prin-

cese bija izdaudzināta pa visu pasauli. LTP 342.

Viņa bija izdaudzināta un lepna skaistule. ME

I, 726. // Izlielīt, a «Ko nu runā niekus, nav

ne smakas no visas izdaudzinātās bagātības!»
Rozītis 1, 165.

2. Padarīt zināmu (daudziem vai visiem);

plaši izziņot, izklāstīt. □ . . [Co-Co-Sanas] ne-

laimīgo mīlestību Pučini bij izdaudzinājis vi-

sai pasaulei savā melodiskajā
0

operā. Sudrab-
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kalns 11, 477. «Nu tiks izdaudzināts pa visu

Ārgali, ka Eglēm jāmeklē zārks.» Birze 5, 66.

izdauzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Dauzot

izveidot, radīt (kur, piemēram, robu). I. sienā

caurumu. I. grīdā robus.

2. Dauzot sašķelt, sabojāt (tā, ka izbirst, iz-

krīt). I. durvju stiklu. O Mirdza ar jaunie-
šiem ņēmās apstrādāt logus. Izdauzītos izcēla

un attīrīja no stikliem . . Sakse 7, 149. Sienu

apmetums te izdauzīts līdz pat skaliņiem. .

Niedre 10, 284. // sar. Izdemolēt. O «Kad . . iz-

dauzīja un aplaupīja krogus, tad mēs vēl no-

priecājāmies: sak', muižas manta, lai putina.»
Upīts 10, 318.

3. Dauzot izkratīt (piemēram, smiltis, putek-

ļus). O Izņēma pīpi no mutes, izdauzīja pel-
nus uz saujas. Upīts 4, 112. ..izdauzīt no ap-

ģērba akotus. A Grigulis 13, 226. // Dauzot iz-

tīrīt (priekšmetu). □ Viņš izdauzīja pret klo-

nu dubļiem piekaltušo vīzi. Upīts 4, 102.

. . [traktoristi] novelk putekļainos kombinezo-

nus, izdauza tos un pakar vagoniņa galā. Tal-

cis 4, 77. Andrieviņš izdauzīja pīpi pret zābaka

papēdi. . Bēra 50, 7, 16.

4. Dauzot padarīt viscaur mīkstu vai mīk-

stāku. I. ādu. □ Gaļas šķēles . .no abām pu-

sēm izdauza, lai irdinātu saistaudus. Mājtur 206.

// Dauzot padarīt viscaur plānāku, asāku; dau-

zot izveidot vēlamā iormā. □. . neuzmanīgi
pļaudams, viņš iecirta akmenī un paņēma

āmuru, lai izdauzītu atliekto izkapts zobu. .
Fimbers 1, 411.

izdauzīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Skaļi izklauvēties. a.. vienu rītu man

vairs never durvis. Izdauzījos, nogāju pie sēt-

nieka. Uzlauzām durvis. Sakse V, 148. Ligita:

Aizej ielaid viņu! Gundars: Nav vajadzīgs.
Izdauzīsies un aizies. Gulbis 1, 48.

2. sar. Ilgāku laiku, daudz trokšņaini, drais-

kulīgi rotaļāties, a «Nē, man nemaz nevajag

turp [ciemos] iet, un izdauzīties mēs tad arī

varam daudz labāk. .» Zigmonte 1, 173.

3. sar. Izklaiņoties. O Izdauzījies pa dažā-

dām provinces pilsētām, divdesmit ceturtā

gada pavasarī esmu atkal Rīgā. Talcis 7, 315.

izdāvāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Izdā-

vināt. I. draudzenēm savas grāmatas. O Viņš
[ķēniņš] jau bij izdāvājis pus ķēniņa valsts

visādiem bēduļiem. Skalbe 1, 91. pārn. «Tu esi

neizsakāmi daiļa,» viņš teica. «Man skauž, ka

tu izdāvā citiem savus vārdus, savus smai-

dus . .» Zālīte 5, 190.

izdāvināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

ledot par dāvanu (daudz vai visu); dāvinot

izšķērdēt. I. visus ziedus. I. savu grāmatu krā-

jumu.

izdebatēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Deba-

tējot noskaidrot. I. jautājumu sēdē. □ lepriek-
šējā sezona jau novērtēta kārtējā Teātru pa-

vasarī, izdebatētas tās svarīgākās tendences.

Cīņa 75, 1, 4. // intrans. Kad bija krietni

izdebatēts, Aļģis Dzintars pacēla abus rādī-

tāja pirkstus . . Laicens 2, 194.

izdebatēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz debatēt. I. sapulcē. I.

sēdē. I. par darba jautājumiem. I. par poli-
tiku. I. par teātra izrādi.

izdēdēt, -dēdu, -dēdi, -dēd, pag. -dēdēju; in-

trans. 1. parasti divd. formā: izdēdējis. Kļūt ļoti

vājam. Izdēdējusi seja. Izdēdējuši vaigi. Iz-

dēdējis zirgs. O Māris no pusbada dzīves bija
kļuvis pavisam bāls, izdēdējis, sīciņš, bieži

slimoja. Krieviņš i, 20. ..viņam bij diezgan, ja
viņš varēja paturēt savās izdēdējušās rokās,

pār kurām stiepās lielas, izmocītas dzīslas,
mazu bērna rociņu. X Skalbe 1, 182. sal. «Tu

esi tāda kā izdēdējusi. Tev vajag pieņemties

miesās, bet tu dilsti,» viņa teica ..
Grants 7, 44.

2. parasti 3. pers. Kļūt viscaur irdenam, dru-

panam lizikālu vai ķīmisku procesu ietekmē

(parasti par iežiem). O ..ieži izdēdējuši, sa-

iruši, un tur [kalnos] bīstami kāpelēt pat la-

bam alpīnistam. Zv 57, 3, 13. Pat visaugstākie
kalni, kā zināms, izdēd un ar laiku pazūd no

zemes virsas. Zin T 68, 3, 2i. Pret debesīm

slienas izdēdējuši klinšu bluķi. Pad J 74, 218, 4.

3. parasti 3. pers. vai divd. formā: izdēdējis;
apv. Izdilt (par drēbēm). O Izdēdējusī vad-

mala, kuru Cibiņa tēvs jau gadiem bija savos

svārkos nēsājis un kurus māte savam dēli-

ņam rudenī bija savārstījusi, izšķīda kā pa-

pīrs . . . Poruks 3, 300. Kas nu tas par goda
uzvalku, jau izdēdējis, ka vairs knapi [tikko]

kopā turas. ME I, 727. // Kļūt nestipram, tiekot

lietotam vai laika gaitā (piemēram, par pa-

pīru, koka priekšmetu). O.. sienā mēs atra-

dām iemūrētu aptrupējušu vīstokli. . . vīstoklī

atradās vienīgi kaut kādi izdēdējuši papīri.
J Kalniņš 4, 290. . . tikai viesuļi karstajās pus-

dienās aizvērpās pār klajumiem, lauzdami ko-

kus un noceldami pa vecam, izdēdējušam jum-

tam. Paegle 3, 317.

izdedzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Sabojāt no vidus, skarot (ar ko degošu vai

karstu) un aizdedzinot; dedzinot iznīcināt

(kam vidu, arī to, kas atrodas kam vidū). I. ar

sveci galdautu. I. arpapirosu uzvalku. I. mežu.

I. ar gludekli svārkus. !□ Līze: Pakalnē ve-

cajai ābelei vidus izdedzināts! Blaumanis 6, 353.

// Aizdedzinot sabojāt no vidus (par ko de-

gošu vai karstu); ilgstoši iedarbojoties, iznī-

cināt (kam vidu, arī to, kas atrodas kam

vidū) — par uguni.Gludeklis izdedzinājis svār-

kus. Uguns izdedzina celmu. // Ar dedzinā-

šanu, ugunsgrēkiem izpostīt. O Aiz sevis

iebrucējs atstāja izlaupītu, postažā pārvērstu

un izdedzinātu zemi. Rīgas B 74, 187, 6. // Sa-

bojāt no vidus, iznicināt (ar kodīgām vielām).
I. ar skābi virsvalku. O Vecais, gluži kā ārsts,

nežēlīgā mierā turpina kaisīt apmilzušajā
brūcē saberztu alaunu, lai izdedzinātu tur

ieaugušos liekos audus. Krūmiņš 1, 62. pārn. No-

spīdēja elektriskā spuldzīte, un rupja, alko-

holā izdedzināta balss nosauca Maijas Vīk-

snas vārdu. Sakse 4, 124. // Sabojāt no vidus,

iznīcināt (par kodīgām vielām). Skābe izde-

dzinājusi virsvalku. Skābe izdedzina audus.

2. parasti 3. pers. Ļoti izkaltēt, arī iznīcināt

(augus) — piemēram, par sauli, vēju-, ļoti iz-

kaltēt (dārzu, lauku), tā ka aiziet bojā augi.

□ Sopkas ir kailas, sazēlusi zaļgana zālīte,
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kuru saule vēl nav paspējusi izdedzināt Zie-

meļkazahijas īsajā, bet karstajā vasarā. Auziņš

1, 78. Brīžiem gozējos saules izdedzinātā, rūs-

ganā zālē, brīžiem klīdu gar pajumtēm. Kur-

cijs 4, 190. . . lejā guļ plaši, saules izdedzināti

klajumi, sasprēgājuši sauso stepju karstumā ..
Bērn 47, 1, 18. . . svelmainais sauspūtis nereti. .

izdedzina jau krietni sazēlušos laukus. Zv 52,

15, 7.

3. Dedzinot izveidot (kur caurumu, robu

v. tml.); skarot (ar ko degošu vai karstu) un

aizdedzinot, radīt (kur caurumu, robu v. tml.).

I. spieķī ornamentu. I. lakatā robu. Gludi-

not i. drānā caurumu. !o Izdedzināt kokā

robu. ME I, 726. // Aizdedzinot radīt (kur

caurumu, robu) —

par ko degošu vai karstu.

Papiross izdedzinājis caurumu uzvalkā. Uguns-
kurs izdedzinājis pļavā apaļu laukumu. Glu-

deklis izdedzina kleitā caurumu. // Ar kodīgu

vielu radit, izveidot (kur caurumu, robu

v. tml); iedarbojoties radīt (kur caurumu,

robu v. tml.) —

par kodīgu vielu. I. caurumu

audumā ar ķimikālijām. Sālsskābe izdedzinā-

jusi robu virsvalkā.

4. Pakļaujot uguns, karstuma iedarbībai, iz-

strādāt, izgatavot. I. māla traukus. O Tā

[biste] izveidota lielāka nekā dabā un. . darb-

nīcās izdedzināta zaļganīgā keramikā. Māksla

6i, 4, 38. Vienā daļā mālu esot par daudz

smilšu, un tur ķieģeļi neiznākot. Ja tos labi

izdedzinot, tad ķieģeļi iznākot drupani . . Ro-

zītis 111, 223. Kas tad var pievest, Un no ku-

rienes — Citus, Labāk izdedzinātus, Ķieģeļus?
A Grigulis 14, 34. Tikai nupat kāds zemnieks

ieminējās, ka vajadzējis pašiem izdedzināt

kaļķus. Sakse 7, 353. // novec. legūt ar pārtvaici
(darvu, spirtu). I. darvu. I. spirtu.

5. Dedzinot izdezinlicēt, padarīt tīru. I. kā-

postu muciņu. O pārn. Viņš [rakstnieks] . . ar

nežēlīgu hirurga nazi uzgriež kapitālistiskās
iekārtas ķermenī apslēptos augoņus un tad

brūci vēl ar kvēlošu dzelzi izdedzina. Upīts
14, 159.

6. Ar dedzināšanu izdzīt (no kurienes, kur

v. tml.). I. lapsenes no koka dobuma. □ pārn.

Levijs: . . Lai lāsts to izdedzin' no mūsu cilts ..
Rainis IX, 68.

7. Dedzinot izlietot, patērēt (visu, parasti to,
kas atrodas kur iekšā), ļaut izdegt (visam,

parasti tam, kas atrodas kur iekšā). I. visu

malku krāsnī. I. visu petroleju lampā. I. sveci

svečturī. I. pēdējo sērkociņu.
izdedži, -v, v.; tikai dsk. Atlikums pēc (cietā

kurināmā) sadegšanas (katlu, lokomotīvju kur-

tuves). Antracīta i. Akmeņogļu i. Slānekļa i.

i. Izdedžu ķīmiskais sastāvs.

O . [ēkas] ķieģeļu ārsienās pret sijas galiem
izbūve 5

_

centimetrus biezu un apmēram
0,5 kvadrātmetrus lielu šķirkārtu, ko pie-
pilda ar sijātiem izdedžiem. . Sterns 2, 200.

«lesviest ogles kuģa krāsnīs tu vairs nevari,
izdedžus uzlauzt tev nav pa spēkam. .» Lācis

15, 141. Atskan klusi soļi, zem kuriem iečirk-

stas izdedži, kas sabērti bēniņos. Ezera 2, 210.

// Blakusprodukts metalurģijā, ķīmiskajā rūp-
niecība — sakusuši dažādu vielu (piemaisī-

jumu, pelnu v. tml.) masa; sārņi, n Kombi-

nāta domnu izdedži sekmīgi tiek izmantoti

krāsainu betona bloku izgatavošanā. Zv 64,

20, 25. Uz Zemes ir sastopama viela ar slik-

tām siltuma vadīšanas spējām un lielu iztu-

rību. Šāda viela ir izdedži. Tie paši stipri po-

rainie izdedži, kas krājas pie domnām . . Pad J

62, 163, 2. . . vara mēslojums ir pirīta izdedži —

superfosfāta rūpnīcas atkritumi. Cīņa 64, 54, 2.

// ģen., nelok.; izdedžu, adj. nozīmē. Tāds, kura

sastāvā ietilpst šādi materiāli, tāds, kas vei-

dots no šādiem materiāliem, tāds, kam izman-

toti šādi materiāli. □ . . kūtis ceļ no uguns-
drošiem materiāliem kokbetona, izdedžu

betona, ķieģeļiem v. tml. Sterns 2, 283. Vibro-

mašīnas apgūšana deva iespēju plaši pazīsta-
mos izdedžu un cementa blokus aizstāt ar

smilšu kaļķu blokiem. Izrakt 82. Arvien lielāku

popularitāti iemanto motobraukšana pa izde-

džu celiņa apli. Sports 63, 117, 3.

izdega, -as, s. i. Izdegusi vieta mežā; de-

gums (2), meždega. \UJ Acīm redzams, visa alk-

snāja [viss alksnājs] izdegs. Un pļavas tur ne-

būs: izdegā aug tikai stiebri un zaķa lini. Upīts

11, 325. Pēkšņi mežā izcēlās ugunsgrēks. Ļau-
dis pameta briežus, pārtiku, inventāru un

skrēja uz ezeru. Pēc tam viņi daudzas dienas

klīda pa izdegu, rāpās pāri krustām šķērsām
sakritušiem kokiem. Rīgas B 62, 170, 3. Atri

dzen atvases apse, ātri tā piepilda tukšās cir-

smas un izdegas. Vīlips 3, 149.

2. pareti. Vieta, kur no sausuma un karstu-

ma izkaltuši, iznīkuši augi. O Saules izdegā
tirkš sienāzis. ME I, 726. Armēņu klosteri, baz-

nīcas, veselās un sagrautās,. . lieliski iekļau-

jas ainavā, turpina, papildina kalnu rūsganās

izdegas. Zv 68, 2, 2.

3. novec. Līdums, plēsums. O Dievs, žēlo to

tautieti, kas izdegu dedzināja! LD 29 264 , 2.

Izdegā baļķi cirtu.. LD 22 020. .. Izdegā zaļa
zāle . . LD 29 239.

4. parasti dsk.; reti. Izdedži. □ Vecu dzelžu

laužņa, tērauda skaidu gubas, salauztu kastu

lēvenis, ogļu izdegu blāķis pie katlu mā-

jas . . — viss biezi nosnidzis . . Upīts 9, 142.

izdegt, -degu, -dedz, -deg, pag. -degu; in-

trans. 1. parasti 3. pers. Izbeigt degt, pārvēršo-
ties oglēs, pelnos v. tml., degot tikt pilnīgi
patērētam. Krāsnī izdeg pēdējā malka. Izde-

dzis papiross. Izdeg svece. O Pagales izdegu-
šas, plītī gail sarkanas ogles. Grīva 11, 16. Sēr-

kociņš izdega, apdzisa, un atkal iestājās tumsa.

Ezera 2, 21. Ugunskurs bija izdedzis, un ta-

gad . . kvēloja tikai maza ogļu kaudzīte. A Gri-

gulis 10, 152. Pirtī bija puskrēsla. Lampā izdega

pēdējās petrolejas paliekas. Jansons 2, 38.

pārn. . . pirmā brīža sajūsma ātri izdeg un iz-

švirkst kā salmu uguns. Upīts 14, 56. pārn. Val-

da: . . Tad viņš sāka runāt, ka viņam esot

kaut kā žēl, pats nezinot, kā . . . Ka viņa dzīve

veltīgi izdegot. Gulbis 2, 49. // Izdzist, sadegot

kurināmajam (piemēram, par lampu). O Mazā

petrolejas lampiņa bija izdegusi sausa. Sakse

7, 319. Dzirksteles šķiežot, nogāžas izdegusi
darvas muca. Priede 1, 38. Rateļu stūmējam pie

Popova durvīm pīpīte lielajā vējā izdega drīz.
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Upīts 9, 13. // Pārstāt darboties, piemēram, pār-

degot kvēldiegam (par elektrisko spuldzi,
elektronu lampu v. tml). !□ . . svarīgi ir zi-

nāt, cik ilgi degs jaunā spuldze. Diezin vai

mēs būsim iepriecināti, ja tā «nokalpos» mums

tikai dažas minūtes vai arī stundas un pēc

tam izdegs. Zin T 63, 12, 6. «Mēs domājam

ieskrūvēt jaunu spuldzi, vecā ir izdegusi.»
Saulītis 12, 87. . . viņa reiz paņēma vienu radio-

lampiņu, jo Vīņaudiem esot tāda izdegusi . .
Birze 3, 90.

2. parasti 3. pers. Sadegt no iekšpuses līdz

ar visu, kas tajā atrodas (piemēram, par telpu).

Izdegusi noliktava. Izdegusi istaba. Izdedzis

tanks. Izdedzis koks. □ Viņu darbnīcai pre-

tim, kazarmu mājas otrā korpusā, kur nesen

krēslinieks Ķirsis ierīkoja plašu krēslinieku

darbnīcu, naktī izcēlies ugunsgrēks, un tā ga-

līgi izdegusi. Sēlis 5, 309. Izdegušajā citadeles

tornī.. uzvilka Čingizhana balto septiņastaino

karogu. Skujiņš 7, 163.
..

no degbumbām aiz-

degās vairākas 3—4 stāvu ēkas, un tāpēc iz-

dega veseli kvartāli. Pad J 74, 186, 4. // Aiziet

bojā ugunsgrēkā (par daļu meža, stepes

v. tml.). O Ar to vēlēšanos viņš [Andriksons]

uguni kūlai bij pielaidis! Lai viss sils izdegtu!
Blaumanis 6, 147. Lasītājs te staigā kā pa iz-

degušu mežu, kur pret debesīm stiepjas ne-

dzīvu koku stumbri. J Kalniņš 1, 39.

3. Aiz karstuma, sausuma izkalst tā, ka aiz-

iet bojā augi (piemēram, par dārzu, lauku

v. tml.),- izkalst, iznīkt karstumā, sausumā

(par augiem). Izdeguši labības lauki. Iz-

degusi pļava. IO . . ja saule vēl ilgi tā svi-

linās, tad izdegs dārzi un arī no labības

nekas nebūs. Vajadzīgs lietus. Vilks 6, 319.

. . visapkārt saules staros izdegusi kaila zeme,

vienīgi pa retam redzams kāds dzeloņains zā-

les kušķis. Zv 60, 3, 17. .. saules svelmainie

stari vasarā nodarīja lielu ļaunumu — ganī-
bās zāle izdega.. Cīņa 63, 216, l. ..mālainajos
uzkalnos sausā vasarā labība izdeg. . Lēmanis

17, 20. // pārn. Ļoti izslāpt, parasti karstumā.

lekšas izdegušas sar. — saka, ja karstumā ir

ļoti izslāpis; saka, ja kuņģī radusies dedzi-

noša sajūta. II pārn. Kļūt nejūtīgam, nespējī-

gam dziļi pārdzīvot, izjust; izzust, tikt iznīci-

nātam (piemēram, par jūtām). Izdegusi dvē-

sele
— saka, ja pārdzīvojumos zudusi spēja

dziļi izjust. iO Sergejs atgriezies dzīvē, bet ta-

gad viņš ir iekšēji izdedzis. Izmainījies viņa
iekšējais «es», zudusi agrākā apgarotība. Rī-

gas B 75, 54, 4. . . šķiet, ka viss dzīvais viņā
jau izdedzis un kaislības vairs nespēj iedeg-
ties spēcīgās liesmās . . Pad J 75, 75, 4. Ai iz-

degusi dvēsele, Uz kurieni tu ej patverties?
Čaklais 1, 40.

4. parasti 3. pers. Degot (kam), rasties, iz-

veidoties (tajā) —

par caurumu, robu v. tml.

Drēbē izdedzis caurums. Celmā izdedzis do-

bums. // Uguns iedarbībā tikt izbojātam (pie-
mēram, izveidojoties caurumam, robam) —

par priekšmetu. Izdedzis aizkars. Izdedzis

priekšauts. Izdegusi panna. O Laikam [krāsnī]
restes izdegušas un akmeņu krava augšā vairs

neturējās, kā pienākas. Upīts XI, 277.

5. parasti 3. pers.; reti. Uguns, karstuma

iedarbībā iegūt vajadzīgo kvalitāti (piemēram,
par ķieģeļiem). O pārn. «Dzīve taču ir kā

ceplis, kurā cilvēku iemet kā māla piku, bet

izņem laukā skaistu, izdegušu ķieģeli.» Rozī-

tis 111, 142.

izdegulis, -ļa, v.; reti. Neizdegusi, apdzisuši
pagale, neizdedzis, apdzisis koka gabals.
O Vladislavs sabikstīja ogles un izdeguļus
kamīnā . . Zv 73, 19, 15.

izdegums, -a, v. 1. Izdegusi vieta, piemē-

ram, mežā, stepē; izdega fl), O . . meža die-

nās neatliekams darbs — apmežot izdegumus.
Cīņa 63, 237, 4. Uguns [purvā] pa apakšu grau-

zās aizvien tālāk. . . Izdegums nu bij tik liels,
ka tur būtu varējuši sēt pūru rudzu . . Jaun-

sudrabiņš la, 221. Virs izdeguma sabiezējušas
zilganas dūmakas. Vai tā varētu būt migla?
Tik sausā vietā? Un tik zila? Krūmiņš 1, 108.

2. reti. Tas, kas palicis pāri, kam izdegot;
rezultāts -aizdegt (1). O.. ugunskura
dzirkstis . . apdziest, atstādamas izdeguma plē-
nes . .Kar 58, 3, 43.

izdejot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans. De-

jojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.). I.

no zāles. I. uz skatuves. I. laukumā. // Dejojot
izvirzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri ma-

zajai zālei.

2. trans. Dejot un pabeigt dejot (deju); no-

dejot. I. valsi.

3. trans. Dejas soļiem izveidot (parasti de-

jas ligūras). O Deju zālē vietas pamaz. .

Izdejot kaut kādas figūras — nereāli. Pad J

73, 106, 4. pārn. Mūsu braucamā ierīce [auto-

mobilis] tūdaļ graciozi izdejoja vairākus . . so-

līšus, ar vienu aci ielūkojās grāvī.. Lagzdiņš

3, 127. // intrans. D Tiešām brīnums, kā cil-

vēks spēja tā izdejot: brīžiem augums izlocī-

jās kā Gaujas nēģim, brīžiem galva ierāvās

apkaklē . . Zv 58, 10, 19. // Dejā, dejojot atvei-

dot, izpaust. □ . . būtu derējis iesākt izrādi ar

veco Peru, kas atgriežas pie Solveigas un at-

miņā izstaigā (pareizāk būtu sacīt — izdejo)
savu dzīves stāstu. Cīņa 66, 144, 4.

izdejoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz dejot. I. pa kāzām.

I. atpūtas vakarā. O Krietni pēc pusnakts,

izdejojušies un nomičojuši jauno sievu, viesi

taisījās mest zieda naudu. Sakse 2, 58. // trans.

I. valsi.

izdekorēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

greznot, izrotāt (parasti telpu, vietu). I. nama

fasādi ar karodziņiem. I. aktu zāli svētkos ar

zaļumiem. JO Redakcijas istabas sienas pa

plauktu starpām izdekorētas dažādiem plakā-
tiem un zīmējumiem. Upīts VII, 390.

izdeldēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ilgi

lietojot, padarīt plānu, nestipru, arī cauru, ro-

bainu (piemēram, apģērbu, priekšmetu). I.

bikšu dibenu. I. jakai elkoņus caurus. O Mēs

apsēdāmies pie kādreiz krāsota, . . izdeldēta

galda. Upīts IX, 243. Negribas ne celties, ne iet.

Viņš it kā saaudzis ar daudzo kāju izdeldēto

slieksni, ar apkvēpušo cepļa mūri. Preilis 1,85.

Uzkāpju istabaugšā un atrodu somu. Veca,

apdilusi, izdeldētas divas plecu siksniņas pāri.
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Kar 74, 8, 60. // Ilgi lietojot (piemēram, ap-

ģērbu, priekšmetu), radīt (tajā caurumu, do-

bumu v. tml.),- būt par cēloni tam, ka izvei-

dojas (caurums, dobums v. tml., piemēram,

apģērbā, priekšmetā). I. biksēs caurumu.

IO Pie sienas veca, nodriskāta Eiropas karte,

no ilgas lietošanas ar izdeldētiem caurumiem

lielāko pilsētu vietās. Dorbe 3, 52. . . piliens pēc

piliena pat akmenī izdeldē lielu dobumu . . .
Vejāns 5, 70. Pelēkas gaismas taisnstūri gūlās
uz betonētās gaiteņa grīdas, kur mīkstās slim-

nieku čības daudzo gadu gaitā bija izdeldēju-
šas negludus izgrauzumus. . un izdobumus.

Bels 2, 38.

2. Panākt, būt par cēloni, ka izzūd (piemē-

ram, parādība, Īpašība, psihisks stāvoklis),- iz-

nīdēt, izskaust. I. ļaunumu dzīvē. I. visu sav-

tīgo cilvēkos. O Lai dzīve atplauktu, lai kara

rētas aizdzītu, cilvēki bija jāmāca jaunai dzī-

vei, jāizdeldē ilgi iesakņojušies aizspriedumi . .
Zv 50, 3, 7. . . gadi daudz ko izdeldē. Arī sā-

pes, arī apvainojumus un pārestības, vejāns

5, 258. . . nedrīkstam nekad Šos bargos gadus
izdeldēt no prāta. Lit M 74, 40, 2. Caunes rak-

sturs bija kļuvis daudz drūmāks un noslēg-
tāks, it kā no savas sirds viņš būtu izdeldējis
visas tās jūtas, ar kurām tik bagātīgi bija
apveltīts. Grīva 4, 210. // Panākt, būt par cēloni,

ka (cilvēki) aiziet bojā. Izdeldēt no zemes vir-

sas — a. Iznīcināt (daudzus vai visus), b. Pil-

nīgi iznīcināt (kādu apdzīvotu vietu). O Sirds

deg, kad domāju par Latviju [hitleriešu oku-

pācijā] —■ Vai daudzus pieviļ tur ar laipnu
masku Un tautu izdeldē kā liesmās vasku?

Sudrabkalns l, 99. Nebūs mīt tiem [hitleriešiem]
mūsu laukus, postu sēt. Ejam tos kā barga
auka izdeldēt! Rokpelnis 1, 17. . . dziļš katra

latvieša asinīs ir ilgajos verdzības gadsimtos
gruzdējušais naids pret vācu iebrucējiem un

postītājiem, kas centās izdeldēt latviešu tautu

no zemes virsas. Vanags 3, 55. Izdeldēts no ze-

mes virsas senais arābu ciems.. Rīgas B 71,

78. 8.

izdelverēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;

pareti. Nevienādi soļojot, klūpot, iziet, iznākt.

O Ķāzis izdelverēja no virtuves un nosēdās

verandā.. Muižnieks 1, 109. Izdelverēt laukā

no istabas. ME pap I, 441.

izdelverēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz delverēties. O Viņš. .
ielīda pagrabā pie citiem krogus puišiem, kuri

alu pildīja, samirkšķinājās ar acīm, izdelve-

rējās un aizšmauca prom.. Austriņš 2, 46. Tie

ir puikas niķi. . Un varbūt labāk vien ir, ka

viņš ņem un izdelverējas tagad. Būs priekšā
garāks laiks, kad nopietnam palikt. Zigmonte

6, 133.

izdemolēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

postīt, izārdīt, sagraut (daudz vai visu kādā

telpa, eka). IO Izdemolēta bija arī nama iek-

šiene. Lielas kancelejas telpas vienā galā sa-

mestas tukšas munīcijas kastes, apogļojušās
pagales, akmeņi, salmi un lupatas, otrā sa-

gāzti galdi, soli, skapju atvilktnes. . Niedre

3, 104. Vakara Krusta banda izdemolēja Stūr-

muižas telefona staciju un sāka aplaupīt vei-

kalu. A Grigulis 13, 511. Tumšas, bada izmo-

cītas, izmisumā nodzītas [strādnieku] masas ir

spējīgas sacelt dumpi, sadauzīt mašīnas, izde-

molēt savu sviedrētavu. . Upīts 9, 708.

izdēstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Dēstot

izlietot (daudz vai visu). IO Izdēstīt visus at-

nestos dēstus. ME I, 727.

2. ledēstīt (augus) citu no cita kādā attā-

lumā. I. kāpostus no lecekts dobē.

izdēstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; trans.

Ilgāku laiku, daudz dēstīt. I. pavasarī kartu-

peļus.
izdēti [izdēt], parasti 3. pers., -dēj, pag. -dēja;

trans. Dējot izvadīt no organisma (olu).

O . . [putnkopības kombinātā] reizē kladzina

20 tūkstoš vistu, kas šogad izdējušas 2 miljo-
nus olu . .Pad J 64, 134, 2. . . bišu māte . . dien-

naktī izdēj 1500—2000 oliņas.. Zv 52, 14, 9.

Mātītes [sila ķirzakām] jūnijā saulainās vietās

izdēj 5—14 iegarenas oliņas. Sloka 1, 48. // in-

trans. IO Vistas dējot slēpa savas olas dadžos

un nātrēs, bet izdējušas nevarēja nociesties

nekladzinājušas, nepalielījušās ar savu dēju-
mu. Birznieks-Upītis IV, 104. // Dējot novietot

(kur olu). -O Ja dzeguzei ligzda izrādās par

neērtu olas iedēšanai, tad viņa to vispirms
izdēj uz zemes un tad ar knābi novieto ligzdā.
Zv 51, 8, 11. Kāpostu tauriņš izdēj uz lapām

oliņas, un no tām rodas kāpuri. Rinkule l, 48.

izdēt 2 [izdēt], -dēju, -dēj, -dēj, pag. -dēju;
trans.; novec. Iztaisīt, izveidot (kokā, parasti
bišu mājokli). O Citi puiši izdējuši pa sim-

tiem ozoliņu . .LD 30 429.

izdevējs, -a, v.; izdevēja, -as, s. 1. Tas (uz-

ņēmums, organizācija), kas izdod iespieddar-
bus. O . . parādnieki jaunatnei ir tiklab izde-

vēji,kā arī literāti. Cīņa 74, 190, 4.

2. neakt. Izdevniecības īpašnieks. O.. Birz-

nieks-Upītis . . pievērsās Cehovam. . kā izde-

vējs, uzņemdamies savā «Dzirciemnieku» ap-

gādā laist klajā Sudrabu Edžus sagatavoto
«Rakstu izlasi». Cīņa 60. 24, 3. Avīzes metienam

krītoties, redaktori un izdevēji drudžaini gud-

roja līdzekļus, kā glābties no bankrota. Sakse

6, 389.

3. pareti. Persona, darbinieks, kas izsniedz

(ko); izsniedzējs. O Aina: . . Krastiņam mal-

kas laukumā vajadzīgs uzraugs un izdevējs.

Upīts XIV, 21. Vēstuļu, naudas izdevējs. ME

I, 727.

izdēvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag.-ējos; refl.;

trans. Ilgāku laiku, daudz dēvēt. O Meitene

izdēvējās jau mani par vīramāti. ME pap I, 442.

izdevība, -as, s. Izdevīgs gadījums, labvēlīgi,

vēlami apstākļi (ko darīt). Rast izdevību. Pie

(pirmās, arī katras) izdevības sar. —
tikko

ir izdevīgs gadījums. O Gaidi nu atkal

garas nedēļas, varbūt pusgadu, līdz radīsies iz-

devība padejot ar meiteni, kuru viņš bija

iedomājies par sev vispiemērotāko. Saulītis 12,

184. Un kas gan negribētu izmantot tādu izde-

vību tepat rūpnīcā tikties ar populārā. .
teātra māksliniekiem. Cīņa 64, 140, 4. Tik uz-

manīgs klausītājs [kā Andrs] katrreiz vis ne-

trāpījās, tāpēc Mārtiņš nekad nepalaida izde-

vību garām. Upīts 4, 107. Un visu laiku viņš
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kaut ko domā, lai «pie izdevības» dalītos

ieskatos ar pārējiem. Zigmonte 2, 287. «Mella-

kores krastus nekad neaizmirsīšu. Pie pirmās
izdevības atkal atbraukšu ciemos.» Grīva 8, 315.

izdevies; s. -usies. 1. Divd. izdo tie s.

2. Tāds, kas ir noritējis veiksmīgi, sekmīgi,

labi; tāds, kas ir padarīts, izveidots veiksmīgi,
prasmīgi, labi. I. brauciens. Izdevusies operā-

cija. I. tulkojums. Izdevusies torte. Izdevusies

kleita. !□ . . lielie tikai smējās kā par milzīgi

labi izdevušos joku. Zigmonte 2, 76. Gaužām

apmierināts ar izdevušos pamācību, koman-

dieris veikli apgriezās un gāja atpakaļ. Upīts

18, 241. Par izdevušos nevar uzskatīt arī nā-

košo sacerējumu . . Lit M 60, 51, 2.

izdevīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izdevīgi.
1. Tāds, kas rada ienākumus, peļņu, tāds, kas

rada materiālu labumu. I. darījums. I. līgums.
Ekonomiski izdevīga lauksaimniecības kultūra.

Izdevīgi pārdot. Izdevīgi nopirkt. O .. linko-

pība ir viena no visizdevīgākajām nozarēm

[kolhozos], kas dod labus ienākumus. Cīņa 57,

212, l. . . valstu sadarbība ir savstarpēji izde-

vīga. Preču apmaiņas ceļā abas valstis gūst..

daļu vajadzīgo izstrādājumu. Pad J 73, 204, 3.

2. Tāds, kas rada kādu labumu, ērtības,

tāds, kam ir priekšrocības salīdzinājumā ar

ko citu. □ Ir daudzi tādi uzdevumi, kurus

var atrisināt dažādi. Bet kā atrast, kurš no

šiem dažādajiem atrisinājumiem ir visizdevī-

gākais (optimālais)? Zin T 62, 3, 18. Kopā viņi

gāja uz zāles malu [pēc dejas], un tad Ģirts

attapās, ka Ingai nav vietas. Šoreiz tas bija

izdevīgi, varēja pastāvēt blakus. Dripe 2, 48.

// Tāds, kas ir piemērots, ērts kādam nolū-

kam, tāds, kas rada kādas priekšrocības salī-

dzinājumā ar ko citu (par novietojumu, vietu

v. tml.). I. ģeogrāfiskais stāvoklis. Izdevīga

apmešanās vieta. O Pilsētas izdevīgais stā-

voklis .. padarīja to par .. administratīvo cen-

tru. PL Skola 62, 1, 50. Dzīvoklis dabūts visai

izdevīgā vietā, stundas ceturkšņa gājiens [līdz
darba vietai]. Upīts 9, 713. . . Valka ir viena

no senākajām Baltijas pilsētām, kuras attīstību

veicināja izdevīgā atrašanās vieta. Cauri Val-

kai gājuši tirdzniecības ceļi no Rīgas uz Tēr-

batu un Pleskavu. Bērn 59, 5, 32. // Tāds, kas

ir piemērots, ērts, labvēlīgs kā veikšanai (par
laiku, laika apstākļiem). Visizdevīgākais laiks

sējai. O . . [locis] ar vienu roku turas pie
kuterīša masta, ar otru gaida izdevīgu mirkli,

kad varēs satvert kāpnes. Talcis 7, 21. «Jābēg.
Šonakt būs migla . . Izdevīgāku brīdi mēs ne-

sagaidīsim.» Līvs 2, 18. Mednieks pilsētā gaida
izdevīgu laiku, kad iegulsies dienvidu vējš,
tad laimīgas medības. Birznieks-Upītis 111, 157.

izdevīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispāri-
nāta īpašība~*-izdevīgs (1), šīs īpašības
konkrēta izpausme. Līguma i. Darījuma i.

□ Komunikē atzīmēts, ka abu zemju ekono-

miskā, zinātniskā un tehniskā sadarbība notiek

saskaņā ar abpusēja izdevīguma un biedriskas

savstarpējas palīdzības principiem. Cīņa 64,

140, 1. Viņiem palīdzēja arī. . speciālisti, pa-
matodami lielas, labi apgādātas saimniecības

ekonomisko izdevīgumu. Pad J 73, 53, 1.

2. Vispārināta īpašība-*- izdev igs (2),

šīs īpašības konkrēta izpausme. Pilsētas ģeo-

grāfiskā stāvokļa i. Termina i.

izdevniecība, -as, s. Uzņēmums vai organizā-
cija, kas izdod iespieddarbus. Centrālās izdev-

niecības. Republikāniskās izdevniecības. Laik-

rakstu un žurnālu i. Izdevniecības redakcijas.
Izdevniecības galvenais redaktors. Izdevniecī-

bas tematiskais plāns, Noslēgt līgumu ar iz-

devniecību. O . . daudzās izdevniecības visās

mūsu zemes malās laiž klajā ar katru gadu
aizvien vairāk dažādu grāmatu un aizvien lie-

lākā skaitā. Lit M 56, 32, 2. 1951. gadā nodi-

bināja LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecī-

bu. . , kas kļuvusi par galveno zinātniskās

literatūras izdošanas centru mūsu republikā.
Zv 74, 4, 5. leguvis pats grāmatu izdevniecību

un veikalu, Smirdins pulcināja ap sevi ļoti
daudzus ievērojamus rakstniekus . . Par savu

galveno uzdevumu viņš uzskatīja krievu

rakstnieku darbu izdošanu. Jaun Gr 60, 11, 45.

Septembrī rakstniece dodas uz Rīgu un. .
dabū korektores vietu buržuāziskās Latvijas

lielākajā izdevniecībā — akciju sabiedrībā

«Valters un Rapa» . . Behmane 1, 12.

izdevums, -a,_v. 1. lespieddarbs. Zinātņu

akadēmijas i. Ārzemju i. Periodiskie izde-

vumi. Populāri zinātnisks i. Q Angļiem ir

Šekspīra valodas vārdnīca, tādi izdevumi ir

lieliski palīgi pētniekiem. . Lit M 62, 6, 1.

Krišjānis Valdemārs — «Pēterburgas Avīžu»

nodibinātājs un izdevējs. . . Baltijas muižnieki

centās panākt, lai cara valdība Krišjāņa Val-

demāra izdevumu aizliegtu. . Avotiņa, Peters

l, 38. Atnāca republikā diezgan pazīstams žur-

nālists, lai savāktu materiālus rakstam plaši

izplatītā preses izdevumā. Purs 4, 218.

2. Darbs (parasti daiļdarbs), kas ir iespiests,

izdots; rezultāts i- iz dot (3); noteikta

iespieddarba noteikts iespiestais veids. Rakst-

nieka lugu i. Vārdnīcas i. Stāsta i. atsevišķā

grāmatā. Grāmatas pārstrādātais un papildinā-
tais i. Tautas dziesmu akadēmiskais i. Noveles

i. krievu valodā. Adaptēts romāna i. Saīsi-

nāts i. Lugas ilustrētais i. Grezns i. !□ . . vie-

sis varēs paņemt līdzi uz Kalkutu gan Jāņa

Raiņa darbu latviskos izdevumus, gan atdze-

jojumus krievu valodā.. Cīņa 64, 143, 4. Dau-

dzās bibliotēkās ir vecas grāmatas . . Tas var-

būt ir Pumpura «Lāčplēša» pirmais izdevums,

Stendera vārdnīca. . Jaun Gr 60, 2, 42. // pa-

rasti lok.: izdevumā, apst. nozīmē; savieno-

jumā ar apzīmētāju. Noteikta veidā (redak-

cijā, apdarē v. tml), kādā iznāk iespied-
darbs. Grāmata iznākusi greznā izdevumā. La-

sīt grāmatupirmajā izdevumā. !□ 1940. gadā . .
[rakstnieks] atdzejoja piecpadsmit V. Maja-
kovska dzejoļus, kas iznāca atsevišķā izde-

vumā. Vēstis 73, 6, 97. Ar 20. gadu beigām, kad

apsīka «Latvju izdevniecības» darbs, «Prome-

teja» izdevumā iznāca visi redzamākie jaunās
latviešu padomju literatūras darbi. . LLV V,

100. «Latvju Grāmatas» apgādā vajadzēja iz-

nākt otrā izdevumā «Zvēri Rīgas Zooloģiskā
dārzā». Birznieks-Upītis 6, 30. pārn. Meitas jau

ir brīnišķīgas, bet dēls —■ tomēr kaut kas
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pavisam cits, . . paskatos uz viņu un redzu sevi

jaunā izdevumā, svaigu, Skujiņš 7, 39.

3. lespieddarba (parasti grāmatas) visu

eksemplāru kopums, kas izdots vienā reize.

Iznācis stāsta otrs i. Romāna pirmais i. iz-

pirkts. O Ļeņina Rakstu pirmais izdevums

1920.—1926. gadā iznāca 20 sējumos (26 grā-

matās) . . Jaun Gr 60, 12, 45.

4. tikai dsk. Naudas summas, kas Jāizdod,
jāsamaksā (par ko). Lieli izdevumi. Ārkārtēji
izdevumi. Neparedzēti izdevumi. Ģimenes iz-

devumi. Uzņēmuma izdevumi un ienākumi.

Valsts budžeta izdevumu daļa. Ceļa izdevumi.

Samazināt izdevumus. □ Laksts varbūt arī

apprecētos, ja nebūtu cieši pārliecināts, ka

sieva tērē . . naudu, sagādā vīram smagus iz-

devumus. Grants 7, 145. . . Centrālās statistikas

pārvaldes darbinieki, kas sīki aprēķina katru

ieņemto un izdoto rubli, sastāda iedzīvotāju
naudas ieņēmumuun izdevumu bilanci . . Cīņa

74, 128, 2.

izdezinficēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Deziniicēt un pabeigt dezinlicēt. I. slimnieka

istabu. I. skolu. □ . . atliek tikai. . [zoba] ka-

nālu izdezinficēt un piepildīt ar kādu necaur-

laidīgu materiālu. Ves 68, 1, 24. ..iztīrītas un

izdezinficētas visas tilpnes, kur varēs ievietot

4000 tonnu skābsiena un skābbarības. . Cīņa

74, 147, 2.

izdibināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Noskaidrot, uzzināt (ko), izjautājot, savācot

ziņas, novērojot v. tml.,- ari izzināt. I. cēloni.

I. patiesību. iO «Vai tad divi vien brauksim?»

mēģinu izdibināt, bet pēc Kļavas sejas redzu,

ka jautājums nevietā. Preilis 1, 67. ..lai cik

pratinātājiem būtu svarīgi iegūt jaunus pave-

dienus, no Vīņaudu mātes neko nevarēja izdi-

bināt. Birze 3, 99. Meitene. . centās vērīgi

ieskatīties pieaugušā cilvēka sejā, laikam gri-
bēdama izdibināt, ko tas domā. Ezera 2, 12.

Baltijas jūras pētnieku skaits strauji paplaši-
nās. Aizvien vairāk speciālistu mēģina izdibi-

nāt lielā iekšzemes ūdens baseina bagātību iz-

mantošanas iespējas un piesārņošanas sama-

zināšanas problēmas. Cīņa 73, 274, 2.

izdīdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. novec.

Izdresēt. Izdīdīts lācis.

2. sar. Ar neatlaidību, ari stingrību, bar-

dzību izmācīt. I."mācekli.

izdīdīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

Ilgāku laiku, daudz dīdlties. Bērni izdīdījušies.
izdīdzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

diedzēt. a Labākos miežus iesalā izdīdzējis.
Sēlis 1, 233.

izdīdzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Izdiedzēt. a Izdīdzināt labību. ME I, 728.

izdiebt, -diebju, -dieb, -diebj, pag. -diebu;
intrans.; sar. Izskriet (parasti ātri). I. no ista-

bas sētā.

izdiedelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Lū-

dzot, prasot, parasti neatlaidīgi, uzmācīgi,
iegūt, dabūt (ko), a Riebīgs bija pašbrūvētais
šķidrums, bet viņam slāpa pēc tā. . . viņš stei-

dzas pie Sīlienes un izdiedelēja vēl vienu pu-
deli. Sakse 7, 47. Kamēr viņi ēd brokastis, Bo-
bis cītīgi dežurē pie Imanta krēsla, labi zinā-

dams, no kura vieglāk izdiedelēt gardu ku-

mosu. Ezera 2, 122. // pārn. Izraisīt, iemantot

(vēlamu attieksmi pret sevi), parasti, pazemo-

jot sevi. I. laipnību. □ Andrejs neapjēdz, ka

mīlestību nevar ne izlūgties, ne izdiedelēt.

Līvs 2, 187.

izdiedelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz diedelēt. Suns

veltīgi izdiedelējās. // trans. I. no mātes kon-

fektes.

izdiedzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Radot

dīgšanai labvēlīgu vidi, panākt, ka izdīgst.
a . . sēklas [bietēm] pirms sēšanas mērcē un

izdiedzē. Dārzk 218. Miežus izdiedzēt iesalā.

ME I, 728. Labības graudi jau izdiedzēti. ME

I, 728.

izdiegt, -diedzu, -diedz, -diedz, pag. -diedzu;
intrans.; sar. Atri, veikli izskriet, ari izbēgt.
Zaķis izdiedz no krūmiem. Zēni izdiedz pa

durvīm pagalmā.
izdiena, -as, s.; parasti vsk. Kādā darba vietā

nostrādātais laiks. Izdienas pensija. Izdienas

piemaksa.
izdienēt, -dienu, -dieni, -dien, pag. -dienēju.

1. intrans. Dienēt un pabeigt dienēt (aktīvajā

karadienestā). Izdienējis karavīrs. □ . . pilsē-
tas profesionāli tehniskā skola . . uzņem

audzēkņus, kas izdienējuši Padomju Armijas
rindās. . Rīgas B 68, 202, 7. Par lielu pilsētu
skaistumu zināja tikai no izdienējušo zaldātu

stāstiem. Cīņa 63, 259, 4.

2. intrans.; novec. Dienēt un pabeigt dienēt

(par kalpu, kalponi vai kādā valsts iestādē).

I. pie saimnieka.

3. trans.; sar. Strādājot, veicot dienesta pie-

nākumus, iegūt, nopelnīt. lO Par garo sakar-

nieka mūžu jau sen izdienēta pensija. Rūja

3, 94.

izdienēties, -dienos, -dienies, -dienas, pag.

-dienējos; refl. 1. sar. Ilgāku laiku dienēt (ak-

tīvajā karadienestā). O «Vai ilgi dienējāt ķei-

zaram, Matvej?» — «Diviem ķeizariem izdie-

nējos.» Apsīšu J 3, 55.

2. novec. Ilgāku laiku dienēt (par kalpu, kal-

poni vai kādā valsts iestādē). ī. pie vairākiem

saimniekiem. I, pie viena saimnieka vairākus

gadus.
izdiet, -deju, -dej, -dej, pag. -deju; novec.

1. intrans. Izdejot (1).
2. trans. Izdejot (2). I. polku
3. trans. Izdejot (3). ļ'ļ intrans. !d Es mā-

cēju tā izdieti [izdiet] kā. . jūras cielaviņa.
ME pap I, 443.

izdieties, -dejos, -dējies, -dejas, pag. -dejos;
refl.; novec. Izdejoties. O Izdejušies, izdzīvo-

jušies. ME I, 728.

izdievofies, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. novec. Ilgāku laiku, daudz dievoties (1).

Vecāmāte izdievojās.
2. sar. Ilgāku laiku, daudz dievoties (2).

Zēns izdievojās, ka teicis patiesību.
izdīgt, parasti 3. pers., -dīgst, pag. -dīga; in-

trans. 1. Izveidot asnu (par sēklām). □ Sēk-

lu . . diedzēšana palīdz tām ātrāk izdīgt un

asniem parādīties saules gaismā. Apsītis 1, 68.

// Parādīties virs zemes (par asniem, jauno
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augu). O . . pirmajos kukurūzas sējumos jau

izdīguši 5 centimetrus gari asni. Cīņa 63,114,1.

Lai līst, lai samērcē smiltis, tad izdīgs zāle

uz.. kapa.. Sakse 7, 332. Sīkajai māllēpenei,
kas, drebinādamās agrā pavasara miglās, iz-

dīga ceļa malā, bija tāds pats smaids kā ma-

zajai ganu meitenei.. Kaldupe 3, 134.

2. Parādīties, sākot augt (par apmatojumu,

apspalvojumu, ragiem). O «Pagaidi, kamēr

tev pūkas izdīgst uz virslūpas, un tad runā,»

pus īgni., noteica atnācējs. Grīva 1, 64.

pārn. Sitiens laikam bija bijis ļoti spēcīgs, jo
Džeks Džeksons no tā ilgi nevarēja atžirgt.

Viņa pierē pamazām izdīga diezgan liels un

zilgans rags. Grīva 9, 92.

izdīkt, -dīcu, -dīc, -dīc, pag. -dīcu; trans.; sar.

Uzmācīgi, apnicīgi, bieži arī raudulīgā balsī,
lūdzoties iegūt, dabūt, arī panākt (ko). □ No

sievas viņš bij izdīcis pusrubli naudas. ME

I, 728. Maija izdīca no lielkunga, ka viņš lika

celt ēku. ME I, 728.

izdīkties, -dīcos, -dīcies, -dīcas, pag. -dīcos;
refl. 1. sar. Izraudāties. O Vai neesi vēl diez-

gan izdīcies? ME pap I, 442.

2. sar. Ilgāku laiku, daudz uzmācīgi, apni-
cīgi runāt, lūgt, prasīt. lO «Mamma jau di-

vas dienas iepriekš izdīcās pie visiem nomet-

nes priekšniekiem, lai atlaiž mani uz vienu

dienu.» Sk Ģ 66, 7, 28.

3. parasti 3. pers.; reti. Ilgāku laiku, daudz

dīkt (par dzīvniekiem).

izdilt, -dilstu, -dilsti, -dilst, pag. -dilu; in-

trans. 1. parasti 3. pers. Kļūt plānam, nestip-

ram, ari cauram, tiekot valkātam (par drē-

bēm, apaviem). Izdiluši svārki. O Gulta stāv

turpat — tumšākajā kaktā. Sega jau gan vidū

izdilusi un salāpīta.. Lēmanis 9, 51. Zem va-

ļēja vatenieka tumsā blāvoja uz krūtīm sīkos

caurumos izdilis sporta krekls. Līvs 3, 28. // Sa-

dilstot kam (piemēram, audumam), izveidoties

(par caurumu). IO Valda .. sviež projām katru

zeķu pāri, kurš tikai sācis uzrādīt pirmās ve-

cuma pazīmes noirušas acs vai izdiluša nie-

cīga caurumiņa veidā. Zigmonte 4, 33. // Kļūt

plānam, izbojūties, tiekot lietotam (par priekš-
metu). lO Rati

— veci, izdilušām asīm un pa-

galam sagrabējušu dēļu virsu. Indrāne 2, 49.

Mātes pukošanās bija tikpat pierasta kā modi-

nātāja tikšķēšana vai ūdens pilēšana no izdi-

lušā krāna. Dripe 3, 85. Dabisko smilšakmeņu

tecīlas un galodasir ar nevienmērīgu struktūru

un izdilst ar robiem .. Sterns 2, 47.

2. Kļūt ļoti vājam, ļoti novājēt. Slimnieks

izdilst. Izdilušas rokas. Izdilis augums. O Erna

bija vēl vairāk izdilusi: sejiņa kļuvusi pavi-
sam šaura, vaigu kauli izspiedušies, ap acīm

tumši iedobumi. Sakse 6, 382. Bet kāda pavisam
savāda bija palikusi Līzīte! Izdilusi — kauli

un āda. . . Saulietis 11, 20. .. Stāv divi ēzeļi
zem smagu nastu slogiem. Tie abi izdiluši gau-
žām plāni —

Redz ribas cauri ādai sānos..

Kalnājs 1, 43. Cik vārgs ir nabaga Moirs! Ada

caurspīdīga, kājas izdilušas kā skaliņi. Paegle
4, 120. // Ļoti samazināties apmēros (par mus-

kuļiem). O Ar nosaukumu «muskuļu atrofi-

ja» apzīmē muskuļu audu barošanas traucē-

jumus. Muskuļi izdilst. Atrofiskie muskuļi pa-

rasti ir ļengani unnespēcīgi. Ves 64, 9, 8.

3. parasti 3. pers. Kļūt tādam, kam ir ļoti

maza redzamā daļa (par Mēnesi, kas ieiet Ze-

mes ēnā). Mēness izdilis.

īzdiiums, -a, v. 1. Izdilusi vieta. Uzlikt ielāpu
segas izdilumam.

2. parasti vsk. Paveikta darbība, rezultāts ->-

izdilt (2). IO Šķērssvītroto muskuļu izdi-

lums un muskuļu vājums ir raksturīga pazīme
tā sauktajai progresīvajai muskuļu atrofijai.
Ves 64, 9, 8.

izdimdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju.
1. trans. Ilgāku laiku, daudz dimdināt, tricināt

(piemēram, zemi, grīdu). I. laktu. !o Izdimdi-

nāt.. grīdu.. ME pap I, 442. Kamēr pērkons

nav izdimdinājis zemi.., nevar zemē sēdēt.

ME pap I, 442.

2. trans. Ilgāku laiku, ļoti skaļi spēlēt (pa-

rasti sitamo mūzikas instrumentu). I. bungas.
3. trans. Ilgāku laiku, daudz dimdināt (vietu,

telpu). Koris izdimdina koncertzāli. O Izdim-

dināt Rīgu,. . kādas mājas (ar dziesmām un

dejām). ME pap I, 442.

4. parasti 3. pers.; intrans. Izdimdināties (2).
Pērkons izdimdina pamalē.

izdimdināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. Ilgāku laiku radīt spēcīgu, samērā

spalgu troksni (piemēram, ko sitot). I. pa

smēdi. Amatnieki izdimdinājās augšstāvā.
2. parasti 3. pers. Ilgāku laiku, atkārtoti ra-

dīt spēcīgu, dobju skaņu (par pērkonu). O Pa

nomali pērkons izdimdinājās visu vakaru. ME

pap I, 442.

izdipčnāt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; intrans.

Dipinot iziet, iznākt, arī izskriet. I. pa dur-

vīm. Bērns izdipina pie mātes. O Direktore

pamanīja, ka skolotāja Zēberga, atvadījusies
no kolēģes, galvu nodūrusi, saviem mazajiem,

steidzīgajiem soļiem izdipina no zāles. Brīdaka

2, 226. Ira līksmi izdipina laukā . . 2,

139. . . Sandra . . tāpat neapāvusies izdipinaja

blakus telpā. Niedre 5, 34.

izdīrāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; reti.

Dīrājot (ādu), izgriezt (daļu no tās). O Izdīrat

no puiša muguras vienu sleju ādas. ME I, 728.

izdirnēties, -dirnos, -dirnies, -dimas, pa_g.

-dirnējos; refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz dirnet.

□ Izdirnos caurām dienām viena pati. ME

I, 728.

izdiskutēt, -ēju, -ē, -c, pag. -eju; trans. Dis-

kutējot noskaidrot. I. strīdīgos jautājumus.
I. darba O Tur sadraudzē-

jās, izdiskutēja visdažādākos jautājumus un

dažbrīd kaisli sastrīdējās . . Kar 74, 8, 103.

izdiskutēties, -ējos, -ējies, -ejas, pag. -ējos;

refl. Ilgāku laiku, daudz diskutēt. I. konfe-

rencē. I. sēdē par darba jautājumiem.
izdižoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Ilgāku laiku, daudz dižoties; izlielīties, izlepo-

ties. I. citu puišu priekšā.
izdobe, -es, dsk. ģen. -bju, s.; reti. ledobe (1).

O .. pa spraugu izlēca .. suns, nejauki at-

ņirdzies un sēkdams, pa kādu viņam, vien zi-

nāmu izdobi zem vārtiem iespraucas sēta..

Upīts 9, 764.
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izdobēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; reti. 1. trans.

Izveidot dobes (laukā, dārzā). lO Izdobēt..
dārzu. ME I, 730.

2. intrans.; parasti divd. formā: izdobējis. Tads,

kam trunot izveidojies tukšs vidus (parasti par

koku). O Izdobējis ozoliņis Gaida bites at-

skrejamas . . LD 14 148.

izdobt, -dobju, -dob, -dobj, pag. -dobu; trans.

1. Izveidot (kam) dobumu (1). Izdobts kartu-

pelis. // Izņemt (vidu), veidojot dobumu.

O Pirms vārīšanas bumbierus pārgriež uz

pusēm un izdobj sēklotni (ar tējkaroti vai

seržu dobjamo karoti). Mājtur 306. Bluķi pār-

plēš 2 vai 4 daļās, izdobj lieko koksni, pēc

tam sanaglo un savelk ar stiepli. DD 74, 2,

vāku 3. lpp. // Izveidot (kur dobumu). O Ala

izdobta 7 m augstā klinšu sienā. . Zv 74, 10, 25.

2. parasti divd. formā: izdobts. Tāds, kam ir

tukšs, caurs vidus,- tukšs, caurs (par vidu); dobs.

□ Viendzimuma ziedi [zīdkoku dzimtas

augiem] sakārtoti. . ziedkopās ar paresninātu
vai izdobtu asi. Galenieks 2, 318. . . markas

[nauda] arvien glabājās mājās pa ķērienam,

noslēptas izdobtā galda kājā. Birze 3, 115. Kūd-

ras augsnē . . noderīgākas ir koka drenas —

kastīšu, izdobtu apaļkoku vai arī fašīnu (ža-
garu) drenas. Tērauds 1, 165. ..viņam ir vēl

līdzi no Dagestānas .. jēra skriemeļa kauliņš

ar izdobtu vidu, kurā iepildīta alva. Birznieks-

Upītis 6, 261. // Tāds, kam ir iedobums (1).
O. . [rožu dzimtu] raksturo ziedgultnes se-

višķi stiprā attīstība; ziedgultne var būt

līdzena, šķīvjveida vai izdobta. Galenieks 2, 228.

3. Dobjot izveidot (priekšmetu). O Izdobt

no koka laivu. ME I, 730. Izdobt (izgrebt) sili,
karoti. ME I, 730. Parasti vienā kokā izdoba

tikai vienu bišu mājokli, bet bija arī gadī-
jumi, kad ierīkoja divus un pat vairākus.

Eglītis l, 6. Būri [pūcēm] var gatavot gan no

dēļiem, gan arī izdobt no bluķa. DD 74, 2, vāku

3. lpp.
izdobums, -a, v.; reti. ledobums (1). O Pe-

lēkas gaismas taisnstūri gūlās uz betonētās

gaiteņa grīdas, kur mīkstās slimnieku čības

daudzo gadu gaitā bija izdeldējušas negludus
.. izdobumus. Bels 2, 38.

izdoma, -as, s. 1. parasti vsk. Spēja radīt do-

māšanas procesā ko jaunu (tēla, priekšstata,
idejas v. tml. veidā); attiecīgais psihiskais pro-

cess. Izdomas bagātība. Cilvēks bez izdomas.

Konstruktors ar labu izdomu. Izdomas spēja.
O Raksturīgāko parādību, faktu atlase un to

apvienojums vienotā tēlā iespējams, tikai pa-
teicoties mākslinieciskajai izdomai. Materiālu

rakstnieks gan ņem no dzīves, taču tēlus viņš
pa lielākajai daļai izdomā. Valeinis 1, 15. Pa-

Klints prot runāt un viņam netrūkst ne

asprātības, ne izdomas, bet šīs meitenes klāt-

būtnē viņš ir smieklīgi kautrīgs un mēms kā

zivs. Klīvers 1, 112. «Uguntiņu» rīkotāji ar savu

izdoma nabadzīgo trafaretu arī labo vakarēša-

nas ideju degradē. Ziedonis 6, 53.

2. Domas, iztēlē no jauna radītais (tēls,
priekšstats, ideja v. tml.). IO Taču viņa paša
[Ostrovska] dzīve tik brīnišķīgi sakusuši ar

izdomu, ka musu apziņā grūti atdalāms Kor-

čagins no Ostrovska, rakstnieka paša varoņ-

tēls savienojies ar viņa radīto varoni. Zv 54,

19, 13. Liepājnieks Driega, vienkāršs būvstrād-

nieks, mazliet strebullgs un pārsteidzīgs, bet

par to nenokausējams meistars visādās izdo-

mās, vissarežģītākos gadījumos nepalika bez

padoma. Upīts 9, 540. . . kur beidzas radoša fan-

tāzija, un kur sākas meli? Vai visu zemju
fantasti nav tikuši savā reizē uzskatīti par

meļiem? Un tikai tāpēc, ka neticēja viņu fan-

tāziju piepildījumam. Līdzko cilvēks tic savu

izdomu piepildījumam, jebkuri meli pārvēr-
šas patiesībā. Ziedonis 6, 97. // Izdomājums.

□ «Es viņam došu kabatas pulksteni, nē,

pildspalvu un sievai teikšu, ka man tramvajā

izvilka. Tam viņa noteikti ticēs.» Ratnieks par

,šo izdomu pie sevis pat pasmaidīja. . Zv 57,

l, 27. . .viss, ko teologi stāsta par Jēzu Kristu

un tā brīnumdarbiem, ir vienkārši izdoma, fan-

tāzijas auglis. Zv 57, 14, 28. . . [skolēns] savā

stāstā. . sapinās pretrunās un aizlidoja izdo-

mās. Viņš nespēja stāstu iegrozīt tā, lai tas

nekļūtu tik vējains, ka pazūd patiesības robe-

žas. Rozītis 2, 256. Stella meloja un bija prie-

cīga par savu veiklo izdomu. Zemzaris 1, 20.

izdomājums, -a, v. īstenībai neatbilstošs, ne-

patiess apgalvojums, stāstījums. CJ Šo savas

dzīves gadījumu gribu pastāstīt tieši tā, kā tas

notika, bez pārspīlējumiem un izdomājumiem.
Grīva 9, 95. Homērs atstāja cilvēcei vēstis par

Troju. Taču vairāk nekā divtūkstoš gadu cil-

vēki uzskatīja Homēra epu par brīnišķīgu pa-

saku, izdomājumu, fantastisku leģendu. Zv

66, 23, 17.

izdomāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Do-

mājot atrast (atbildi uz kādu jautājumu), iz-

lemt (ko),- pabeigt domāt, risināt (domu).

1., kā rīkoties. L, kur braukt ekskursijā.
lO . . lielais spēka vīrs domā visu nakti, līdz

izdomā, kā skuķei palīdzēt. Kaldupe 6, 107.

«Līdz sestdienai, kad tu pārnāksi no jūras, es

visu būšu izdomājusi. Varbūt mēs aizbrauk-

sim no šejienes..» Līvs 1, 49. «...un tad es

izdomāju uzdāvināt tev zirgu.» skujiņš 7, 42.

Aizsākta šī doma jau bija, bet viņš vienmēr to

atlika un atlika neizdomātu līdz galam. A Gri-

gulis 13, 544. // Domās pārskatīt, novērtēt; pār-
domāt. O Pa šīm dienām . . Biruta izdomājusi
savu dzīvi krustām šķērsām. Rīgas B 57, 63, 3.

Bija arī izdomāts viss, skaistās atceres vērtu-

šās smeldzīgās skumjās un sāpēs. Birze 3, 160.

2. Domāšanas procesā, iztēlē radīt, izveidot

no jauna (tēlu, priekšstatu, ideju v. tml.),- ari

iecerēt (1). I. labu joku. I. rotaļas bērniem.

I. nosaukumu grāmatai. I. ceļojuma plānu.
I. sēdes darba gaitu. O Alvilu brīžiem varēja

vērot mutuļojam kā sintēzes reaktoru, un tieši

tas nodrošināja viņa neiztrūkstošo klātbūtni

[laboratorijā], ja vajadzēja izdomāt ko jaunu,

nebijušu. Purs 4, 10. Kā Jānis to bija izdomā-

jis, tā viņa [māja] tur stāvēja kalna galā. .

Blaumanis 6, 71. «. .viņš jau bija izdomājis kaut

kādu tur pasakainu maršrutu jums abiem . .»

Zigmonte 4, 54. // Domāšanas procesā radīt, iz-

veidot ko īstenībai neatbilstošu, nepatiesu.

Izdomāts atgadījums. Izdomāta slimība. □ «Vai
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Tauriņš raksta par konkrētiem cilvēkiem vai

izdomātiem?» kapteinis, nolicis grāmatu, ap-

vaicājas. Talcis 7, 109. «Kam būs tie dzeramie,
kas tur [čemodānā] guldz? Jau iztālēm var dzir-

dēt.» To, ka var dzirdēt iztālēm, Klāva, pro-

tams, izdomājusi. Preilis 1, 68. ..Māra runāja

nosvērti, nesteigdamās, katru vārdu kā izcirz-

dama, viņas sajuta, ka nekas tur nav izdo-

māts un samelots kā Upīšu Mārtiņam. Upīts

4, 257.

O Izdomāt vārdu — a. Izvēlēties vārdu, lai

nosauktu tajā (ko). iO Jūlija Vēja vārds viņa

tēvam likās pats piemērotākais, kādu vien va-

rētu izdomāt omulīgajam matrozim, kurā pa-

tiešām jautās kaut kas silts un vējīgs. Ezera

8, 131. b. Radīt jaunu vārdu, lai nosauktu tajā
(ko).

izdomāties, -ajos, -ajies, -ajas, pag. -ajos;
refl. Ilgāku laiku, daudz domāt. I. krustām

šķērsām. I. cauru nakti. lO Prāto Jāzepiņš,
izdomājas, un gala slēdziens mūžam viens

un tas pats, ka jāiemācās lasīt. . Sudrabu E

3, 271. Es visādi izdomājos. Centos Harijam at-

rast desmitiem attaisnojumu, pūlējos sev

iestāstīt, ka tas tiešām ir sīkums, kas jāaiz-
mirst, par ko jāpasmejas. Brodele 17, 193. Tā es

eju pa ceļu un visādi izdomājos. Gribētu ce-

ļus labot. Ceļmalas grāvjus izcirst. Ziedonis

6, 31. // trans. O «Uz plosta nav slikti. Ja

straume laba, izbraucies kā kungs, vakaros

pat miegs nenāk. Un var izdomāties domu

domas . .» J Kalniņš 3, 10.

izdošana, -as, s. i. parasti vsk. Darbība

izdot.

2. tikai dsk.; sar. Tas, kas saistīts ar naudas

tērēšanu; arī izdevumi (4). !□ «Man tagad
lielas izdošanas, viesnīca jāapdrošina, par

grunti jānomaksā.» Lācis 4, 383. Un tā viņš
brauca, kaut gan skaidri zināja, ka nevarēs

izgrozīties no visādām izdošanām, bet naudas

bija maz . . Vilks 7, 226.

izdot, -dodu, -dod, -dod, pag. -devu; trans.

1. Dodot, parasti no rokas rokā, izvirzīt (no

kurienes, kur v. tml.). I. saini pa logu. I. zīmīti

pa durvju spraugu. O Lien iekšā un izdod

mums, ko vien tur atrodi. ME I, 730.

2. Izsniegt (dokumentu), iepriekš attiecīgi
noformējot, apstiprinot, un piešķirt tiesības

lietot. I. darba apliecību. I. pilnvaru. I. liecību.

I. ārzemju vīzu. Pase izdota Rīgā. .!□ Biedra

karti 1941. gada janvārī bija izdevusi tepat
Dārzciema apriņķa komiteja . . Birze 3, 8. «. . ja
būtu no tevis aizņēmies [naudu], tad tev pret
to būtu izdevis parādu zīmi. .» Apsīšu J 2, 45.

Janelis tagad uzmanīgi pārlasīja analīzi, pār-
lasīja arī citas Maskavas Hematoloģijas insti-

tūta . . izdotās izziņas. Birze 5, 42. // Izdalīt, iz-

sniegt lietošanā (parasti vairākiem kādus

priekšmetus). I. kursantiem formas tērpu,
ia Nometnē puišiem izdeva tīras drēbes, pār-
baudīja veselību, lika izpildīt anketas. Spāre

5, 251. Velteņi vēl nebija izdoti, tos saņēmām
velak, frontē . . Zv 74, 19, 14. Pēc tam vajadzēja
vel izdot krītu un tinti internāta dežuran-

tiem .., un tikai tad direktore varēja apsēs-
ties. . J Liepiņš 1, 108. // Izsniegt (ko no glabā-

šanas, atrašanās vietas). I. sūtījumu pastā. I.

bagāžu. Grāmatas bibliotēkā nav, tā ir izdota.

□ Galerijā jau visas virsdrēbes izdotas. Gar-

derobiste viņu nepacietīgi gaida un, nelaipni
pasniegdama mēteli, piezīmē: «Mēs arī gribam
ar tramvaju tikt mājās.» Kar 58, 12, 52. Vēstules

izdod pastkantorī, avīzes ekspedīcijā. ME 1,731.

.. [kokaudzētavas] drīkst izdot vienīgi augst-

vērtīgus stādus . . , kas spēcīgi augtu un sāktu

ātri ražot. Sudrabs 1, 141. // Izsniegt, izmaksāt

(nauduno glabāšanas vietas, ari daļu no kādas

summas). .. vēl nav nokārtoti sanatorijas
dokumenti, lai banka izdotu naudu pret Bērsona

parakstu. Birze 5, 170. Atteicās [tēvs] izdot man-

tojuma daļu savai kalpa puisi apprecējušai
māsai, jo viņa bija precējusies pret ģimenes
gribu. Sakse 7, 29. // Atdot atpakaļ (naudas)

pārpalikumu pēc samaksas. Kasiere izdod sīk-

naudu. No desmit rubļiem pārdevēja pircē-

jam izdeva trīs rubļus. a. . zēns . . acīgi vē-

roja, kā viņa [kasiere] saņēma un izdeva

naudu un noplēsa biļeti. Ezera 8, 105. «Sieva,
tu nepareizi rēķini un neizdod naudu! Es devu

desmit latu. Paciņa papirosu. . nemaksā tik

daudz,» uzstājās viens . . Fimbers 1, 365.

3. Gādāt, rūpēties un panākt, ka tiek

iespiests un nodots sabiedrībai (iespieddarbs);
laist klajā. I. grāmatu atkārtoti. Sākt i. jaunu

avīzi. I. reprodukcijas un plakātus. Romāns

izdots masu tirāžā. O .. pēc ilgāka pārtrau-

kuma atkal sāka izdot viņa [rakstnieka] dar-

bus. Vispirms tika publicēta. . proza.
Lit M

58, 49, 2. Daudz un dažādas atklātnes ik gadus
izdod .. izdevniecība. Rīgas B 57, 62, 4. . . parka

pārvaldei būtu jāpatur monopols, izdodot lite-

ratūru par Gaujas nacionālo parku. Pad J 73,

42, 4. .. daudz par bērnu literatūru domāja
grāmatu izdevējs Andrejs Jesens. Viņš izdeva

žurnālus bērniem un jaunatnei. J Kalniņš 5,

106. // Izveidot (piemēram, periodisku izde-

vumu kādā iestādē) un izplatīt kolektīvā. Sko-

las jauno autoru pulciņš izdod žurnālu. □ Pul-

ciņš nolēmis katru ceturksni izdot žurnālu

«Kalve» . . Bērn 50, 1, 39. Palikām pārspriest
par izdodamo sienas avīzi.. Pad J 73, 52, 4.

4. Pasludināt (likumu, pavēli v. tml.) par

tādu, kas stājas spēkā un jāievēro. I. dekrētu.

I. rīkojumu. OJa reiz padomju vara ir tādu

likumu izdevusi, tad gan tāpēc, ka atzinusi to

par taisnīgu. Sakse 7, 386. . .

valstī bija izdots

8 stundu darbadienas likums. .Zv 53, 2, 25.

Cingizhans izdeva savu parasto pavēli:_ dzīt

pret pilsētas aizstāvjiem neapbruņotus gūstek-

ņus. Skujiņš 7, 163.

5. Izlietot (naudu), samaksājot (par ko).

O «.. tu izdod tādu naudu man par smar-

žām ..» Zigmonte 2, 129. Vakaros viņa.. atzī-

mēja uz baltajām kalendāra lapām visus

ieņemtos un izdotos rubļus. Viese 2, 73. Viņš

nesmēķē jau pusgadu, tur arī nauda vairs ne-

tiek izdota. Birze 5, 55. // intrans. iO «Un jūs
taču daudz nopelnāt.» — «Un daudz izdodu,»

Lūsis pasmaidīja. «Man nauda neturas. Un

mašīnu pirkt negribu.» Zigmonte 4, 119.

6. Radīt (skaņu). O Vairums čūsku un ķir-
zaku spēj izdot tikai vājākas vai stiprākas
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šņācošas skaņas. Sloka 1, 41. Zivju dzenīti pa-

mana parasti tad, kad tas kā mirdzoša zili

sārta liesmiņa aizšaujas zemu pār ūdeni, iz-

dodams spalgu, svilpjošu kliedzienu. Latv dzīvn

50. Katra taure izdeva savu atšķirīgu skaņu.
Caks 11. 10. ..skaņas vietā [kino] aparāts iz-

deva dīvainus burkšķus. Grīva 5, 53.

7. Nosaukt vārdā, atklāt (biedru, līdzzinā-

tāju v, tml.),- nodot. O «Ja tu esi izdevis sa-

vus biedrus vai pastāstījis citu ko interesantu,

tad tu vari cerēt uz mazu amnestiju.» Jau-

neklis atvēcinājās abām rokām. «Nē, nē, nē!

.. Es neesmu nodevējs!» Upīts 18, 159. Vieni

apgalvoja, ka Laucis visas mocības varonīgi
izturējis un nevienu neesot nodevis. Tomēr

bija arī tādi, kas zināja, ka Laucis .. visu iz-

stāstījis, izdodams ari citus. Rozītis 2, 122. Ja

esi kritis varmāku rokās, neizdod nevienu.

Nedrīkst nosaukt ne biedru, ne līdzzinātāju
vārdus . . Niedre 10, 135.

8. jur. Nodot (valsts iestāžu) rīcībā (priekš-

metus) no iepriekšējās atrašanās, glabāšanās
vietas. □ lestādēm, uzņēmumiem un organi-

zācijām, amatpersonām un pilsoņiem pēc iz-

meklētāja pieprasījuma jāizdod lēmumā par

izņemšanu norādītie priekšmeti, dokumenti

vai to noraksti. Krim pr 88. // Nodot (personu)
no savas teritorijas kādas valsts vai iestādes

rīcībā, varā, piemēram, pārvietojot no vienas

vietas, valsts uz citu, liekot atgriezties iepriek-

šējā vietā, valsti. I. kara noziedzniekus.

lO . . 1424. g. Valkas landtāgs pieņēma lē-

mumu, ka aizbēgušais zemnieks, kas palicis
savam kungam parādā, jāizdod. V Kalniņš 1, 47.

Uzraugi no spiegiem bija uzzinājuši, ka tra-

ķieši gatavojas bēgt, un pieprasīja izdot va-

doni. Skujiņš 7, 153.

9. sar. Izīrēt (parasti istabu). O «Es labāk

būtu svešiem izdevusi istabiņu.. Tad tu zini,
ko prasīt ..» Sakse 6, 73. «Kas tā Slite tāda

ir?» — «Zvejnieku osta. . .Vietējie izdod ista-

bas peldviesiem kā Rīgas jūrmalā.» A Grigulis

13, 114.

10. novec. Iznomāt, izrentēt (piemēram, zemi,

saimniecību). !□ «Likšu pļavu nogrāvot, no-

mēslot, uzart un no jauna apsēt — visu par

savu naudu. Tu man viņu izdosi uz sešiem

gadiem —» Blaumanis 6, 68. Vecais Ozoliņš
pats vairs nespēja mājas valdīt, no Jurģiem
izdeva uz divpadsmit gadiem.. Upīts 4, 701.

.. bīskaps Alberts izdeva lēņos Jersikas vald-

niekam Visvaldim viņa paša agrākos īpašu-
mus. V Kalniņš 1, 42. Nespēdamas kapitālu trū-

kuma dēļ pāriet uz racionālu lopkopību, eks-

tensīvas lielsaimniecības ar katru gadu vairāk

savas saimniecības izrentē vai izdod uz pus-

grauda. F Deglavs 1, 67.

11. novec. Izprecināt (parasti meitu). Izdot

tautas — izprecināt, parasti, aizlaižot prom no

mājam. □ Bet ļaunais liktenis bija lēmis, ka

Unigundi tevs izdeva par sievu citas zemes

karaļdēlam. Ziedonis 6, 21. Pēc dažām dienām

sešpadsmitgadīgo meiteni izdeva pie vīra. Ar

varu. Auziņš l, 134. Māmiņ', mani audzēdama,
Darbiņā nemācīja, Domādama kundziņam Tau-

tiņas izdodamu. DV 609. // Apprecinot aizlaist

(meitu no mājām). O . . šis spētu nopelnīt
maizi sev un sievai, ja tik tēvs un māte vien

dotu meitu no mājas laukā. «To tik tu tā saki,

tādēļ ka mēs nekad nevaram un negribam
meitas izdot no mājas,» Silmežs atbildēja..
Apsīšu J 1, 123.

izdoties, -dodos, -dodies, -dodas, pag. -de-

vos; refl. 1. parasti 3. pers. Būt iespējamam (kā-
dam ko, piemēram, izdarīt, paveikt). O . . ir

tādas laimīgas stundas, kad skolotājai izdo-

das piesaistīt klases uzmanību vienmuļajam,
smagajam priekšmetam [matemātikai]. Tad. .
bērni klausās kā saistošā pasakā. . Zigmonte

2, 147. Daudzus lieciniekus izdevās atsaukt at-

miņā tikai kā caur miglu. Dripe 2, 170. . . astro-

nomiem ir izdevies noteikt, ka daudzām zvaig-
znēm apkārt riņķo tumši, auksti ķermeņi —

planētas. Ikaunieks 1, 10. pārn. Gadiem nav

izdevies saliekt šo vareno augumu, nav izde-

vies notrulināt domas asumu, nav izdevies

apdzēst vērīgo acu ciešo skatienu. Jaun Gr

67, 7, 20. // Būt iespējai (kādam ko izdarīt).
O . . izmantojot brīdi, kad Ģirts skaidroja
ienākušajam brigadierim grants vešanas nor-

mas .., Ojāram izdevās tuvāk aprunāties
ar meiteni. Eglons 1, 172. . . kad centos uziet

naktsmītni, man izdevās to atrast jau pašā pir-

majā mājā, kurā iegriezos. Lagzdiņš 3, 141.

Labu brīdi redaktoram nenieka neizdevās sa-

klausīt: klausulē sprēgāja nelabi sprakšķi.
Saulītis 13, 142.

2. Notikt, noritēt labi, veiksmīgi, tā, kā iece-

rēts, vēlams (piemēram, par pasākumu). Eks-

kursija izdevās. Atpūtas vakars izdevās.

□ Operācija izdevusies. Tēvam briesmas

vairs nedraud. Birze 5, 205. Galvenais — lai

pats brauciens izdotos, lai pagūtu atvest pāri
līcim un nogādāt drošībā četrdesmit labus cī-

nītājus, kas citādi aizies bojā. Lācis 15, 317.

Bet saruna neizdodas. Tā apraujas ar īsu aktri-

ses atbildi. Dzene 3, 51. // Tikt paveiktam, iz-

darītam labi, prasmīgi, tā, kā vajag, kā vē-

lams. !□ Lāpstiņš.. sašūpojās, pietupēs un

leca. Viņam lēciens izdevās vislabāk, — slai-

dais augums kā brūna bulta pazibēja gaisā un

pazuda ūdenī. Bērce 2, 25. Bet viņam tā krāk-

šana neizdevusies; viņš tikai šņācis. LTP 276.

Boksterēju gruzīnu alfabētu, lasīju «Ruslanu

un Ludmilu» gruzīnu valodā, Rolandi mazā

māšele nesa mums plūmes, mācīja runāt un

smējās, kad mums tas neizdevās. Ziedonis 6, 12.

// Tikt izgatavotam, izveidotam labi, pras-

mīgi, veiksmīgi. Pusdienas ir izdevušās. Torte

izdevās. Jaunā kleita ir izdevusies. □ «Nāc

nu, dēliņ, nomēģini, kādi man tie pīrāgi iz-

devušies. Vai nebūs sakrituši?» Ezera 2, 165.

«Harij, man briesmīgi patīk tavs raksts!» —

«Patīk, jā? Nu redz, tātad man ir izdevies.»

Brodele 17, 180. Imants. . sāka rasēt. Tas bija
tilta projekts. Viņš zināja — ja šis projekts
izdosies labs, tiltu kādreiz uzcels. Lukjanskis

1, 55. // Tikt labi izaudzētam (par dzīvniekiem,

augiem); labi izaugt (parasti par kultūrau-

giem). O Aitas, bites, kustoņi viņam labi

izdodas. ME I, 731. Kaņepes tiešām auga kā

mežs . . «Man viņas vienmēr izdodas,» Brīviņu
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saimnieks pašapzinīgi atteica. Upīts XI, 274.

Labība, sēnes, lini šogad labi izdevušies. ME

I, 731. // sar. Tikt labi izaudzinātam (par bērnu).

Vecākais dēls viņai izdevies. O «Meita gan

tev nav izdevusies, Upman..» Brodele 13, 230.

3. sar. Vairākkārt, daudz dot (ko ēst vai

dzert, parasti bez vēlamā rezultāta). O Iz-

devāmies govīm gan miltus, gan āboliņu, bet

kā vājas, tā vājas. ME I, 731. Izdevāmies slim-

niekam visvisādas zāles, bet labuma nav ne-

kāda. ME I, 731.

4. reti. Atdot visu,- arī iztērēties. O Ja ne-

nāc tu, tad izdevies es dodams, Tad spēks ir

šķiests, ko tu vēl vērstu labā.. Rainis 111, 344.

5. novec. Uzdoties (par kādu citu), sākt saukt

sevi citā vārdā. □ Viņš izdevās par muižturi.

ME I, 731. Viņš varot izdoties par kādu vācu

vagares dēlu no laukiem, Sutumu likt pavi-
sam pie malas un savu kristāmo vārdu Lauris

pārtaisīt par Lauer . . A Deglavs 1, 88.

Sk. izdevies.

izdraiskoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Izdraiskuļoties. Bērni izdraiskojas augu

dienu.

izdraiskuļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz draiskuļoties. Bērni

izdraiskuļojās mežā.

izdraudēties, -draudos, -draudies, -draudas,

pag. -draudējos; refl. Ilgāku laiku, daudz drau-

dēt. I. atriebties. I. sadot ar žagariem.
izdraudzēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Ilgāku laiku draudzēties un pārstāt drau-

dzēties. I. ar vienu, ar otru. !□ Likās, ka vi-

ņas bij izdraudzējušās. ME I, 728.

izdrāzfL -drāžu, -drāz, -drāž, pag. -drāzu;
trans. Drāžot izgatavot (priekšmetu). O Vie-

nus sakkokus Dzenītis tiešām izdrāza . . Birze

4, 36. Vajag tikai redzēt, ar kādu aizrautību un

cik glītus priekšmetus no koka izdrāž zēni. .
Rīgas B 68, 278, 2. Izdrāzt iesmu. ME I, 729.

sal. Ogles apgaismoja kaulainu, spoži gludu,
kā izdrāztu seju. A Grigulis 9, 111. pārn. Šie

sīkie, smalkie pirkstiņi No rožu kristāla iz-

drāzti. Rainis I, 100. pārn. Lielākoties jūras
vīrus esmu vērojis druknus vai kalsenus, bet

vidēja auguma. Dažkārt gan arī slaidus, labi

izdrāztus. Kar 74, 9, 96.

izdrāzt
2, -drāžu, -drāz, -drāž, pag. -drāzu;

intrans.; sar. Izdrāzties. O Valdis nesas pa

kāpnēm tā, ka visas malas nodārd .. Viņš kā

viesulis izdrāž uz ielas, tad jož uz dzelzceļ-
malu. Zigmonte 1, 135. Māris agri lec no gultas,
Izdrāž pagalmā kā bulta — Noskaidrot, kāds

laukā laiks. Bērn 57, 4, 23. Aija izdrāž no mig-
las loka, pāri pļavai zirgs viņu nes vēja ātru-

mā. Lit M 58, 30, 3.

izdrāzties, -drāžos, -drāzies, -drāžas, pag.

-drāzos; refl. Atri, steigā izskriet (no kurienes,
kur v. tml). TD Nepaspēja aizvērties durvis,
kad no virtuves izdrāzās Viktors

— sasarcis

un dzīvības pilns.. Kar 57, 8, 9. Atjēdzies viņš
izdrāzās gaitenī. Skujiņš 8, 33. «Skrej glābt!»
iesaucās kapteinis. «Viņu noskalos viļņi.. .»

Es satraukts izdrāžos uz klāja. Grīva 9, 145.

Kad pa visu kuģi atskanēja attiecīgais trauk-

smes signāls, vispirms pie tīkliem izdrāzās

Nikolajs Nikolajevičs. Pieskrējis pie tīkliem,

viņš tos aptaustīja no visām pusēm. . Talcis

7, 288. // Atri, steigā izbraukt, izjāt (no kurie-

nes, kur v. tml.). !□ Aizmugurē no meža iz-

drāzās autobuss un, putekļu mākoņa pavadīts,
drīz vien panāca ceļiniekus. Vilks 7, 267. Gaisma

tikko ausa, kad no Rīgas izdrāzās Drošības

ministrijas «vilītis». Netālu no stacijas Tu-

kums II tas apstājās . . A Grigulis 13, 464.

// Ātri, steigā izskriet cauri (kam), caur (ko).
Zēns izdrāžas cauri pūlim. // Ātri izbraukt,

izjāt cauri (kam), caur (ko). □ Vilciens skrej
ātri, izdrāžas cauri daudziem tuneļiem.. Zv

57, 14, 13. Auto pilsētai cauri izdrāzās ātri. .
Birze 3, 114. ..cauri Dzedruciemam izdrāzās

vairāki pajūgi ar ragavās krustām, šķērsām

saklupušiem medniekiem. Vanags 10, 11.

izdrebēties, -drebos, -drebies, -drebas, pag.

-drebējos; refl. Ilgāku laiku, ļoti drebēt (pie-
mēram, aiz aukstuma, bailēm); izdrebināties.

I. aukstumā, gaidot autobusu. I. pirms eksā-

mena.

izdrebināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, būt par cēloni, ka (cilvēks vai dzīv-

nieks) ilgāku laiku, ļoti dreb. Aukstais vējš
izdrebināja gaidītājus. Bailes izdrebina vai-

nīgo. /'/ intrans. O.. kad aukstums izdrebina,
tad miegs kā ar roku atņemts. Lauku Dzīve

71, 3, 8. // pārn.; sar. Ļoti izrāt, izbārt. Meistars

izdrebina mācekļus. // Panākt, būt par cēloni,
ka (priekšmets) ilgāku laiku, ļoti dreb. Lielga-
bali izdrebināja māju logus.

izdrebināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, ļoti drebināties (piemē-
ram, aiz aukstuma, bailēm); izdrebēties.

1., braucot ar motociklu aukstā laikā. I. eksā-

menā. O Kamēr pārnācu, krietni (no auk-

stuma) izdrebinājos. ME pap I, 443.

izdreijāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; novec.

Izvirpot. I. vērpjamo ratiņu. Kā izdreijāts
sar. — saka par ļoti proporcionāli veidotu cil-

vēku, tā augumu, locekļiem. !□
.. Izdreijāti

gultas gali.. LD 24 843, l. Sieviešu grupa ap-

lūko tumšu koka tintnīcu. .. «Skat, kādu [zēns]

izdreijājis kaimiņu mātei!» Indrāne 1, 253.

izdresēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Dresē-

jot izmācīt (dzīvnieku) veikt noteiktas darbī-

bas. I. suni. I. lāci. I. tīģerus. O Mazus lap-
sēnus var viegli pieradināt, un ir bijuši gadī-

jumi, kad lapsa izdresētā par putnu suni.

A Kalniņš 1, 14. // sar. Pedantiski, stingrā un

noteiktā kārtībā Izmācīt (cilvēku). I. bērnu.

O Pēc divi mēnešiem izmācīti, izdresēti mēs

[jauniesauktie 1. pasaules karā] kopā ar citiem

jau maršējām caur Rīgu —uz pozīcijām. Rih-

ters 1, 287.

izdrupināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Drupinot padarīt viscaur robainu, caurumainu.

I. apmetumu sienā. // Drupinot izveidot (kur

caurumu, robu v. tml.). I. caurumu kukulī.

izdrupt, parasti 3. pers., -drūp, pag. -drupa;
intrans. Drūpot kļūt viscaur robainam, bedrai-

nam, caurumainam (piemēram, par iezi, mūri).

Izdrupusi ietve. □ . . vēji lodāja caur izdru-

pušiem pakšiem un lietus pilēja no caurā
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jumta. X Skalbe 1, 68. «Klons izdrupis kā

arumi — parūpējies labāk, lai to izlabo.» Upīts

VIII, 545. ..baktērijas viegli izplatās [zoba]

dziļumā, to sairdinot: dentīns kļūst mīksts un

izdrūp, iedobums palielinās . . Rīgas B 58, 238, 6.

// Drūpot (kam), izveidoties (tajā) — par cau-

rumu, robu v. tml. O . . [zēns] pastūma sānis

saplākšņa gabalu, ar kuru bija aizklāts vecajā

jumtā izdrupušais caurums . . Bundzeniece 1, 15.

Nātres cilvēka augumā ieskāva pamesto māju.

Sienu baļķi saplaisājuši, skurstenim izdrupuši
robi. Bels 2, 107.

izdrupums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*- izdr up t; izdrupuši vieta (caurums,

robs v. tml,piemēram, sienā, mūri). 0 . . cauri

uzrullētajām, iesārtajām puķēm skaidri sare-

dzams sienas izdrupumam uzliktais ģipša plāk-
steris. Kalndruva 2, 107. . . atlaidies uz muguras,

šausminājos par bezveidīgajiem izdrupumiem

un līknēm [griestos] virs manas galvas. Zem-

zaris 1, 63.

izdubt, parasti 3. pers., -dub, pag. -duba;

intrans.; pareti. Kļūt cauram, parasti, satrunot

vidum; kļūt cauram (par vidu). IJZI Ozola vi-

dus izdubis caurs. ME I, 729.

izducināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. Ilgāku laiku, daudz ducināt (parasti
par pērkonu). Pērkons izducinājās.

izdudināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz dudināt, iO Izdudi-

nāties sirsnīgi par visu, kas uz sirds. ME I,

729.

izdūdot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Maigi,

mīlīgi (parasti intīmi) pateikt, izrunāt. I. dažus

vārdus.

izdūdoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Maigi, mīlīgi (parasti intīmi) izrunāties.

Draudzenes izdūdojās.
izdūkt, -dūcu, -dūc, -dūc, pag. -dūcu,

1. trans. Neskaidri, zemā balsi izdziedāt (parasti
bez teksta). īd . . kaut kur gaiteņos aizsāku-

sies, zālē iejoņoja kāda no mistera Elingtona
melodijām, pa pusei basīgi izdūkta, pa pusei
meistarīgi izsvilpota. Kalndruva 5, 260.

2. parasti 3. pers.; intrans. Dūcot izvirzīties

(no kurienes, kur v. tml.) ■— parasti par ku-

kaiņiem. Bite izdūca pa logu ārā. // Dūcot

izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
izdukurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

zvejot ar dukuru. I. līdakas.

izdūlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; apv.

1. Izdzīt ar dūmiem (parasti bites).
2. Izzvejot (parasti kā degoša gaismā).

tO Visas paceres izdūlētas. ME pap I, 444.

izdumot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. f. Ar

dūmiem izdezinlicēt. I. kāpostu mucu.

2. Ar dūmiem izdzīt. I. bites no koka do-

buma.

izdumpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz dumpoties.

izdungot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Klusu

izdziedat (kādu melodiju), parasti bez teksta.
O Izdungoju visas dziesmas, kādas zināju;
šo dziesmu gan nebija daudz, bet es sāku at-
kal no gala. Ezeriņš l, 195. «. .visas savas kora

un operu partijas esmu izdungojis ar lielu aiz-

rautību.» Cīņa 63. 11, 4.

izdungoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz dungot. [~ staigājot
pa mežiem. // trans. I. dziesmas.

izdunkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju, arī izdunkot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Dunkāt un pabeigt
dunkāt. I. zēnu.

izdunkāfies, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos,
arī izdunkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; pareti. Ilgāku laiku, daudz dunkāt. Zēni

izdunkājas.
izdurstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.

1. Durstot izveidot (kur caurumu, robu v. tml).
I. caurumus ādas jostā. // Durstot padarīt vis-

caur caurumainu. I. papīru.
2. Sadurstīt (vairākās vietās). I. gaļas ga-

balu.

3. Durstot iznicināt (parasti augus). I. usnes

tīrumā.

izdurstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

trans.; pareti. Ilgāku laiku, daudz durstīt (pie-
mēram, augus). I. usnes.

izdurt, -duru, -dur, -dur, pag. -dūru; trans.

1. Durot izveidot (kur caurumu), n Jurim

siksnā jau izdurti divi papildu caurumi, lai

sajoztos ciešāk. Sakse 7, 18. Gumijas pupiņā
ar nokaitētu adatu jāizdur I—21 —2 nelielas atve-

rītes, lai bērns caur tām ne ātrāk kā 10 minū-

tēs izzīstu pudelītes saturu. Mājtur 23.

2. Durot iznīcināt, nonāvēt (daudzas vai vi-

sas zivis). O Puikas jau ir izdūruši visas zi-

vis. ME I, 729. // Durot iznīcināt (parasti augus).
I. usnes tīrumā. O .. [parka sargs] cenšas

izdurt zālīti, — grūž, grūž lāpstiņu, pakapā,
bet nekādi netiek galā ar nepadevīgo zaļu-
mu.. Sudrabu E 3 ,394. // Durot (acīs), panākt,
ka zaudē redzes spēju vai aiziet bojā redzes

orgāns, a Tumšs, ka acis var izdurt. LSP(N)

25. pārn. Ziema ar ledus šķēpu Izdūra ziedo-

nim zilās acis! Aspazija 3, 161. pārn. Jūs akli,

viņš jums acis izdūris Ar asiem smiekliem un

ar glumomēli. Rainis VIII,561.

3. Durot izvirzīt cauri (kam), caur (ko).
I. adatu cauri audumam. I. iesmu cauri ga-

ļai. I. šķēpu caur bruņām. !□ pārn. Apvēlos
uz muguras un skatos debesīs. .. Liels mā-

koņu kalns, balts un starojošs, izdūris savu

smaili tvaika plēvēm un lanckariem cauri.

Zemzaris 1, 117.

izdurties, -dūros, -duries, -duras, pag. -dūros;

refl. 1. parasti 3. pers. Reil. i z d v r t (3).

O .. cauri durvīm izdūrās milzīgi lieli, smaili

dadža dzeloņi. Kaldupe 6, 115. Adata izdūrās

pirkstgalam cauri. ME pap I, 444. pārn. .. cauri

mākoņiem izdūries mēness rags . . Lāms 1, 44.

2. trans.; pareti. Ilgāku laiku, vairākkārt

durt, lai nonāvētu, iznīcinātu. I. zivis ar že-

bērkli. I. usnes tīrumā.

3. trans.; pareti. Ilgāku laiku, vairākkārt durt

(kur ko smailu, asu). I. adatu biezajā drēbē un

nespēt iedurt.

izdusēties, -dusos, -dusies, -dusas, pag. -dusē-

jos; refl.; novec. Izgulēties (1). iO pārn. Gultai

vajag
0

būt ērtai, lai miegā visi locekļi varētu

pilnīgi izdusēties. ME I, 730.
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izdusmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz dusmoties. I. visu

dienu.

2. Dusmoties un pārstāt dusmoties. I. un

piedot.
izdvašot, -oju, -O, -o, pag. -oju; trans. 1. pa-

rasti 3. pers.; poēt. Izdalīt, izplatīt (piemēram,

smaržu, siltumu); izdvest (3). \E3 . . putekļi sa-

jūk man ceļā ar smaršām [smaržām], Ko iz-

dvašo liepa un vīgriežu pļava. . Sudrabkalns

l, 167. Sils izdvašoja patīkamu smaršu [smar-
žu]. ME I, 731. pārn. . . katrs ziediņš likās iz-

dvašojot mieru un prieku. . Blaumanis I, 14.

pārn. Vīstošā, nopļautā zāle, — tu rādi, cik

skaisti vajag izdvašot dvēseli. Ķempe 9, 10.

// Izgarot (piemēram, mitrumu). O Mežmalas

grāvji sen izdvašojuši savu mitrumu.. Cīņa

73, 140, 4. Birzs viscaur izdvašo mitru gaisu,
pildītu kā ar puvuma tvaiku. . Apsīšu J 3, 44.

2. novec. Izelpot, izpūst (dvašu, elpu). !□ Un

katra dvaša sevī jāsaņem Un dzīvāka iz [no]
sevis jāizdvašo . . Rainis VI, 28.

izdvest, -dvešu, -dves, -dveš, pag. -dvesu;

trans. 1. Klusu, ari čukstus, ar grūtībām pa-

teikt, izrunāt. □ «Pateicos!» angliski izdvesa

līdz nāvei nokusušais kuģa kapteinis. Grīva

7, 12. Kristīne pārsteigumā tikai izdvesa: «Un

tomēr. . . tēvs
.. .» Brodele 14, 16. Kad bibliote-

kāre atnesa trešo [grāmatu] nešļavu, viņš rā-

dījās iztrūcies. «Ak mūžs,» puisis izdvesa, «cik

daudz sarakstīts!» Kalndruva 2, 19.

2. Ļaut izpausties (nopūtai, vaidam v. tml).

IO .. puisis brīdi drūmi uzlūkoja galdiņa glu-
deno virsmu un izdvesa grūtu nopūtu. Kaln-

druva 2, 45. .. lūpas izdvesa neskanīgu, gār-
dzošu vaidu. Sakse 7, 55. Viņš pats apvīsta sie-

vas kājas, Biruta pateicīgi ieņurrājas, vismaz

tā viņš sauc kluso, apmierināto skaņu, ko iz-

dveš sieva . . Zigmonte 4, 53. // pārn. Radīt (pa-
klusu skaņu) — par priekšmetiem, arī par pa-

rādībām dabā. IO .. plecā uzkārtais akordeons

sašļūk, izdvesdams žēlu skaņu. Bet tas nav

mūzikas akords. Tā skan vaids. Preilis 1, 80.

Vecais sienas pulkstenis
0

gārdzoši izdvesa

divi.. Jaunsudrabiņš 111, 382. ..liesmu mēlītes

kļuva arvien īsākas un nevarīgākas, beidzot

tās noslāpa, izdvešot pēdējo šņācienu... Kro-

ma 3, 53.

3. parasti 3. pers.; poēt. Izdalīt, izplatīt (piemē-
ram, smaržu, karstumu). □ .. jaunieegļu čie-

kuriņi
0

un ziedi izdvesa reibinošas smaržas ..
Sakse 7, 16. Lēni griežas rotējošā krāsns, iz-

dvesdama svelmi sev visapkārt. Cīņa 62, 227, 1.

Pametu acis uz [mājas] sienām: arī tās ir no

akmeņa [akmens] un izdveš saltumu pat vasa-

ras dienās. Akuraters 1, 7.

4. Izpaust (kādu Īpašību, pazīmi). !o Liela,

varena atlēta figūra jau pa gabalu izdvesa

spēku. A Grigulis 10, 19. . . mācās virsū bai-

gums, ko izdvesa tiesneša vārdi. Rozītis 2, 223.

izdvesums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- iz d v c s t (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts izdv c s t

(2) . Elpas i.

3. Paveikta darbība, rezultāts izdv c s t

(3) .

izdzeltēf, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; intrans.;

pareti. 1.Pilnīgi, viscaur nodzeltēt (par augiem,
to daļām). IO Kļavās pēdējās lapas lai iz-

dzeltā . . Līvzemnieks 1, 47. pārn. Viņa [slim-
niece] bija izdzeltējusi kā stepes zāle. Grīva

1, 175.

2. Pazaudēt savu sākotnējo, parasti balto,
krāsu un kļūt pilnīgi, viscaur dzeltenam.

O Gāja [puisis] pie melnā skapja tumšā galā,
izņēma no tā veco, šauro dziesmu grāmatu ar

bildēm, kuras jau bija izbālējušas un izdzeltē-

jušas . . Austriņš 2, 24.

izdzenāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Dze-

nājot panākt, ka (cilvēki vai dzīvnieki) atstāj

(kādu vietu) un izklīst. Policija izdzenā pūli.
1. vistas. Ganu suns izdzenā aitas. O pārn.

Pie sienas dega lampa, tās gaisma it kā rota-

ļājās ar sarkano atspīdumu, kas krita no plīts
mutes un izdzenāja pa kaktiem tumsu. Vilks

2, 161. // Izgaiņāt (piemēram, odus, mušas).

IO .. sirms večuks sāk stāstu, izdzenādams ar

plaukstu odus no bārdas. Zv 52, 13, 30. // pārn.

Stipri pūšot, izkliedēt (piemēram, mākoņus) —

par vēju. O Naktī vējš bija izdzenājis biezos

mākoņus, un tagad tie klīda kā saplosīti tīkli

pa debesīm. Talcis 5, 208. Vējš izdzenāja mel-

nos mākoņus. Rudens debesīs atkal parādī-
jās saule. Pad J 74, 203, 2. Parasti ledus parā-
dās februāra beigās, kādu mēnesi paklejo,
līdz spēcīgs pūtiens to salauž un izdzenā.

Grants 7, 155.

2. Ilgāku laiku, daudz dzīt no vienas vietas

uz citu, šurpu turpu. Suns izdzenā zaķi pa

mežu. !□ Izgāja viņi kājām, jo izdzenāt zirgu
tik ilgi pa turienes sliktajiem

0

māju ceļiem
atzina par nederīgu .. Austriņš 1, 313.

3. sar. Ilgāku laiku, daudz sūtīt, likt doties

no vienas vietas uz citu, no viena pie otra.

izdzenāfies, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl.; trans. 1. Ilgāku laiku, daudz dzenāt. Suns

izdzenājies zaķi. I. cūkas pa ganiem. IO Izdze-

nājos (lopus) ilgu laiku, bet visus nevarēju

sadzīt aplokā. ME pap I, 444. // Izgaiņāties (pie-
mēram, odus, mušas). lO Nemierīgi izgrozī-

jies, .. izdzenājies mušas un dundurus, kas

džinkstēja apkārt, viņš aizsnaudās. Vilks 7, 264.

2. sar. Ilgāku laiku, daudz ripināt, virzīt

(bumbu, ripu v. tml.) no vienas vietas uz citu.

Zēni izdzenājas bumbu pa laukumu. I. hokeja
ripu.

izdzert, -dzeru, -dzer, -dzer, pag. -dzēru;

trans. 1. Dzerot patērēt (visu šķidrumu vai

noteiktu tā daudzumu). leliet glāzē ūdeni un i.

I. tasi kafijas. I. kausu alus. I. pudeli kefīra.

Apreibt no izdzertā vīna. !.□
.. glāzē ielija

dzeltenīgs šķidrums, Zvans izdzēra to vienā

rāvienā. Saulītis 13, 168. Naktī man briesmīgi

sagribējās dzert un es klusītiņām uz pirkst-

galiem aizgāju uz virtuvi un izdzēru glāzi
dzērveņu sulas. Grīva 9, 134. . . visi dzērieni

bija izdzerti un pēdējais viesis izvadīts pa

vārtiņiem. . Lācis 15, 49. Mārtiņš pats gāja

atpakaļ uz krogu, puse alus vēl palika neiz-

dzerta.. Upīts XI, 269. // pārn. Uzsūkt (visu

ūdeni vai noteiktu tā daudzumu) —

par traukā
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novietotiem augiem, to daļām.O Krizantēmas

katru dienu izdzēra visu vāzē ielieto ūdeni.

Birze 1, 25. // Dzerot patērēt (visas zāles pul-

veru,
tablešu v. tml. veidā vai noteiktu to

daudzumu). I. aspirīnu. O Pārguris un no-

nīcis viņš [ārsts] valstījās pa gultu, nevarē-

dams aizmigt. Izdzēra visas slimnīcas miega
zāles. Skujiņš 8, 144. // Dzerot iztukšot (trauku).
I. karafi tukšu. I. glāzi vienā malkā. I. limonā-

des pudeli. Govis izdzer sili sausu. Izdzert (arī

iztukšot) līdz dibenam — izdzert tukšu, izdzert

visu. Izdzert olu — izsūkt šķidrumu no olas

pa caurumiņu čaumalā. □ Belamī pasmeļ

spainī sasilušo ūdeni un lieliem malkiem iz-

dzer krūzi. Preilis l, 83. Vilde jau trešo reizi

pildīja glāzes un pēc saskandināšanas vēroja,
vai Žuburs savējo izdzer līdz galam. Lācis VI,

354. Putnkope parādīja divas izdzertas olas, ko

acīm redzot, galos caurumus izkodis, smalkā

veidā bija iztukšojis sesks . . Mūsu g 38. pārn.

. .dzīve jau tā ir kļuvusi par īsu, lai viņi abi

spētu izdzert pārpilno mīlestības kausu. Dzene

1, 117. K> Izdzert (arī iztukšot) rūgto biķeri no-

vec. — pārdzīvot ko nepatīkamu (piemēram,bē-

das, sāpes). iO Mēs, visi padomju cilvēki, iz-

dzērām kara rūgto biķeri, mēs kvēli nīstam

karu.. PL Kom 58, 1, 35. // Dzerot izlietot vi-

sus, parasti alkoholiskus, dzērienus (kādā

vietā), o Kāzu svinības rīkoja sievasmāte

lauku mājā. Trīs dienas dziedāja, dejoja un

ēda, bet nebija tā māja ne izēdama, ne izdze-

rama . . Zv 74, 21, 25. Ko lielies, ciema puisi,
Tev jau nava tikumiņa! Visus krogus tu iz-

dzēri, Visus grāvjus izgulēji. DV 1210.

2. Savienojumā «izdzerta balss»: neskanīga
(aizsmakusi, čerkstoša) balss (no alkoholisku

dzērienu lietošanas). ifZJ .. vajadzēja bēgt no

mājas laukā, lai atpūstos no trokšņa un iz-

dzertu balsu čērkstoņas. Rozītis 111, 167. ..no-

gārdz Viļuma izdzertā balss
. . Sakse 7, 170.

izdzerties, -dzeros, -dzeries, -dzeras, pag.

-dzēros; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz dzert; dzert

daudz, tik, cik gribas. I. pa kāzām. ILZI . . iz-

ēdas, izdzeras un beidzot atgriež muguru.

Aspazija 3 , 264. «Esmu izdzēries diezgan,
tagad pietiek.» LTTP 111, 45. // trans. Dzert

(kādu dzērienu) daudz, tik, cik gribas. I. tikko

slauktu pienu. I. bērzu sulas pavasarī. Vīri

izpīpējās labo tabaku, izdzērās stipro alu un

nevarēja izgudrot, ko nu iesākt. Upīts XV, 218.

// trans. Ilgāku laiku, daudz dzert (zāles), pa-
rasti veltīgi. IEZI Viņš prata zobus raut, viņš
veikli vainas sēja un deva izdzerties dažne-

dažādu zāļu. . Sudrabu E 3, 37. Gan šis izdzē-

ries šādas zāles, gan tādas, bet nekā. ME I, 732.

2. parasti 3. pers.; sar. Tikt izdzertam (parasti
neviļus, negribēti). IjZI Gribēju dzert līdz pu-
sei, bet izdzērās lielākā daļa. ME pap I, 444.

izdzesēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Dzesē-

jot padarīt pilnīgi, viscaur aukstu. O Emma:

. . Šī rīta slaukums, trijos ūdeņos izdzesēts.

Gulbis 2, 85. Es labprāt esmu dzēris vīnu, kad

tas, labi izdzesēts, nosvīdina glāzi. . Birze 5, 24.

Izdzesēt putru. ME I, 732. // Pieļaut, ka (kas,

parasti telpa) kļūst pilnīgi auksts. IO Izdzesēt

istabu aukstu. ME pap I, 444.

izdzesināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Dzesinot padarīt pilnīgi, viscaur vēsu, aukstu;
izdzesēt. I. tēju.

izdzēst, -dzēšu, -dzēs, -dzēš, pag. -dzēsu;
trans. 1. Panākt, ka pārstāj degt, liesmot un

izstarot gaismu. I. ugunskuru. I. sveci. I. pet-
rolejas lampu. □ Kādu dienu pamāte izdzēsa

mājā visas ugunis un sūtīja tad pameitu pēc

uguns uz sumpurņa pili. . LTP 356. Meita at-

kāpās un izdzēsa skalu. Birznieks-Upītis 6, 84.

. .vējlukturi biju izdzēsis un nolicis ratu

priekšā. J Liepiņš 1, 35. // Izslēgt (piemēram,
elektriskos apgaismes ķermeņus). O Spuldzes
ielās jau izdzēstas. Līvs 1, 10. Austra nopūšas,
izdzēš naktslampiņu. Kar 74, 10, 33. Resto-

rāns sāk manāmi tukšoties, šur tur stūros, kur

nav vairs neviena viesa, apkalpotājas izdzēš

ugunis. Zigmonte 2, 161. // Panākt, ka pār-

stāj spīdēt (gaisma). □ Herta izdzēsa gais-
mu. . Acis aprada, un caur stiklotajām dur-

vīm viņš saskatīja balkonu, oleandra lapas un

zaru sīkās ēnas pret debesīm. . Birze 5, 243.

pārn. . . viņš staigāja norūpējies, it kā salnas

naktis būtu izdzēsušas viņa acīs visu mir-

dzumu. Kaldupe 3, 7.

2. Dzēšot (piemēram, ar dzēšamgumiju), iz-

nicināt (rakstu, attēlu v. tml). □ ..viņa ..zī-

muļa rakstu rūpīgi izdzēš, jo mums nav at-

ļauts kamerā turēt vienkāršos zīmuļus. Brodele

13, 138. pārn. Laiks ar savu iznīcinātāju un

atkal atjaunotāju spēku bija dažus labus bur-

tus no dzīvības grāmatas izdzēsis un to vietā

atkal jaunus rakstījis. Aspazija 11, 393. pārn.

No . . desmit brāļiem un māsām dzīvi palikuši
tikai trīs. Citu no dzīvajo saraksta izdzēsis

karš, cits vēlāk miris no kara cirstām brūcēm.

Rīgas B 74, 289, 2. // Pilnīgi nolīdzināt, izlīdzi-

nāt (piemēram, pēdas, sliedes). Putenis izdzēš

pēdas. O Jūras vējš krasta smiltīs pēdas iz-

dzēš ātri. . Grīva 5, 174. Viņi .. vēl vairākās

vietās atrada «Žiguļa» pēdas; dažviet lietus

tās bija gandrīz izdzēsis, bet dažviet pēdas bija
it svaigas . . Zv 73, 17, 25. Nē, nevajag izdzēst

ložu pēdas uz dažu namu sienām.. Auziņš 1.

125. Airi klusi iegrimst un klusi paceļas,.. at-

stājot aiz sevis mazus, apaļus ūdens virpuļus,
kurus izdzēš nākamais vilnis. J Plotnieks 2, 88.

pārn. «Tavas pēdas manā dvēselē nekas ne-

spētu izdzēst.» Zv 73, 18, 28. // pārn. Būt par

cēloni tam, ka (kas) ir vājāk uztverams, sa-

jūtams,ka (kas) kļūst vājāk izteikts. O Viņš . .

ilgi skatījās mīļajā sejā, kurai nakts bija iz-

dzēsusi visas sīkās un asās līnijas. Grīva 4, 62.

Didzis noskatījās, kā viņi abi aizgāja. Drīz

vien sniegpārsliņu ņirboņa izdzēsa augumu

noteiktos apveidus. Ezera 2, 113. Viņa sejas
bālumu nav spējuši izdzēst ne vēji, ne saule,

ne lietus, ne sniegs. Kar 52, 1, 14.

3. Iznīcināt, padarīt par nebijušu. O Varē-

jis izdzēst no savas pagātnes visu to neprā-

tīgo, velto un bērnišķīgo. Upīts 10, 226. .. viss

jaukais pasākums jau pašā sākumā iezīmēsies

ar nepatīkamu notikumu, ko nespēs izdzēst

un padarīt par nebijušu vairs it nekas. Saulī-

tis 6, 43. // Panākt, ka aizmirst (ko); būt par

cēloni tam, ka (kāds) aizmirst (ko), a .. cil-
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vēki redzēja gājienu, tik svinīgu un dīvainu,

kādu nekad nevar izdzēst no atmiņas. Līvs 2, 151.

.. sīkumi kādreiz iespiežas cilvēka atmiņā tik

dziļi, ka pat garie mūža gadi tos vairs nevar

izdzēst un aptumšot. Kar 58, 1, 31. Kā es būtu va-

rējis aizmirst. . pusstāvās, cietās bizītes? Kas

gan būtu spējis izdzēst no manas atmiņas Vai-

ras matu gaismu? Kalndruva 5, 241.Dēladēls vēl-

reiz cieši ieskatījās [mirušā] vecātēva sejā, lai

gadi to nevarētu izdzēst no atmiņas . . . Salenieks

3, 143. // Panākt, būt par cēloni, ka izzūd (pie-

mēram, psihisks stāvoklis). O Ar jautrību
[meitene] centās izdzēst savu neseno satrau-

kumu .. Sakse 7, 200. . . iesākās arteļa priekš-

sēdētāja darba diena, kas atnesa gan ieprie-
cinošas un uzmundrinošas ziņas, gan pārvilka
svītru kādam nodomam un izdzēsa slepenu ce-

rību. Grants 7, 127. Vilšanās smeldze izdzēsa

pirmītējo prieku. Līvs 3, 24.

o<> Izdzēst dzīvību
— nogalināt (parasti

cilvēku); būt par cēloni tam, ka (cilvēks) aiziet

bojā. O . .viņa dzīvību izdzēsa cara policijas

algots slepkava. Rīgas B 73, 123, 6. .. uzbru-

cēja lode bija izdzēsusi viena partizāņa dzī-

vību. Samsons 1, 118. 1892. gadā tuberkuloze

izdzēsa vairāk cilvēku dzīvību nekā holēras

epidēmija . . Ves 64, 4, 4.

izdzēsties, -dzēšos, -dzēsies, -dzēšas, pag.

-dzēsos; refl.; trans. Ilgāku laiku dzēst. I. uguns-

grēku.

izdziedāt, -dziedu, -dziedi, -dzied, pag. -dzie-

dāju. 1. trans. Dziedāt un pabeigt dziedāt (dau-

dzas vai visas dziesmas); dziedot izpildīt, no-

dziedāt. I. dziesmas pirmo pantu. O Tēja
bija padzerta, dziesmas izdziedātas, pienāca
šķiršanās stunda. Saulītis 13, 179. 1973. gads —

mūsu dziesmas lielās jubilejas gads. Cik gan

šajos 100 gados izdziedāts dziesmu. . Māksla

73, 2, 6.

2. trans. Dziedot izpaust. IO . . labāk ir

dziedāt. Tā kā mēs visu to gadu dziedājām.
Vienā pašā gadā visu savu jaunību izdziedē-

jām. Salnāja 1, 24. Kas laiku gaitā pārdzīvots
un krāts, Top dziesmās brīnumainās izdzie-

dāts. Vējāns 1, 109. Kaut es arī spētu dziedāt

tā, Sevi ielikt dziesmā spārnotā, Tikmēr ne-

rimtu, līdz izdziedātu es Visas raizes, visas

nelaimes. Elksne 2, 84.

3. intrans. Dziedāt un pabeigt dziedāt (pie-
mēram, noteiktā skaļumā, augstumā). Nespēt
tik augstu i. !□ Par cīruli līksmo, kas zilgmā-
jos dziedāja, Neviens, šķita, izdziedāt nevar

vēl skaļāk . . Zv 57, 5, 11.

izdziedēties, -dziedos, -dziedies, -dziedas,

pag. -dziedējos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz

dziedāt (par cilvēku). !□ . . [gans] skandina

pa ganiem, ka atskan vēri. . Izdziedājies pār-
domā, kā gan melna čūska maļ miltus un vēl

vidū jūras uz akmens. Sudrabu E 3, 262. Pa-

ēduši un papilnam izdziedējušies,.. atvadās

un brauc, projām.. LD 111, 97 (ievadā).

// trans. I. tautas dziesmas.

2. parasti 3. pers. Ilgāku laiku, daudz dzie-

dāt (par putniem). D Ābeļu pazarēs izdziedā-

jās Žubīte . . J Liepiņš 1, 77.

izdziedēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izār-

stēt (slimo). IO Pie viņa brauc slimnieki no

visām zemes malām. Daudzus viņš izdziedē.

LTP 302. .. [ķēniņa dēls] pārbrauca mājās
slims, dzīvi apnicis. .. [ķēniņš] apsolīja apbērt
ar zeltu to, kas dēlu izdziedēs. Sudrabu E

3, 134. // Izārstēt (slimību). O Ja īsti nezina,
kurš medikaments visātrāk izdziedēs. . govs

tesmeņa slimības, palīdz [antibiotiku] diski.

Cīņa 74, 228, 4. pārn. . . viņi. . atgriezīsies at-

pakaļ savā dzimtenē un palīdzēs iznīdēt kolo-

nizatoru atstāto gara tumsību un izdziedēt arī

citas vainas. Grīva 8, 298. // pārn. Panākt, būt

par cēloni, ka izzūd (piemēram, jūtas); panākt,
būt par cēloni, ka (kāds) pārvar (jūtas); iz-

dziedināt. I. skumjas.
izdziedēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Izārstēties. Atri i. // pārn. Atbrīvoties (pie-

mēram, no jūtām); izdziedināties. I. no dziļām
bēdām.

izdziedināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izārstēt (slimo). . . izdodas slimniekus iz-

dziedināt, atdot viņiem veselību. Rīgas B 74,

83, 3. pārn. Ar savām zilām acīm vien Viņš
mani izdziedinās. Aspazija IV, 324. // Izārstēt

(slimību). !□ Šo ūdeni, kas brīnišķīgā kārtā

izdziedināja slimības, vietējie iedzīvotāji no-

sauca par «Svēto avotu». Zv 51, 12, 10. // pārn.

Panākt, būt par cēloni, ka izzūd (piemēram,

jūtas); panākt, būt par cēloni, ka (kāds) pār-
var (jūtas); izdziedēt. I. bēdas. I. jaunekli no

skumjām.
izdziedināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Izārstēties. [□ Šinī avotā senāk akli,

tizli, kropli dziedinājušies un arī izdziedinā-

jušies. LTTP V, 414. // pārn. Atbrīvoties (pie-

mēram, no jūtām); izdziedēties. I. no nelai-

mīgas mīlestības.

izdzimt, -dzimstu, -dzimsti, -dzimst, pag.

-dzimu; intrans.; reti. Deģenerēties, izvirst.

□ . . kur tāds esi izdzimis? ME I, 732.

izdzimtenis, -ņa, v.; izdzimtene, -es, dsk. ģen.

-ņu, s. 1. No dzimšanas psihiski, liziski kropls
cilvēks; deģenerāts. O Viena seja drausmā-

ka .. par otru. Kropļi un izdzimteņi, vienači.

un bezkāji . . Sudrabkalns 4, 125.
. . kad Rita

ieraudzīja aizturētā seju un pavisam mazo

galviņu, kas it kā šūpojās uz garā kakla, viņa

domāja daudz ko saprotam. Tādu izdzimteni

tiešām nevarēja laist pāri Gaujai. . Rozītis 2, 29.

2. Cilvēks, kura Īpašības un rīcība neatbilst

sabiedrības ētiskajām normām; arī necilvēks.

O Viņš aizvēra acis un sakoda zobus. Nē,

ar šādiem zemcilvēkiem nav ko runāt. Ar

zābaku purniem un sitieniem viņi [hitlerieši]
neizdabūs pat vārdu pār lūpām. . . Lai šie iz-

dzimteņi trako, lai ņirgājas un smejas. Grīva

4, 352. Buržuāzijas izdzimteņu asinsdzīres tur-

pinās visu hitleriešu okupācijas laiku. Zv

52, 19, 15.

izdzimtība, -as, s.; parasti vsk. Psihisks, lizisks

kroplums, kas radies no dzimšanas; deģene-
rācija (1). IO ..barons bija augstas kārtas

un bagāts. Vai tās nebija īpašības, kas piedod
vislielāko izdzimtību. . Rozītis 2, 49.

izdzimums, -a, v.; reti. Izdzimtenis (2).



izdzinējs 522

izdzinējs, -a, v.; izdzinēja, -as, s. Cilvēks,

kas nežēlīgi izkalpina, izmanto (kādu) darbā.

Par lielāko plēsēju un izdzinēju pagastā

viņš. . tiek daudzināts. Lēmanis 17, 8. «Muiž-

nieks taču nebūs mazāks izsūcējs kā saim-

nieki?» — «Nu,» Jāzepiņš stiepj, «tie ir daudz

lielāki izdzinēji! .. Muižnieki nokalpina un iz-

sūc pulka vairāk kalpu». Sudrabu E 3, 356.

Strādnieki, kalpi, nabadzīgie zemnieki
— visi

viņi neieredz izdzinējus — fabrikantus, bu-

džus, tirgotājus . . Bērn 57, 8, 8.

izdzirdēt, -dzirdu, -dzirdi, -dzird, pag.

-dzirdu (1. konj.), arī -dzirdēju; trans. Pēkšņi

uztvert (skaņu). I. skaļu klauvējienu pie
durvīm. I. ratu rīboņu. I. motora rūkoņu. I.

troksni pagalmā. I. soļus. I. šāvienu. I. čuk-

stēšanu. I. saucam savu vārdu. !□ Kādu lai-

ciņu lasījis, izdzirdu priekšpusē pazīstamu
balsi. Sāku klausīties, tiešām!

— tas Grumba.

Apsīšu J 3, 51. «Nāciet nu laukā, Brīviņu
kungs!» Upīšu Mārtiņš izdzirda viņu saucam

skaļi un jautri. Upīts XI, 296. Pēkšņi viņš iz-

dzirda, ka Ilga raud, klusi, apslāpēti elsodama.

Ezera 2, 90. // Pēkšņi uzzināt (ko runātu).

IO Istabiņa nebija dārga, bet saimniece, iz-

dzirdusi, ka esmu vidusskolu beigusi, solīja
atdot par brīvu, ja es šad tad palīdzēšot viņas

puikam rēķināšanā. Zālīte 5, 103. Te kādā dienā

izdzirda, Slaucēju Ernests esot uz Rīgu aiz-

braucis. Blaumanis 6, 110. ..apvaicājos nama-

mātei, cik tālu līdz Skrundai, un pārsteigts iz-

dzirdēju, ka kilometri divpadsmit. Lagzdiņš

3, 18.

izdzirdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
trans. 1. Ilgāku laiku, daudz dzirdināt (dzīv-
nieku); izdzirdīt (1). a Nevar visus teļus ar

pienu izdzirdināt. ME I, 732. // Dot bagātīgi
dzert, bagātīgi pacienāt ar dzērienu. In Saim-

nieks visus puišus izdzirdināja. ME I, 732.

2. Dzirdinot (dzīvnieku), izlietot (visu dzē-

rienu vai noteiktu tā daudzumu); izdzirdīt (2).
O Izdzirdināt lopiem visu dzērienu. ME I, 732.

// Izdzirdīt (cilvēkiem visu dzērienu vai no-

teiktu tā daudzumu).
izdzirdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ilgāku

laiku, daudz dzirdīt (dzīvnieku); izdzirdināt (1).
O . . aita ik pavasari atnes pāra jēru un dažu

gadu pat trīnīšus, no kuriem sīkāko māte iz-

dzirda ar tikko slauktu govs pienu. Andersone

l, 82. // Dot bagātīgi dzert, bagātīgi pacienāt
ar dzērienu. !□ Izdzirdīt visu saimi. ME 1,732.

2. Dzirdot (dzīvnieku), izlietot (visu dzērie-

nu vai noteiktu tā daudzumu); izdzirdināt (2).
!□ .. saimnieces . . izdzirdīja nokrejoto pienu

govīm.. Sakse 7, 41. Teliņi līdz 21 dienas vecu-

mam atrodas slaucējas ziņā. Tiem izdzirda

pilnpienu. Lauku Dzīve 73, 11, 6. // Dodot bagā-
tīgi dzert, bagātīgi pacienājot, izlietot (visu
dzērienu vai noteiktu tā daudzumu). O Iz-

dzirdīja visu mucu alus. ME I, 732.

izdzīroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz dzīrot. \E3 Ķēniņiene
izdzīrojusies gājusi dienasvidū.. LTTP vi, 477.

izdzirst, -dzirstu, -dzirsti, -dzirst, pag. -dzirdu;
trans.: novec. Izdzirdēt. !□ Un Austrai liekas,
ka paiet vesela stunda, līdz atkal izdzirst mā-

tes balsi. Upīts 18, 79. «Ko žadzini, žagata, iz-

dzirdīs vēl!» Kristaps paklusām nošņāca.
Jauno v 59, 150. Jānis pienāca [pie durvīm] un

lēnām pieklauvēja. Es aizturēju elpu, lai ma-

nis neizdzirstu. Jaunsudrabiņš 7, 37.

izdzisināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izdzesēt. I. ēdienu. I. istabu. \rj Izlaistījušas
līdz beidzamam Mišela nesto ūdeni, izdzisinā-

jušas līdz beidzamajam elpas vilcienam telpas,
viņas vēl ilgi sēž un žāvē matus. . Indrāne

6, 241.

izdzist, -dziestu, -dziesti, -dziest, pag. -dzisu;
intrans. 1. parasti 3. pers. Izbeigt, pārstāt degt,
izstarot gaismu. Svece izdziest. Papiross iz-

dzisis. Izdzisis vulkāns
— vulkāns, kas vairs

nedarbojas. O Ugunskurs mūsu naktsguļas
vietā izdzisis. Preilis 1, 25. Laikā neuzmetīsi

bērza šķilu, arī ogles izdzisīs, pārklāsies ar

pelēkām pelnu plēnēm, apkārt būs tumsa. .
Grīva 5, 75. Uguns plītī

0

izdzisusi, jo neviens

nebija licis klāt malku. Lācis 5, 439. Elbrusa,
izdzisušā vulkāna, sniegotās virsotnes norau-

gās Melnajā jūrā . . Liesma 59, 5, 12. // Izbeigt,
pārstāt spīdēt, mirdzēt (piemēram, par gais-

mu, debess spīdekļiem). Debesīs izdziest va-

karblāzma. Logā izdziest uguns. O Sārtā gais-
ma debesīs bija izdzisusi. Metās krēsla. Liesma

58, 3, 23. Gaišums logā. . pilnīgi izdzisis. Pir-

tiņā valda dziļa krēsla . . Blaumanis 6, 419. Kad

aiz loga izdzisa mēness un aizsalušajos stik-

los iezibējās rīta ausmas sudrabs, viņi aiz-

miga . . Grīva 4, 436. . . augšup traucās trasējošo
ložu kūļi, izkaisīdamies un izdzisdami izplatī-
juma tumsā. Lācis 15, 289. // Vājinoties apgais-

mojumam, kļūt tumšam, blāvam, nespodram

(par ko gaišu, krāsainu). IjZl Sārti dzeltenā

rietumu pamale kļuva zaļi sudrabota un pa-

mazām izdzisa. . Grīva 1, 39. Vienpadsmitos

augšējās logu rindas [sanatorijā] izdzisa. Birze

5, 142. Rietumos jau izdzisušas visas krāsas.

Liepzari šūpo. . gluži melni satumsušas ēnas.

Kar 59, 8, 40. // pārn. Satumst, pāriet vakarā

(par dienu). ļO Februāra diena izdzisa ātri.

Vakars pienāca steigšus un kā skopulis saim-

nieks smagiem vārtiem noslēdza apvāršņus.
Eferts-Klusais 1, 82. . . īsā Ļeņingradas diena

jau bija izdzisusi. . Kar 59, 10, 50. Neizdziesti,

diena baltā! Bārbale 2, 110. // pārn. Izzust, pār-

stāt izpausties (sejā, acīs, piemēram, par smai-

du). !□ Smaids Lidas sejā izdziest. Vai viņa

vēl kādreiz redzēs savas dzimtenes debesu

burvību? Zigmonte 2, 52. No tā, ka, Andreju pie
durvīm ieraugot, izdziest smaids sagaidītājas

sejā, Andreja saprot: vīramāte cerējusi ierau-

dzīt kādu citu. Bendrupe 1, 6. Spāģis izslējās
taisni, un smaids viņa grumbainajā sejā iz-

dzisa. Līvs 2, 106.

2. parasti 3. pers. Kļūt blāvam, neskaidram,

nesalasāmam (piemēram, par rakstu). !□ Raksts

uz papīriņa bijis tā izdzisis, ka ceļotājs varējis
izlasīt tikai vienu vārdu — «kalps». LTP 370.

Pēdējie vārdi [vēstulē] bija tikko salasāmi un

tad — izdzisa pavisam. Zv 57, 6, 3. Viņš.. no-

sēdās uz apsūnojuša sola pašā stūrī pie veca

kapa ar jau izdzisušu krusta uzrakstu.

Birznieks-Upītis 6, 178. // Pamazām izzust, kļūt
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nesaskatāmam (piemēram, par pēdām). !□ Zā-

lainais, gandrīz izdzisušais celiņš ar mīkstām

āboliņa galviņām.. pieglaudās apputējušām

kurpēm. Kalndruva 5, 50. Brītiņu aizdarēs acis,

un sejā izdziest asās līnijas. Tagad tā ir jauna,

gandrīz meitenīga. . Kalndruva 5, 6.

3. parasti 3. pers. Izzust, pārstāt būt (atmiņa,

apziņā). □ Pamazām Aizpuri izdzisa viņa at-

miņā, aizslīdēja arvien tālāk — kā vēja nests

mākonis.. Upīts VIII, 642. Satricinājums par

šķietamo dēla zaudējumu bija pārāk stiprs,
lai varētu ātri izdzist no apziņas. Sakse 4, 27.

Un kopā jaucas pāragri izdzisušas atmiņas,
reāli cilvēki un viņu dzīves, un lietus uz-

burti tēli. Salnāja 1, 132. ..izdzisusi nebij Ce-

rība vēl pēdējā. .
Aspazija 11, 186.

4. parasti 3. pers. Kļūt aizvien klusākam, līdz

nav vairs dzirdams (par skaņu). O Traktors

beidza strādāt, kuļmašīnas dziesma kļuva dob-

jāka un klusāka, kamēr izdzisa pavisam. Vilks

2, 80. Skaļi sarunādamās, no zivju kombināta

kalnā kāpa strādnieces. Drīz viņu balsis iz-

dzisa krēslainajā novakarē.. Līvs 1, 39. Putnu

klaigas izdzisa tālumā. Brodele 14, 51.

5. Nomirt. O Kad dēli atnāca vecajam Ud-

rim pakaļ, tas vēl bija mazliet dzīvs un elpoja,
bet uz rīta pusi izdzisa pavisam. Lācis 15, 99.

Putns noraustījās meitenes rokās. Izdzisa. «At-

kal viena dzīvība pagalam,» viņa žēlabaini

gaudās. Brigadere 2, 299. %> Dzīvība izdziest —

saka, ja (cilvēks) nomirst. O Cik daudz sāpju
un ciešanu redzēts, cik dzīvību izdziestam!

Cīņa 74, 188, 2.

6. parasti divd. formā: izdzisis. Bez dzīvības,

ari bez dzīvīguma, neizteiksmīgs, vienaldzīgs
(parasti par acīm, skatienu). O Šāviņu šķem-
bu nobeigtie dzīvnieki vērās pienācējos stik-

lainām, izdzisušām acīm. Grants 6, 104. Un pēk-
šņi pusvārdā viņu [skolotāju] apstādināja kāda

seja pašā pirmajā solā — seja, kurā viss bija
izdzisis un miris. Pusaudzis sēdēja mierīgi..,
bet sastingušais skatiens.. liecināja, ka viņš
no skolotāja stāstījuma nedzird ne vārda.

Dripe 3, 17. sal. Viņai nav vēl sešdesmit gadu,
seja tikpat gaiša kā Ernai, tikai acis it kā

izdzisušas, pavērstas uz sevi. . Talcis 5, 182.

// Bez dzīvīguma, kluss, tāds, kurā izpaužas
psihisks sastingums (par balsi). !□ Liena brīdi

klusēja, galvu zemu noliekusi, tad atteica pa-
visam izdzisušā balsī: «Nē, citādi tu neva-

rēji ...» Upīts XI, 321. «Es nekā nesaprotu,»
Jorens saka, bet tik vienaldzīgā, tādā izdzisušā

balsī, ka sieva palūkojas viņam sejā un no-

dreb. Zigmonte 2, 265.

7. parasti 3. pers. Pilnīgi, viscaur atdzist.

O Istabas izdziest, durvis tik ilgi vaļā turot.

Indrāne 6, 98. Tajā [istabā] bija. . vēl pilnīgi
neizdzisusi. . krāsns, kas izdvesa tīkamu sil-

tumu. Grants 6, 295. Jūrmalas smilts ir izdzisusi,
un mani kāju ikri kļūst stīvi. Jaunsudrabiņš
5, 26. «Nāc nu ēst!» viņa aicināja. . «. . lai

neizdziest, Andr. Ir putriņa ar gaļu.» Blauma-

nis 2, 68.

izdzīti [izdzTt], -dzenu, -dzen, -dzen, pag.

-dzinu; trans. 1. Dzenot panākt, ka izvirzās (no
kurienes, kur v. tml.). I. aitas no āboliņa

lauka. L govis ganībās. !□ Dzīšus izdzinu mā-

šeli laukā no dārza. . Bundzeniece 1, 11. «Nepa-
spēju lopiņu izdzīt uz ceļa . .» Rīgas B 58, 39, 2.

sal. Kaut kur viņā līcī zviedz zirgs — ilgi,
spalgi, it kā no ganāmpulka vētrā izdzīts.

Indrāne 6, 73. pārn. Šopavasar Krišs Vērpis ap-

šuva savu nameli jaunāmnomalām [nomaļiem],
lai vējš pa izkurtējušām sienām neizdzītu pē-

dējo siltumu. Kurcijs 4 ,292. pārn. Es beidzot iz-

dzinu no domām tavu vārdu. . Brīdaka 4, 82.

// Dzenot panākt, ka izvirzās cauri (kam),
caur (ko). 1. lopus cauri mežam. >□ Vīrs ace-

nēs atgādināja mākslas mīļotāju, ko aulekšiem

grib izdzīt caur gleznu galeriju. Rīgas B 74,

224, 6. // Piespiest, arī likt atstāt, pamest (kādu

vietu),- padzīt. Izdzīt velnu (arī nelabo, ne-

šķīsto garu, ļauno garu v. tml.) mit., rel. —

pēc mītiskiem vai reliģiskiem priekšstatiem:

panākt ar mītiskām vai reliģiskām darbībām,
ka velns atstāj (kādu vietu, cilvēku). □ Mani

vecāki, visi mani piederīgie bija izdzīti no

mājām un gājuši bojā kaut kur Vācijas liel-

ceļos. Vilks 5, 17. . . Vodžu viņa sirdstaisnibas

dēļ kungs izdzina no mājas . . Ziedonis 6, 135.

Žandarmi neatkāpās ne soli, kamēr viņi [zem-
nieki] nebija izbraukuši uz lielceļa un pievie-
nojušies lielajai izdzīto bēgļu straumei. Sakse

7, 35. pārn. Parādi —tā sauca iemīļotos vie-

sus, kurus izdzīt no savas mājas Roplains
ilgus gadus sūri grūti bij pūlējies. Blaumanis

6, 161. Lielākā, Matrjona, aizskrēja pēc popa,

kurš atnācis izslacīja ar svētīto ūdeni visus

kaktus — nešķīstais gars nu bija izdzīts. Zv

74, 8, 15. // Ar kauju panākt, ka (pretinieks)
atstāj (kādu vietu); padzīt. I. pretinieka pulku
no pilsētas. // pārn. Būt par cēloni tam, ka

atstāj (kādu vietu). □ Sīvi dūmi sāk klai-

ņāt, . , izložņā visas malu malas un izdzen

pēdējos gulētājus no migas. Eferts-Klusais l, 149.

«Tu nedrīksti apstāties!» Andrejs dzird to

pašu balsi, kas viņu izdzina no mājas, kas

trieca viņu pāri grīšļu pļavai pie Kaspara.
Līvs 2, 189. Cilvēks, kuru ceļā nav izdzinusi

steiga, allaž apdomīgi paņem līdzi azaida

tiesu. Cīņa 74, 162, 1. // pārn.; sar. Mācot, audzi-

not, parasti arbardzību, izskaust (cilvēkā kādu,

parasti nevēlamu, īpašību). □ «Jau tā mums

ar māti ir ko darīt, kamēr mēs izdzenam Li-

tai visus tos niķus, kādus jūs viņai iepotējat!»
Zigmonte 2, 128. . . muļķības es arī viņai visas

izdzīšu, ar kurām viņš tai sagrozījis galvu.
Aspazija VI, 98. «.. [zēnu] vajag pērt kā pelav-
maisu, lai visu neprātību no tā izdzītu. .»

[Saka pamāte.] Sudrabu E 3, 273.

2. Likt pārmērīgi daudz un smagi strādāt,

ļoti izkalpināt. lO .. meistari.. centās izdzīt

strādniekus līdz pēdējam sviedru pilienam.
Upīts 9, 712. . . [saimnieks] izdzina Pičtēvu kā

īstu gaitnieku un, kad nu beidzot tam acis pa-

lika gandrīz aklas, tad sūtīja uz ganiem.
Austriņš 1, 180. Senāk saimnieks, kas netaupīja

un izdzina savu zirgu, ātri vien nokļuva zem

ūtrupes āmura. Zv 65, 18, 19.

3. Izstumt, izgrūst (no kurienes, kur v. tml.

transportlīdzekli). I. motociklu uz ceļa.;0 At-

vadījusies viņa izdzina velosipēdu ārā un
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traucās cauri miestam. Sakse 7, 198. . . dzie-

dāju, iedams no mājām uz darbu, Laivu iz-

dzenot jūrā. . Kar 55, 12, 57. // Izstumt, izgrūst

(transportlīdzekli) cauri (kam), caur (ko). I.

ķerru cauri pagalmam. I. motociklu cauri

staignājam. // Izdabūt ārā, izvest (ar stum-

jamu transportlīdzekli). O . . govis slauca ar

rokām, mēslus no kūts izmeta ar lāpstu vai

izdzina ar riču . . Ciņa 67, 131, 2. // sar. Izvest

(no kurienes, kur v. tml, parasti kokmateriā-

lus). (□ Izdzīt baļķus, malku no meža. ME

I, 733.

4. parasti 3. pers. Izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml, parasti pa ūdeni) — par vēju. Vējš
izdzen plostu atklātā jūrā. O Mazo laiviņu. .
beidzot izdzen uz., salu. LTTP IV, 111. // Iz-

virzīt (parasti pa ūdeni) cauri (kam), caur

(ko) — par vēju.
5. Sitot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

□ Ar veiklu sitienu Jaceks izdzina korķi un

pasniedza pudeli Lūcijai. Eglons 1, 132. ..kātu

izdzen ārā no cirvja un ar smalku zāģīti
iezāģē divas spraugas.. Indāns 1, 167. // Sitot

izvirzīt cauri (kam), caur (ko). I. naglu cauri

dēlim.

6. Attīstoties, augot izveidot (piemēram, as-

nus, atvases) — par augiem. O «. .tu vari

pats savām rokām ielikt zemē mazu, niecīgu
sēkliņu un palīdzēt, lai tā izdzen zaļu asnu..»
Brodele 17, 67. Blakām [mirtei] kaktuss, neglīts,

noputējis un bārdains .. Izdzen gan kādu gai-
šāku atvasi.. Zigmonte 1, 110. ..tikko pienāca

pavasaris, kastaņkoks sāka plaukt, izdzīdams

lielus, brūnus, gluži kā medū mērcētus pum-

purus. Skujiņš 7, 45. pārn. .. vēlais pavasaris
vēl nebija paspējis izdzīt pat pirmos pumpu-

rus bērziem kanāla malā . . Kar 57, 3, 25. // sar.

Uzziedināt. I. kreimenes uz Jaungadu.
7. Izveidot zemē (piemēram, vagu). □ Mēs

noliekušās ejam pa izdzītām vagām un metam

tajās uz pusi pāršķeltus kartupeļus. Brodele

13, 230. . . Jaunos laukos vagu izdzen lemess.

Sirmbārdis l, 51. Rāpojot tās [gliemenes] izdzen

vadziņas . .
D kal 66, 75.

8. Skujot izveidot noteiktā lormā (piemē-
ram, uzacis). O .. kad es beigšu skolu, tad

uzacis katrā ziņā izdzīšu šaurākas. Zālīte 5, 53.

Melni nokrāsotās uzacis izdzītas šaurā lokā.

A Grigulis 9, 226. // Skujot atbrīvot no apma-

tojuma. I. kaklu.

o<> Izdzīt slimību (arī kaiti) sar. — panākt,
būt par cēloni, ka izzūd (slimība). O «Še
[pirtsslota], sadod tā kārtīgi sev pa cinkšļiem,
adu nežēlodams. Tas izdzen kaites labāk par
tavam aptieku drapēm.» Ezera 7, 31. <> Izdzīt

no_ galvas sar. — panākt, ka nedomā (par ko).
izdzīt 2 [izdzit], parasti 3. pers., -dzīst, pag.

-dzija; intrans.; pareti. Dzīšanas procesā izzust

(par slimības radītu audu bojājumu, par sli-

mību, kas rada audu bojājumu). O Izdzlstot

reimatiskajiem bojājumiem, rodas rētaudi
sirds vārstuļos. Ves 65, 2, 5. Viņš zināja, ka

Vaguļa plaušas tuberkuloze ir izdziiusi. Birze

5, 36.

izdzīties, -dzenos, -dzenies, -dzenas, pag

-džinos; refl. 1. Ilgāku laiku dzīties (piemē-

ram, kādam pakaļ). I. pakaļ aitām. Suņi iz-

dzenās pakaļ zaķim.
2. trans. Ilgāku laiku, daudz dzīt (kādu).

I. govis ganos. Suņi izdzenās zaķi.
3. sar. Doties, parasti braukšus, pa sliktu

ceļu vai tālu uz kurieni un atpakaļ. I. ar zirgu
uz kaimiņu ciemu.

izdzīve, -es, s.; parasti vsk. 1. Uzdzīve; bau-

du pilna dzīve. □ . . ar tādiem ļaudīm viņai

nekad nebūs pa ceļam. Tukšums un skaļums,
izdzīves kāre un izvirtība ir viss viņu dzīves

saturs. Sakse 6, 93. . . pilsēta [kara laikā] mē-

ģināja aizmirsties skurbulīgā izdzīvē. Brutali-

tātes un varmācības otra galējība allaž bijusi

juteklība un sentimentalitāte. Skujiņš 8, 69. Arī

Švauksts maldījās dažas dienas [mērniekiem]

līdz, bet tik goda un zaļās izdzīves dēļ. Kau-

dzītes la, 227.

2. Patīkama, bezrūpīga dzīve, laika pava-

dīšana; izdzīvošanās. O «Te jau varen jauka

izdzīve, tā — pie [makšķernieku] uguntiņas,

gluži kā jaunības laikos pieguļā. ..» Vanags

6, 109.

izdzīvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; 1. intrans.

Palikt dzīvam (par smagi slimu, ievainotu).

. .sikspārņi viņai nederdzās, bet drīzāk

patika, un arī toreizējais, malkas grēdā sa-

spiestais, kas tomēr izdzīvoja, bija modinājis

viņā vienīgi žēlumu. Ezera 7, 247. Tēvijas kara

laikā viņa saņēmusi ziņu, ka vīrs frontē smagi

ievainots un, šķiet, neizdzīvos. Cīņa 66, 119, 4.

Gulēja visu laiku gultā, sūrojās, ka drīz nāks

rudens un ziema. . un bažījās, ka pavasari
vairs neizdzīvos, ja neaizies jau rudenī, jo tie

abi ir mirstamie laiki. Kalndruva 5, 39. // Pa-

likt dzīvam, saglabāties, neaiziet bojā (nelab-

vēlīgos, arī jaunos apstākļos). O Saskaņā ar

Darvina mācību dabā norisinās nepārtraukta
dabiskā izlase, kuras rezultātā izdzīvo tie or-

ganismi, kas spēcīgāki.. Dindonis l, 7. Diez-

gan daudz purva teteru ir ievesti un palaisti

savvaļā. Jācer, ka tie izdzīvos un savairosies.

Latv dzīvn 36. .. atkritumu bedrēs tuberkulozes

baciļi izdzīvo vairākus mēnešus . . Ves 59, 3, 14.

// pārn. Saglabāties, neizzust (piemēram, par

tradīciju). O Senā atziņa, ka veselā miesā

mājo vesels gars, būdama racionāla, ir iz-

dzīvojusi līdz pat mūsdienām.. Ves 71, 7, 8.

2. intrans. Iztikt (ar kādiem, parasti niecī-

giem, līdzekļiem), spēt eksistēt (no ka).

a Dzīve levai vispār nebija viegla. Tēvs

strādāja par vienkāršu grāmatvedi, un viņi

tikko izdzīvoja. Meldere l, 135. «Nu nebēdā-

jies!» leviņa pieglauda galvu pie vīra vaiga.
«Vai tad mēs neesam izdzīvojuši un neizdzī-

vosim?» Saulītis 12, 128. Liktenis pret viņu nav

bijis vēlīgs, tāpēc Lena kļuvusi raupja un

nežēlīga. Bez šīm īpašībām nav iespējams iz-

dzīvot nežēlīgajā konkurences cīņā. . Zv 73,

18, 19. // Spēt eksistēt, nodzīvot (kur), parasti,

pārvarot kādas grūtības. ļjO legājis Salums

apstājās, un pirmo reizi viņam ienāca prātā

doma, kā šajā istabiņā varēja ilgus gadus iz-

dzīvot trīs cilvēki, dzīvot un justies ērti. .
Purs 4, 40. «Ja vecais Pūpols Smilgājos neiz-

dzīvos, tad neviens neizdzīvos,» it kā teica
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katrs viņa nopietnais saimnieka vaibsts..
Eferts-Klusais 1, 50. // Aizvadīt (kādu laika

posmu dzīvē), nodzīvot (kā). □ Viņš gribēja
būt mierīgs iedzīvotājs, kas mīksti un ērti iz-

dzīvo visu varu laikos. . Sakse 3, 51. Es ne-

varu katru dienu stalti vien izdzīvot. ME pap

1, 445. Izdzīvot pēc likumiem. ME I, 733.

3. trans. Aizvadīt (dzīvi, laika posmu dzīvē);

nodzīvot. O Nu jau var mirt; visa dzīve

izdzīvota. Lēmanis 10, 130. Zeltiņš: Mans dzīves

laiks ir izdzīvots un pabeigts. Tagad jūsu,
jauno, reize. Aspazija V, 51. . . aiz viņas kā aiz

apvāršņa grimstoši melni mākoņu vāli slīga
izdzīvotā, neatgriežamā nabadzības un posta

pagātne. Upīts VII, 100. // Aizvadīt, pārlaist,
izturēt (kādu, parasti grūtu, laika posmu).
O Kad cilvēks, kas izdzīvojis rūgtu un ne-

žēlīgu bērnību un jaunību, sludina dzīvot prie-
ku, viņa vārdi iegūst dziļu nozīmi. Sudrabkalns

2, 199. Kad mēs izdzīvosim šo gadu, nākamajā
mums jau būs stingrs pamats zem kājām. Bro-

dele 4, 35.

4. trans. Izjust, pārdzīvot, izbaudīt. O . .

visi

šie tēli atveidoti tik reljefi, tik spilgti, ka la-

sītājs izdzīvo kopā ar viņiem visus priecīgos
un skumjos notikumus. . Jaun Gr 67, 5, 30.

.. Karmena — šis kvēlais, valdzinošais tēls

liek uz skatuves nevis tēlot, bet izdzīvot visu

lomu — sākt no mazuma un atdot tai visu

savu jūtu un pārdzīvojuma spēku. Zv 66, 23, 13.

. . tā ir tieksme izdzīvot prieku, ko sniedz

spilgts mākslas darbs. Lit M 67, 42, 15.

5. trans.; sar. Panākt, ka (kādam) jāatstāj
(vieta, telpa, kur tas, piemēram, dzivo, strādā).
O Tagad jau mēs [ezera zvejnieki] neesam

vairs vajadzīgi, tagad pavisam izdzīvos laukā

no ezera .. .Kar 74, 7, 64.

Os)" Izdzīvot (arī izkūkot) prātu (retāk jēgu)
sar. — pazaudēt spēju runāt, rīkoties saprātīgi
(parasti aiz vecuma). O «Vai nu pavisam
prātu esi izdzīvojis! Kura māte tad palīdzēs
dēlam no sievas šķirties?» Rozītis 1, 166. «Runā

kā prātu izdzīvojuši,.. vai ābolu laikā vairs

ziedi?» Kaldupe 6, 40.

izdzīvoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Pavadīt laiku tā, kā patīk, brīvi, bez-

rūpīgi, jautri. □ Perlants stāstīja.., kā pa
kāzām izdzīvojušies. Daudz kausu miesta tuk-

šojuši, zēni čakli dejojuši ar vietējām kai-

miņu jaunkundzēm. A Deglavs 1, 650. Vaļā iz-

dzīvojušies, pa mājām labi noēdušies, zaldāti

kāro kādu prāvāku izpriecu. Upīts V, 235.

2. Dzīvot kādu laiku, uzturēties (daudzās vai

visās vietās); dzīvot kādu laiku, uzturēties

daudzās vai visās vietās (kādā teritorijā, tel-

pā). O «Savu māju pameta. Jau pa vairākām

ir izdzīvojusies.» Sakse 7, 230. «Jūs visu lai-

ku .. tepat Antverpenē?» — «Tikai pēdējos
trīs gadus. Līdz tam izdzīvojos gan pa franču,

gan holandiešu ostām.» Lācis 15, 141.

3. sar. Izrotājāties (ar ko). I. ar rotaļlietām.
iO Visādi varēja ar to [ēnu] izdzīvoties. Mei-

tene griezās, virpuļoja, airējās, plivinājās ro-

kām . . Brigadere 2, 306.

īze, īzes, dsk. ģen. īžu, s.; apv. Plaisa ledū.

O Parasti īze sākas pie vaļēja ūdens.. un

stiepjas gareniski pāri ezeram. D kal 66, 53.

Brauc prātīgi, ka neiebrauc īzē! ME I, 839.

izecēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ecējot
viscaur apstrādāt, sagatavot (zemi). □ Zemi

izar un izecē. ME I, 734.

2. Ecējot izraut, iznīcināt (piemēram, augu),

ecējot iznicināt, sabojāt (kādu vietu), a Iz-

ecēt ežu, nezāles, labību. ME I, 734.

3. sar. Izkasīt, izskrāpēt. O Ar susekli, tas

bij tīrais nieks, taisni patīkami, kad tā izecē

ādu, Tāle pati iegrūda pirkstus matos, izskrā-

pēt vēl pamatīgāk. Upīts 4, 132. Izecēt muguru.

ME I, 734.

4. sar. Skrāpējot radīt (piemēram, svītras).

□ Cērtas [meitene] atpakaļ, vienā paņēmienā

izecē ar nagiem garu svītru tai rokā, kas vi-

ņai aiz muguras pagadījusies .. . Zigmonte 1, 83.

izecēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz ecēt. □ Zēns nu labi

šodien izecējies. ME I, 734.

2. sar. Izstrīdēties, izbārties. O Puiši krogā

izecējušies. ME I, 734.

izēdējs, -a, v.; izēdēja, -as, s. Cilvēks, kas

ļoti daudz ēd. Pasaules izēdējs sar. — cilvēks,

kas ēd neparasti daudz. O . . bij tāds bries-

mīgs ķeizars, pirmā numura izēdējs un slinks

uz to pēdējo. Taukus vien ēda, divi sulaiņi
vienmēr stāvēja ar pilnām liekšķerēm, kad

prasīs, tad tikai jādod vien iekšā.. Upīts

XV, 262. Uztura daudzums ir jāsamazina jo

vairāk, jo cilvēks vecāks. Lieli izēdēji mirst

agri. Skulme 3, 68. Kate bija liela izēdēja un

kāra uz saldumiem.. Lācis 11, 155. «Domā, es

tevi barošu, tādu pasaules izēdēju?» Upīts

XI, 315.

izēdas, -v, s.; tikai dsk. Lopbarības atliekas

pēc labākās barības izēšanas. O . . [teļu] ko-

pēji pamanījuši, ka iet zudumā daudz barības,

jo, sausā laikā augusi, lucerna ir visai žaga-

raina. Ar 5. jūniju sāka iepildīt silēs sasmal-

cinātu masu. Nu izrādās, ka izēdu vairs tik-

pat kā nav. Cīņa 63, 139, 2. Siena izēdas. ME

pap I, 446. Izmet no siles izēdas! ME I, 734.

// Dzīvnieku (parasti peļu, žurku,_ dažu ku-

kaiņu) barības atliekas pēc labākā apēšanas.
O 'Apcirknī.. tik peļu izēdas. ME I, 734.

(Āboli) bez tārpu izēdām. ME I, 734. .. liel-

kunga guļamistabā.. tomēr smaržoja pēc ne-

sen kā tīrītiem putekļiem un kožu izēdām.

Upīts 8, 145.

izēdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Ēdinot (dzīvnieku), izlietot (visu barību vai

noteiktu tās daudzumu). O Arī liellopu gaļu
ražojam lētāk.. Tas panākts, lopiem izēdinot

vairāk zaļās masas.. Lauku Dzīve 68, 1, 11.

Izēdinot cāļiem līdz 10 procentiem vitamīn-

siena, pilnīgi tiek nodrošināts organismam ne-

pieciešamais karotīna daudzums. Pad J 64, 118, l.

. . izmēģinājumā bitēm izēdināja biezpienu un

raugu. DD 66, 8, 25. // Dot apēst (cilvēkiem

visu ēdienu, produktus vai noteiktu to dau-

dzumu). I. ciemiņiem visus pīrāgus.
2. Dot bagātīgi ēst, bagātīgi pacienāt ar

ēdienu. lO Izēdināt. . viesus. ME I, 734.

3. Izkodināt (2). O Sīs vietas izēdina ar

skābi. ME I, 734.
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izēdināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz ēdināt. €3 Cik

reižu vēl (tevi) neizēdinājos, kad, laukus ap-

staigādams, iegriezies pie mana vīra. ME 1,735.

izēdums, -a, v.; pareti. Paveikta darbība

izēst (3); izēstā vieta. iO . . korozija . . var

radīt lielus izēdumus un pat caurumus . . Zin T

63, 3, 23.

izeja, -as, s. 1. Vieta, kas paredzēta iz-

iešanai, izkļūšanai (no kādas telpas, teritori-

jas), vieta, pa kuru iziet, izkļūst (no kurienes).

Pagraba i. Rezerves i. Māja ar divām izejām.
Gaidīt pie fabrikas izejas. Alas i. virszemē.

Māsa pastāv, tad pagriežas un dodas uz

izeju, durvīs apstājas un vēlreiz paskatās uz

ārstu. Lukjanskis 1, 115. Klusi torīt Ako izslī-

dēja no būdas, nolaida izejas caurumam

priekšā mizu pinumu. . Lācis 10, 7. Pasēti sa-

dzen tropu saules sakarsētos Atlantijas okeā-

na ūdeņus cauri Kārību jūrai Meksikas līcī.

No turienes ir tikai viena izeja —
Floridas

šaurums. Lielais 1, 20.

2. tehn. lekārta (signālu, enerģijas v. tml.)

izvadīšanai (piemēram, no ierīces). Magneto-
fona i. Skaitļotāja i. // ģen.: izejas, adj. nozīmē.

Tāds, kas tiek izvadīts ar šādu iekārtu; tāds,
kas saistīts ar šādu iekārtu. O Valodnieku

[mašīntulkošanā] visvairāk interesē tas tulko-

šanas procesa posms, kurā ieejas valodā iz-

teiktu ziņojumu pārveido izejas valodā izteiktā

ziņojumā.Zin T 67, 12, 11.

3. lespēja, veids, kā atrisināt sarežģītu jau-

tājumu, pārvarēt grūtības v. tml. □.. lie-

kas, nupat dzīve ievirzījusies tādā traģikas

virpulī, ka vairs nekādas izejas. Sakse 7, 150.

«Nav situācijas, no kuras nevar atrast izeju,»
kaut kur grāmatās bija lasīts. Bet šo izeju

vajadzēja atrast, izdomāt. Saulītis 13, 162.

4. ģen.: izejas, adj. nozīmē. Tāds, no kura

uzsāk ko (piemēram, par vietu, stāvokli). Iz-

ejas pozīcija mii. — pozīcija, no kuras sāk

uzbrukumu; izejpozīcija. O Ik pēc trim minū-

tēm viņš atgriezās izejas punktā pie tilta galā
nomaskētā ložmetēja . . Lācis 15, 331. . . nogu-

ļos izejas pozīcijā šaušanai. Grīva 8, 111. // Tāds

(piemēram, produkts), kas ir (kāda procesa,

norises v. tml.) sākumā. .O Jā, viņš mēģinās
realizēt pārdrošo sintēzi! Lēks pāri vairākiem

starpposmiem, lai saīsinātu ceļu no izejas pro-

dukta līdz gala produktam. Purs 4, 240. . . cehs

noteica tehniskos un tehnoloģiskos izejas da-

tus, lai varētu projektēt lielus kūdras hidrolī-

zes uzņēmumus. Cīņa 73, 179, 4. // Tāds, kas ir

(kā) pamatā, tāds, kas noder par (kā) pamatu.
O Rakstnieka izejas pozīcija vienmēr ir kon-

krētas dzīves parādības.. Valeinis 1, 33.

5. parasti vsk.; mcd. Savienojumā «vēdera iz-

eja»: izkārnījumu izvadīšana no organisma;
deiekācija.

izejams, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd.i zie t.

2. Savienojumā «izejamā diena»: brīvdiena.

!'□ . . viņš bija cerējis atbraukt tāpat, izman-

tojot kārtējo izejamo dienu.. Lācis 11, 267.

3. ar not. galotni. Tāds (apģērbs), kas pa-
redzēts viesībām, svētkiem v. tml. gadīju-
miem. Izejamais uzvalks. Izejamā kleita.

□ Uzvelku vienīgo izejamo tērpu: gaišzilu
vilnas žoržeta kostīmu ar baltu mežģīņu
blūzi. . Spāre 5. !36. Pietiks [naudas] gan darba,

gan izejamiem apaviem.. Niedre 12, 38.

izejmateriāls, -a, v. Materiāls, kas paredzēts
tālākai apstrādei, kā izgatavošanai. O Koks

ir izejmateriāls izolācijas, apdares un akusti-

kas plātnēm un vairogiem, kā arī apdares un

citu būvmateriālu ražošanai. Māksla 61, 2, 35.

Rauga mīklas izejmateriāli ir dažāda maluma

kviešu milti, piens vai ūdens, maizes raugs,

sāls, tauki, olas, cukurs, garšvielas. Mājtur 324.

Neliela mašīna štancē plastmasas detaļas.
Operators tikai ieliek izejmateriālu un izņem

gatavus izstrādājumus. Cīņa 66, 223, 2.

izejošs, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. -> i z i c t.

2. Tāds (parasti dokuments, raksts), ko iz-

sūta no iestādes. Apzīmogot izejošos doku-

mentus. O Roberts Vīlerts strādāja. Sēžot pie

apjomīgā rakstāmgalda, parakstīja izejošos un

ienākošos rakstus .. Purs 4, 217. .. ilgus gadus

nostrādājusi rajona milicijas nodaļā par sek-

retāri — bet vai jūs zināt, ko tas nozīmē?

Gada laikā ap 20 000 ienākošo un izejošo rak-

stu. Zv 67, 2, 19.

izejpozīcija, -as, s.; mii. Pozīcija, no kuras

sāk uzbrukumu,- izejas pozīcija. O «Rīta aus-

mā ieņemsim izejpozīcijas un dosimies uzbru-

kumā.» Kar 63, 2, 127. Fašistiskajām soda eks-

pedīcijām šī apdzīvotā vieta bija ļoti piemē-

rota izejpozīcija, lai uzbruktu mežainajam

partizānu apvidum. Rīgas B 68, 214, 2.

izejprodukts, -a, v. Produkts, kas paredzēts
tālākai apstrādei, kā izgatavošanai. O . . kar-

tupeļi ir izejprodukts spirtrūpniecībai, māk-

slīgā kaučuka ražošanai un citām rūpniecības
nozarēm. Galenieks 2, 356. Reakcijas izejpro-
dukts ir monomēri.. ,

no kā veidojas poli-
mērs. Alksnis 1, 9.

izejviela, -as, s. Viela, no kuras var ko iegūt

rūpnieciskā pārstrādē. Vērtīga i. Izejvielu
avots. Izejvielu resursi. D Sāls . .ir arī sva-

rīga izejviela ķīmiskajai rūpniecībai, jo no

tās iegūst sālsskābi un sodu, nātrija sārmu,

metālisko nātriju v. c. ķīmiskus produktus.
Upīte l, 143. Mājsaimniecības atkritumi satur

daudz otrreizējās izejvielas. . — metālu, lu-

patas, stiklu, papīru, gumiju un kaulus . . Ves

62, 7, 5.

izekscerpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Ekscerpēt un pabeigt ekscerpēt. I. jaunvārdus.
I. žurnālu. I. grāmatu.

izelpa, -as, s.; parasti vsk.; fiziol. Elpošanas

fāze, kurā gaisu izvada no plaušām. Izelpas

ilgums. D Pagarinot izelpu, vairāk izelpojam
izmantotā gaisa . . PL Siev 64, 2, pielikumā 7.

Elpošanas sistēmas attīstību raksturo elpoša-
nas biežums (minūtē), ieelpas un izelpas dzi-

ļums . . Ves 65, 5, 16. Vairākas dziļas ieelpas
un ātras izelpas, it īpaši pēc karstas tējas
iedzeršanas .., atvieglina atklepošanu un die-

nā sakrājušos krēpu izdalīšanos. Ves 70, 10, 12.

izelpojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -> izelpo t (1).

izelpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. El-

pojot izvadīt (gaisu) no plaušām. O Beidzot
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slimnieks atņēma dziļāk elpu un samērā vien-

mērīgi un pa pusei mierīgi izelpoja karsto

dvašu — tā bija pirmā labā zīme. Ādamsons

2, 164. // intrans. Izdarīt izelpu. iO Dziedāša-

nas laikā jāizelpo vienmērīgi, līdzeni un iespē-

jami taupīgi, ievērojot maksimālu elpas eko-

nomiju. Gailis 1, 43. Jācenšas [pastaigājoties]
pakāpeniski pagarināt abas elpošanas fāzes,
sākumā ieelpot, piemēram, uz katriem diviem,

izelpot uz trim soļiem, bet vēlāk uz 3—4 so-

ļiem. PL Siev 64, 2, pielikumā 7. .. Antonija var

gulēt bez bēdām. Mute mazliet paveras ieel-

pojot un izelpojot, tā tas parasti notiek ar

veciem cilvēkiem. Zigmonte 4, 80. // pārn. Iz-

dalīt, izplatīt (piemēram, mitrumu, smaržu);

izdvest (3), izdvašot (1). O Naktī bija lijis
lietus, mitrā zeme un melnzili pelēkās klintis

izelpoja dzestru spirgtumu. Skujiņš 3, 72. Pie

pussagruvušiem grodiem kļāvās pelēklapaini
ceri, kas izelpoja rūgtu smaržu. Kaldupe 6, 123.

Motora izelpotās eļļas un sadegušās naftas

smakai jau jūtami pievienojās svilstošu skuju
un sveķu rūgtie dūmi. Birze 1, 125. Bija augusta

vidus, dienas tveices piekveldinātā zeme izel-

poja Siltumu . . Kar 74, 7, 87.

2. pareti. Elpojot patērēt (daudz vai visu

gaisa skābekli). O Saka, ka maz mīlestības

pasaulē. Par daudz tās ir pasaulē! Kā pasaules
gaisu nevar izelpot, tā viņa guļ slāņiem un

strēlēm, un mākoņiem — neviena neizman-

tota . . Ziedonis 6, 230.

izelpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, intensīvi elpot. I. mežā.

// trans. I. svaigu gaisu.
izelsāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; reti.

1. Izelsot (1).
2. Izelsot (2).

izelsāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.;

reti. 1. Izelsoties (1).
2. Izelsoties (2).

izelsot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Rau-

dot, elsojot pateikt, izrunāt. !□ Nekad nebiju

redzējusi viņu raudam. Kad apjautājos, kāpēc,
viņš izelsoja: «Briesmīgi sāp zobi. ..» Zv 74,

8, 14.

2. Ar grūtībām, skaļi elpojot, pateikt, iz-

runāt; izelst. □ «Vai bija upuri?» Herta Sūna

vairāk izelsoja nekā izteica. Zigmonte 1, 189.

izelsoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz raudāt, krampjaini
ievelkot gaisu. Izraudāties, i. un nomierinā-

ties.

2. Ilgāku laiku, ar grūtībām skaļi elpot
(piemēram, aiz piepūles, sāpēm).

izelst, -elšu, -els, -elš, pag. -elsu; trans. El-

šot pateikt, izrunāt. «Ruta
..

.» viņš izelsa

kā trakā skrējienā aizkusis. Lācis VII, 472. At-

sprāgst durvis, uz sliekšņa — Žanis. «Dakteri

arestēja! ..
.» viņš izelš. Kar 57, 1, 82. «Tad ta

cilvēks!» puika izelsa kā pārkurināta lokomo-

tīve un nekā vairāk nespēja izdabūt pār lū-

pām. Pad J 63, 191, 4.

izelsties, -elšos, -elsies, -elšas, pag. -elsos;
refl. Ilgāku laiku, daudz elst. \C3 .. ķēve ap-
stājas, izelšas labu laiku. . LTTP IV, 60.

izēnot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Pa-

darot tumšu (kā) lonu, izcelt (to). I. dekorā-

ciju. O Viņa drusku paķiķināja ar zilgani
izēnotajām acīm un pasmīnēja. Kar 74, 7. 25.

pārn. Ja mēģinātu noorganizēt neparastu iz-

stādi . ~ kur katra fotogrāfija tiktu iekļauta
līdzās esošo kontekstā, kas to padarītu par

lielāka veseluma daļu un savdabīgi izēnotu!

Māksla 73, 2, 47.

2. Ēnot (3) un pabeigt ēnot. I. zīmējumu.
izērmot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; sar.

Padarīt (kādu) neparastu, jocīgu.
izērmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz ērmoties.

izerrofies, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz erroties.

izēst, -ēdu, -ēd, -ēd, pag. -ēdu; trans. 1. Ap-

ēst (visu ēdienu, kas ir, piemēram kādā trau-

kā, vai noteiktu tā daudzumu). I. zupu no

šķīvja. I. biezputru no bļodas. I. pusi bur-

kas ievārījuma. Zirgs izēdis auzas. !□ . . abi

brāļi saskaldīja bišu kokus, izēda medu un

tad visu tāpat atstāja. LTP 347. Viņas smaids

šķita nevainīgs, kā septiņus gadus vecai mei-

tenei, kura nav izēdusi ievārījumu. Birze 5,31.

Neizēsto, silē palikušo šķiedeni cūkas sabra-

dājušas kājām. . Cīņa 60, 6, 2. // Apēst (kā
iekšējo, vidējo, arī labāko daļu). I. gaļu no

pīrāga. I. maizes kukulim mīkstumu. I. no

kliņģera gabala rozīnes. □ .. māte velk no

maizes krāsns laukā ar visu mizu ceptus kar-

tupeļus . . Māsa uz pusēm pārgriezto kartu-

peli izēd no iekšpuses ar karotīti, un miza

paliek kā tukša ciba. Andersone 1, 53. // Ēdot

iztukšot (piemēram, trauku). I. zupas šķīvi.
I. konfekšu kārbu. !□ .. viņi izēda katrs pa

gaļas konservu kārbai.. Lācis 11, 34. Cūka

sili neizēda, Ka kājiņu neiecēla.. DV 164. Visa

zeme pārpilna saules atbrīvotu ūdeņu. .. Ik-

viens tecētājs cenšas paņemt kaut ko no pļa-

vām un tīrumiem: . . mālu piciņu, vāveres iz-

ēstu čiekuru. Viese 2, 10. // Ēdot izlietot visu

ēdamo (kādā vietā). I. pieliekamo. ;p_ Kazu

svinības rīkoja sievasmāte lauku māja. Trīs

dienas dziedāja, dejoja un ēda, bet nebija ta

māja ne izēdama, ne izdzerama .. Zv 74, 21, 25.

2. parasti 3. pers. Graužot, izmantojot barī-

bai, sabojāt (no iekšpuses) — parasti par ku-

kaiņiem. Tārpu izēsts ābols. O Atcerējās ķir-

mju izēsto kumodi, skapi, kas piebāzts ar vi-

ņas tērpiem. . Kar 55, 6, 83.

3. parasti 3. pers. ledarbojoties izbojāt (kadu

priekšmetu) — piemēram, par rūsu, kodīgu

vielu. Sērskābes izēsts virsvalks. O Spainītis

gan vecs, rūsas izēstu dibenu.. Dripe 1, 49.

// ledarbojoties radīt (kur, piemēram, cauru-

mu) —

par rūsu, kodīgu vielu. Virsvalks ar

skābes izēstiem caurumiem. □ Kodinot [me-

tāla] plati, skābe izēd tajā sīku bedrīšu tīklu.

PL Siev 64, 6, 20.

4. sar. Panākt, ka (kādam) jāatstāj (vieta,

amats). O Holma tūka fabrikā tā jaunā, skais-

tā poliete tikām taisījās meistaram klāt, ka-

mēr izēda veco, krietno krāsu nodaļas vadī-

tāju un pati iesēdās tās vietā. Upīts 9, 135. «Šis

cilvēks izēda veco skolotāju,» stāsta Laima,
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«denuncēja, ka tas necienīgi izteicies par Ul-

mani . . .» Brodele 13 , 233. «. . komandā ir daži

cilvēki, kas mani neieredz tieši tāpēc, ka es

spēlēju labāk par viņiem. Viņi to nevar pa-

ciest un grib izēst mani no komandas.» Vilks

1, 137.

Os> Kādu(s) medus podu(s) es tev (arī vi-

ņam, viņai v. tml.) esmu izēdis, arī ko es tev

(arī viņam, viņai v. tml.) esmu izēdis sar. —

saka, reaģējot uz kāda nelaipnu, naidīgu at-

tieksmi. O Nezinu, kādus medus podus esmu

viņiem izēdis, ja tā noskaitušies? Ziedonis 6, 245.

izēsties, -ēdos, -ēdies, -ēdas, pag. -ēdos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz ēst; ēst daudz, tik, cik

gribas. O . . izēdas, izdzeras un beidzot

atgriež muguru. Aspazija 3 , 264. Mūsu ābeles

deva pietiekoši daudz ābolu, turklāt labu, su-

līgu un saldu, lai izēstos paši, savārītu ievā-

rījumu un noliktu augļus ziemai. Kar 74, 5, 116.

.. pieradiniet sevi pie domas, ka draugi un

radi nāk pie jums, lai pavadītu vakaru jūsu
sabiedrībā, nevis lai izēstos un iedzertu. PL

Siev 74, 8, 27. // trans. Est (ko) daudz, tik, cik

gribas. I. ābolus. I. ogas. □ «. . došu [tev]. .
gardākos pasaules ēdienus izēsties, kurus bau-

dot vēl jauki spēlēs un dancos.» LTP 320.

..labu labā izēdas un izdzeras. ME I, 735.

2. Apēdot (kā daļu), izkļūt cauri (tam). Kā-

purs izēdies cauri ābolam. O . . velns izēdies

dubļiem cauri.. LTTP VI, 621. Kamēr kungs

izēdas kalnam cauri, šie gabalā. ME I, 735.

3. sar. Ar pūlēm apgūt, iemācīties (ko); ar

pūlēm iepazīties (ar daudziem materiāliem).

O . . līdz pat pēdējam brīdim [Purvasloka]
loloja cerības kaut kā izēsties cauri Jūrskolas

kursam un tikt uz kāda padomju kuģa . . A Gri-

gulis 4a, 50. Pa mācību laiku Lauciņš izēdīsies

cauri apgabaltiesas melnajam darbam un, stu-

dijas beidzis, varēs tūdaļ kļūt tiesnesis vai

prokurors. Sakse 4, 21. Žurnālisti., beidzot va-

rēja izēsties cauri programmu, brošūru un

biļetenu kaudzei, ko mums bagātīgi piedāvā

spartakiādes organizācijas komiteja.. Pad J

71, 135, 3.

4. parasti 3. pers.; sar. Tikt izēstam (parasti

neviļus, negribēti). Bērniem izēdās viss ievā-

rījums.
izēvelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. £ve-

lējot izveidot. O Plankām vai dēļiem abās

šaurajās plaknēs visā garumā izēvelē rievu. .
Sterns 2, 99.

izēvelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz ēvelēt.

izfantazējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts Bērna i. Neauglīgs i.

izfantazēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ra-

dīt, izveidot lantāzijā. O Ļoti saudzīgi viņš
izturējās pret bērnu iztēli. Lai arī ko bērns

izfantazētu, viņa tēvs arvien atrada ceļu fan-

tāzijas un izdomas attīstīšanai, ievadot to pa-
reizā gultnē. Mājtur 46. Viņš izfantazēja, kā

sarindotu šīs mājas, ja būtu iespējams tās

pārbīdīt. Sakse 3, 99. Bieži gadās novērot, ka

aktieris
_

ļoti grib kādu lomu. Dažreiz tas ir

izfantazēts raksturs, kāda vēl nemaz nav dra-

maturģijā. Dzene 3, 41.

izfantazēfies, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz fantazēt. □ Izfanta-

zējies līksmi izstaipījās un izlēca no gultas.
Lubējs 1, 148.

izfasēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Fasēt

un pabeigt lasēt. O Pēc piena aizstājēja pie-
liešanas maisījumu izfasē pudelēs, un no

tām dzirda teļus. Cīņa 63 , 37 ,2.

izfiimēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Filmē-

jot izlietot (lilmu). I. 200 metrus filmas.

izfilmēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl.; sar. 1. Ilgāku laiku, daudz lilmēt. I. brīv-

dienā. I. ekskursijā. I. paviljonā un brīvā

dabā.

2. trans. Filmēt (daudzus objektus), vairāk-

kārt filmēt (kādu objektu). I. dabas skatus.

I. bērnu.

3. Ilgāku laiku, daudz Hlmēties. I. pie da-

žādiem režisoriem.

izfilozofēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz lilozolēt. I. ar

draugiem.

izfiltrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Filtrēt

un pabeigt liltrēt. :0 Sulu izfiltrē caur div-

kāršu marli vai flaneļa drāniņu. . Lauku Dzīve

74, 6, 36. . . [hidrobioloģe] cauri.. smalkam tīk-

liņam izfiltrē piecus spaiņus ūdens. Kad tas

izdarīts, tīkliņa apakšā nostājas duļķes. PL

Siev 59, 9, 20. . . lai iegūtu dažus kilogramus
zelta, nāktos caur jonītiem izfiltrēt miljonu
kubikmetru [jūrasļ ūdens. Zv 67, 3, 5.

izfiltrēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās.
Reil. -> iz Ii 11 rē t; tikt izfiltrētam. □ Asi-

nis, kas plūst caur nieru kapilāriem, . . izfil-

trējas: olbaltumvielas un asins ķermenīši tiek

aizturēti asinīs, jo netiek cauri asinsvadu sie-

nām, turpretim dažādi vielu maiņas produkti
izdalās no organisma urīnā. Zv 57, 16, 27.

pārn. Faktu lavīnas nereti gāžas pāri lasītā-

jiem, un šie fakti nespēj izfiltrēties caur emo-

ciju un intelekta sietiem. Lit M 74, 27, 5.

izformēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Sa-

dalīt mazākās vienībās, sadalīt pa citām vie-

tām, vienībām vai likvidēt (kādu organizētu

veselumu). .. komandieri nolemj dzīvā

spēka saglabāšanai izformēt lielākās partizāņu
grupas mazākās (pa 3—5 cilvēkiem) . . Sam-

sons 1, 144. Pēc revolūcijas artilērijas apakš-
vienību, kurā mēs dienējām, izformēja. Cīņa

64, 220, 4. .. velkonis taranēja viņu seineri,
komandu izformēja un nosūtīja uz citiem ku-

ģiem ...
Lit M 74, 23, 12.

izfotografēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Fo-

tografējot izlietot (fotofilmu). I. desmit filmi-

ņas. O Ja laiks un apstākļi atļauj, visideālā-

kais būtu izfotografēt un attīstīt vienu filmu

un tad, ja tās krāsu palete jūs apmierina,
iegādāties tik filmu, cik vienā sezonā paredzat

izfotografēt. Lauku Dzīve 74, 5, 39.

izfotografēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. 1. Ilgāku laiku, daudz fotografēties.
I. dažādās pozās.

2. Ilgāku laiku, daudz lotograiēt. I. pārgā-

jienā. I. atvaļinājumā.
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3. trans. Fotografēt (daudzus objektus), vai-

rākkārt fotografēt (kādu objektu). I. visu, ko

redz. I. bērnu dažādās pozās.

izfrēzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Frēzē-

jot (1) izveidot. (atslēdznieks] izgudroja

speciālu ierīci, kas dod iespēju adatas rievu

izfrēzēt, izmantojot šim nolūkam parasto

urbjmašīnu. Zin T 63, 1, 30.

izgādāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Rūpē-

ties un panākt, ka (kāds) dabū (ko). I. ielū-

gumu. I. atļauju. □ .. līdz pat aiziešanai pen-

sijā [Gundegas] vecmāmuļa te nostrādājusi par

apkopēju aptiekā. Pazīstamā provizore.. šo

vietu solījās izgādāt Gundegai. Ezera 1, 10. Kā

pagasta vecākais Eglītes tēvs prata sev iz-

gādāt pat lētu darbaspēku, proti, pamuļķo
Vīksnas Jēcīti. . Austriņš 1, 181. «Šitādos va-

kara tērpos nav nekāda strādāšana, es jums
izgādāšu dungriņus.» Saulītis 12, 95. // sar. Rū-

pēties un panākt, ka notiek tā, kā vēlams.

O «Tad arī uzzinājām, ka bijis nolemts mūs

sūtīt uz Vāciju. Bet saimnieks esot izgādājis,
ka varot palikt.» Preilis 1, 35.

izgadīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.

1. Negaidot notikt, gadīties. !□ Tā izgadī-
jās, ka šorīt visvaļīgākais bija tēvs. . Sakse

7, 418. Bez steigas viņa apjautājās, kā tad iz-

gadījies, ka man nebijis neviena sagaidītāja.
Kar 56, 8, 40. // Izdoties, laimēties. !m «Es gan

reiz braucu [ar četriem zirgiem]: izgadījās —

muižas kučieris paveda.» Upīts 11, 13. Mums

izgadījās iegūt pie galda ļoti izdevīgas vie-

tas. ME I, 735.

2. Dažkārt būt, nejauši būt. IO Te satiekas

ļaudis no tuviem un tāliem ciemiem, kam

darbu karstumā maz izgadās vaļas brīžu..
Zv 64, 14, 20. . . [zvejnieku] kolhozam sezona

izgadījusies varen bagāta. Cīņa 68, 161, l. Mā-

koņu debesīs bija sanācis jau daudz, rīt va-

rēja izgadīties arī apmākusies vai lietaina

diena. Zigmonte 5, 91.

izgaidīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

trans. Ilgāku laiku, ļoti gaidīt (parasti veltīgi).
m Indra līdz pagurumam izgaidījās Visvaldi,
bet viņš bibliotēkā neienāca. Kalndruva 2, 23.

Izgaidījies velti atbildes, Ludis apskaitās. Bri-

gadere 2, 18. Tramvaja nav. Pusstundu izgaidī-
jos taksometru, bet arī tā nav. Grīva 9, 179.

Tovakar viņš nokavē, bet rītvakar Emma ne-

atnāk uz priedēm. Trīs stundas viņš velti iz-

gaidās . . Upīts V, 648.

izgailēt, parasti 3. pers., -gail, arī -gailē, pag.

-gailēja; intrans. Gailēt un izbeigt gailēt (pa-
rasti par oglēm). O Ogles izgail un pārklājas
ar baltam plēnēm. Grīva 6, 13. Krāsnī bij pēdē-
jas ogles izgailējušas. ME I, 735. Izkurējās krās-

niņa. Izgailēja zilās uguntiņas. Birznieks-Upītis
IV, 16.

izgainīf, -v, -i, -a, arī -īju, -ī, -ī, pag. -īju;
trans. 1. Izgaiņāt (1). I. zosis.

2. Izgaiņāt (2). I. odus no telts. lO pārn. Vi-

ņa drīz vien izgainīja no telpām nevīžības pu-

sakārtoja kartotēku.. Kalndruva 2, 9.

izgainīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

trans. Ilgāku laiku, daudz gainīt; izgaiņāties.
I. odus.

izgaiņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Gai-

ņājot panākt, ka izklīst (dzīvnieki). I. vistas.

I. odus. // Gaiņājot izkliedēt (piemēram, dū-

mus). O Aizsmēķējis viņš ar roku izgaiņāja
dūmus .. Līvs 2, 194. Ar roku izgaiņājis dūmus

uz visām pusēm, viņš atspieda galvu abās

plaukstās un kaut ko grūtu un svarīgu do-

māja. Lēmanis 15, 21. // Iztrenkāt (dzīvniekus).

O Suns izgaiņā aitu baru. ME I, 735. // Iz-

klīdināt (piemēram, cilvēku grupu). Policija

izgaiņā demonstrantus. O Maljars: Buržuā-

zija dzīvo vienās orģijās, bet strādniekiem

aizliegta jebkāda organizācija. Vēl vakar viņi

izgaiņājuši akmeņkaļu sapulci. Upīts XIV, 311.

// Izkliedēt (piemēram, miglu) —

par vēju,

sauli, ta Pūta spirgts, silts vējš un ātri

izgaiņāja miglu. . Brodele 14, 173. Tās bija die-

nas, kad tikai ap pusdienu saule izgaiņāja

miglas vālus; tie nolija zemē smagās rasas

lāsēs, mirdzēja jaunajās koku lapās, zālē,

ziedos. Zigmonte 2, 114. Vēdlodziņa restēs šau-

jas tik strauja svaiga gaisa strāva, ka izgaiņā

septiņu pīpmaņu dūmus.. Lit M 75, 1, 6.

// pārn. Izkliedēt (4). I. skumjas.
2. Gaiņājot izdzīt (no kurienes, kur v. tml).

I. biti no istabas.

izgaiņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz gaiņāt. I. uz-

bāzīgu mušu. I. dundurus. Suns izgaiņājas
aitas.

izgaisināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, būt par cēloni, ka pilnīgi izbeidzas

(psihisks vai fizioloģisks stāvoklis). I. šau-

bas. !□ Trešajā vakarā Ansis ar Ilzi sati-

kās Viesturdārzā.
..

no sākuma sarunas ne-

veicās, bet drīz vien neveiklību izgaisināja
Ilzes bezbēdība. A Grigulis 13, 22. Pirmo dienu

bravūrība [fašistiem].. bija izgaisusi. To bija

izgaisinājusi Sarkanās Armijas artilērijas un

ložmetēju uguns, kas ienaidniekam lika ik uz

soļa uzmanīties un piesargāties. Grīva 4, 184.

.. gribējās brīdi pabūt vienam un ļauties

nervu un muskuļu atslābumam, izgaisināt sā-

pīgo saspīlējumu deniņos. 391. _// Pa-

nākt, būt par cēloni, ka izzūd (kāda parādība).
O . . baznīca vienmēr centusies aizsegt sauli,

lai cilvēkam neļautu ieskatīties noslēpumos,

kuru atklāšana varētu satricināt un izgaisināt

māņticību. Cīņa 63, 273, 4. . . gadu no gada jau-
nās svinības izgaisināja baznīcas māņus. Cīņa

63, 139, 2. // pareti. Panākt, būt par cēloni, ka

aizmirstas, ka izzūd (no atmiņas).

2. parasti 3. pers.
Izkliedēt (piemēram, dū-

mus, miglu) —

par vēju. O .. vējš pama-

zām izgaisināja dūmus. Grants 3, 96.

3. sar. Pazaudēt, nozaudēt. [□ «.. paņem

cepuri un uzsēsties virsū, ka neizkrīt laukā

[no ratiem]. Ja to izgaisinās —
līdz rudenim

staigās pliku galvu, jaunu tēvs jau nedos
:
»

Upīts XI, 269. Bet mātei tas vis nebija pa prā-

tam, ka veča rokā atrodas tāda summa. «Nu

tikai izgaisini!» viņa., teica un sniedzās jau

pēc naudas. Jaunsudrabiņš 111, 153.

4. reti. Izvēdināt (telpu). I. istabu,

izgaismojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1). ,□ Pēdējā laikā
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[vilcienos] kvēlspuldzes aizvien vairāk izspiež
luminiscences gaismas ķermeņi, kas lielā

mērā uzlabojuši vagonu izgaismojumu. . Zin T

67, 2, 19. Caur galvenās fasādes stiklojumu pa-

veras plašs skats uz Daugavu. . Šis stiklojums
nodrošina arī ļoti labu iekštelpu izgaismoju-

mu. Māksla 61, 2, 44. Puisim ir. . patika darbo-

ties ar prožektoriem —
radīt gaismas efektus.

Varbūt šī pēdējā kaislība ir pielipusi no [re-

žisora] . . , kurš izgaismojumiem veltī lielu

Vērību. Lit M 63, 9, 2.

2. Paveikta darbība, rezultāts ~*-izg ai s-

mo t (2). !□ Blakus mākslinieciski ticami

iezīmētiem raksturiem [romānā] ir tēli, kuros

jūtams psiholoģiski nepietiekami dziļš iekšē-

jais izgaismojums, maz viņu attīstībā dvēseles

dialektikas. Kar 63, 1, 147. .. [kinofilmas va-

roņa] gara pasaules izgaismojums iezīmē arī

filmas galveno konfliktu.. Māksla 62, l, 30.

Tagad uz mūsu teātru skatuvēm jaunā.. iz-

gaismojumā atmirdzējuši visi labākie latviešu

literatūras klasiķa Rūdolfa Blaumaņa darbi.

Lit M 65, 8, 2.

izgaismot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Viscaur, pilnīgi apgaismot (telpu, vietu).

O Telpu izgaismo aiz skaidu plātņu pane-

ļiem apslēptie. . apgaismes ķermeņi. Lit M

63, 6, 3. Milzīgs ļaužu pūlis blīvējās ap puķu
veikalu, kuru spoži izgaismoja žilbinošas pro-

žektoru ugunis. Saulītis 12, 14. Pusdienas sau-

les izgaismotā ainava bija tik krāsu noziedu

bagāta, ka likās, abpus ceļam noguldīta pušu

pāršķelta milzīga glezna. Niedre 13, 104. pārn.

. . gandrīz visi latviešu rakstnieki un kultūras

darbinieki nāca no tautskolotāju vidus . . Viņi

izgaismoja tautai ceļu. . Pad J 70, 49, 2. // Ap-

gaismojot izcelt (ko, parasti tumšākā apkai-
mē). □.. pilsētu iluminē. Šai laikā ieslēdz ..
gaismas ietaises, kas izgaismo gan strūklakas

un ūdeņus, gan pieminekļus un vēsturiskās

celtnes, un tikai tad pilnībā izceļas to rak-

sturs un pievilcība. Zv 67, 23, 25. Starmeši iz-

gaismo uz violetā nakts fona divas figūras,
kam pievērsti visu pavadītāju skatieni. Pad J

74, 128, l. Daudz laba var teikt par trim [izstā-
des] zālēm trešajā stāvā — to iekārtojums lo-

ģisks, mērķtiecīgs, pārdomāts priekšmetu iz-

kārtojums, tie labi izgaismoti. Lit M 64, 26, 7.

// Sekmēt gaismas izplatīšanos (telpā); pa-

nākt, ka (telpā) ir pietiekami daudz gaismas.
O Augsti, tuvu griestiem novietoti logi telpu
izgaismo dziļāk, zemi logi — seklāk. . Mājtur

406. Apbūve ir jāizkārto tā,.. lai dzīvojamās
telpas būtu pietiekami izgaismotas, izvēdinā-

tas un izsauļotas. Ves 64, 10, 5. Sienu plašie,
destiklotie atvērumi uz āru ļauj iekštelpas labi

izgaismot un padarīt saulainas. Freimanis 1, 11.

// Apgaismot (no iekšpuses gaismu caurlai-

došu priekšmetu), tā ka (tas) kļūst viscaur

gaišs. Mākslinieciski darinātie [pilsētu]
ģerboņi bus izgaismoti no iekšpuses, jo to iz-

gatavošana izmantots arī krāsainais stikls. Rī-

gas B 68, 276, 4. // Apstrādājot pakļaut (filmu)
gaismas iedarbībai. !□ . . pēc melnbaltās attīs-
tīšanas [krāsaino] filmu intensīvi izgaismo no

temulsijas puses. Zin T 66, 4, 40.

2. Spilgti atveidot, atklāt būtisko, izcelt (pie-
mēram, mākslas darbā, zinātniskā darbā); būt

par cēloni tam, ka atklājas būtiskais, izceļas

(piemēram, mākslas darbā, zinātniskā darbā).
a Arī aktiera radītie tēli ir īsti, dzīvi, da-

biski un tomēr artistiski izgaismoti. Te izpau-
žas . . [aktiera] savdabīgā pieeja, gleznotāja
acs, gaume, viss, kas vajadzīgs, lai katrā ga-

dījumā varētu attaisnot drosmi rīkoties ar

spilgtām krāsām. Dzene 1, 32. Krājumam īpat-

nēju noskaņu piešķir tematiskā viengabalai-
nība, kas kā fokusā ļauj sakoncentrēt un

spilgtāk izgaismot tēlojamo vidi un realizēt

autora idejisko ieceri. Kar 59, 5, 143. Līdzās

vispār zināmiem faktiem un materiāliem šai

izdevumā atrodam arī daudz tāda, kas iz-

gaismo jaunas līnijas bagātajos un daudz-

šķautņainajos raksturos. Jaun Gr 68, 3, 2.

izgaismotājs, -a, v. lerīce attīstītas lotoiilmas,

fotoplates izgaismošanai. □ .. aizrautīgi rit

meklētāju —
sarkano izlūku darbs. Nesen at-

raduši Piltenes fotodarbnīcas arhīvu ar 9000

fotoplatēm. . . Sēž puikas pie izgaismotāja,

priekšā 9000 nezināmo . . Ziedonis 6, 65.

izgaismoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.
1. Refl. izgaism o t (1); tikt izgais-

motam. !□ Ēkas ārpuse veidota atturīgi,
ar labām proporcijām. Pārsvarā lielas, stik-

lotas virsmas, caur kurām maksimāli iz-

gaismojas tirdzniecības zāles. Māksla 61, 2, 15.

No zilganpelēkas, piepīpētas dūmakas skatī-

tāju zālē izgaismojas sejas. Pad J 68, 217, 4.

2. Refl. izgaismo t (2); tikt izgaismo-
tam. '€3 Arvīda Rozes devums Dzimtenei iz-

gaismojies tikai pēdējā laikā, pētot vēstures

avotus. Cīņa 74 , 222,2. // Kļūt ļoti skaidram

(parasti par domu). 0 ..spilgtāk nekā līdz

šim izgaismojās doma, ka tikai cilvēka paša

spēkos noteikt, cik lielā mērā radošs ir viņa

darbs. Pad J 73, 94, 5.

izgaist, -gaistu, -gaisti, -gaist, pag. -gaisu;
intrans. 1. parasti 3. pers. Izklīst, izzust (par

miglu, putekļiem v. tml). O Migla pēkšņi

pazūd, izgaist, it kā tās visu nakti nemaz ne-

būtu bijis. Līvs 2, 37. Kazarmas ietina milzīgs

putekļu mākonis. Kad tas izgaisa, ļaužu bars..
caur izlauztajiem ozola vārtiem devās kazar-

mās. Grīva 1, 55. // Izzust, izgarot (par smaržu).

!□ Hedviga ienāca istabā viegla un trausla,

un Imantam likās, ka tā ir kāda smarža, kas

tūlīt izgaisīs un pazudīs. Lukjanskis 1, 63. «Ja

puķei izgaist smarža, tā nekā nevar darīt..»
Zālīte 5, 278. // Izzust, kļūt nesaskatāmam (par

parādībām dabā). O.. pēkšņi alā iedrāzās

gaismas stars, kas, apskrējis visus kaktus, iz-

gaisa pie Zaksa kājām. A Grigulis 9, 118. Ma-

šīna traucas uz priekšu pretim neesošajam
ezeram, un, tikpat pēkšņi kā radusies, visa

aina izgaist, pazūd. Visapkārt stepe ... ste-

pe ... Kroma 3, 5. Tomēr tālāk sekot nebija

iespējams, jo mašīna bija uzbraukusi uz ceļa

un pēdas izgaisušas. Cīņa 57, 271, 2. // Kļūt ne-

dzirdamam (attālinoties, citām skaņām pārmā-

cot) —

par skaņu; arī apklust, izskanēt (par

skaņu). O Agnese vēl brīdi stāvēja pie dur-

vīm un klausījās pazīstamajos soļos, kas attā-
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linoties kļuva arvien klusāki, līdz izgaisa..
Sakse 6, 266. . . troksnī un saucienos Viktora

balss nozuda un izgaisa. Lēmanis 18, 53.

..Andrim saskrēja asaras acīs sajūsmā par

brīnišķīgo tauri, . . izgaisušām skaņām . . Caks

11, 12. // Kļūt nesaskatāmam, izzust skatienam

(attālinoties, nonākot tumsā, miglā v. tml).

O Mikiņš raugās dzērvju kāsim pakaļ, kamēr

tas pamazām izgaist zilajā debess tālē. Vanags

9, 32. Kā apburta viņa raudzījās pakaļ kādam

svešam kuģim, kura melnais vai pelēkais si-

luets pamazām saplūda ar apvārsni un izgaisa

jūras dūmakās. Lācis 10, 128. Nakts tumsā takas

izgaist un pazūd . . Kar 58, 3, 40.

2. Izbeigties, pāriet (par jūtām, sajūtām, do-

mām v. tml.). Izgaist šaubas. Izgaist bailes.

Izgaist skumjas. Izgaisa visas cerības. Izgaist
satraukums. Miegs izgaisis. Nogurums izgaisis.
O Izgaist rūgtums un aizvainojums, un kļūst
atkal gaiši un viegli. Brodele 17, 165. . . dusmas

bija pavisam izgaisušas, un viņa gandrīz jau

varēja smaidīt.. Rozītis 2, 41. Gan jaunības
mīlestība pārsāpēs un izgaisīs gluži kā nebi-

jusi. Saulītis 6. 118. Pat domas pagura, samu-

džinājis, izgaisa. Kalndruva 5, 100. // Tikt aiz-

mirstam. O . . visa sadomātā apsūdzības runa

viņai bija izgaisusi no galvas. Uzsāka atņem-

damās, bet neviena lāga vārda, ne derīga
iemesla viņa neatcerējās. . Zeiboltu J IV, 267.

. . tās tālās dienas bija gandrīz izgaisušas no

Ģirta atmiņas. Dripe 2, 20. . . tiem, kas piedalī-

jās kara notikumos, šis laiks nekad nevar

pilnīgi izzust no atmiņas. . Izgaist daži vārdi,

izgaist dažas vietas, bet kopumā paliek. Zv

74, 19, 14. // Pārstāt izpausties (acis, skatienā,

sejā) — piemēram, par jūtām. !□ Mātes zila-

jās, labsirdīgajās acīs izgaisa bailes, no aug-
stās pieres nozuda rūpju rievas. Branks l, 24.

.. viņa sejā nemiers izgaisa, tā kļuva paš-
apmierināta, it kā viņš nekad nebūtu šaubījies,
ka Agnese varētu neatnākt. Sakse 6, 128. . . acīs

iegūlās tumšas ēnas, bet, līdzko Anita pagrieza
galvu, tās izgaisa, un acis raudzījās dzidras,

gaišas un spožas. Ezera 2, 21.

3. parasti 3. pers. Izzust, pārstāt eksistēt (par
dažādām parādībām).l€J Bet Ivai šobrīd likās,
ka visā pasaulē palikuši tikai viņi divi vien

un šis nelielais dabas stūrītis visapkārt, viss

pārējais pazudis, izgaisis . . . Purs 4, 96.

4. Pazust tā, ka nav atrodams (parasti par

cilvēku). □ «. . no pļavmalas tecina [taciņa]
ieiet mežā, tur — nu jau desmit gadu būs,
ka cilvēks izgaisa.» Akuraters 1, 66. ..krodzi-

nieks savu krogu nodedzina un pats izgaist.
Lit Av 40, 2, 3. Var būt, ka arī tāds Ansis

Leinasars vēl kaut kur ir, tikai nozudis, iz-

gaisis dažādu notikumu jūklī. A Grigulis 13, 366.

_Os> Izgaist (arī pagaist, izkūp) kā dūmi (arī
kā migla) — saka par to, kas nepastāv ilgi,
kas ātri izzūd. □ . . vieglā peļņa izgaisusi kā

dūmi. Nekur vairs vieglāk
0

nevar paķert lie-

lāku kušķi naudas, jo viņas nekur nav. Rozī-

tis 111, 125. ..atmiņā palicis viss stiprais. Pā-

rējais — kā dūmi izgaisis. Ziedonis 6, 34. Sā-

kumā abu. . [jauniešu] laimei ceļā stāv vecās

ierašas, bet tās pamazām izgaist kā migla sau-

les staros. Zv 52, 8, 24.

izgājiens, -a, v. 1. fizk. Atra pārvietošanās no

kāda stāvokļa kādā virzienā (piemēram, hokejā,
paukošanā). □ . .vārtsargs kļūdījās izgājienā
no vārtiem. Pad J 74, 128, 3. Viņa dublieris ..

būs.. arī pieredzējis vārtsargs, bet mazliet

nedrošāks izgājienos. Sports 66, 106, 3.

2. pareti. Netāls gājiens (no kādas vietas uz

kādu vietu).

izgājušais; s. -usī; novec. Pagājušais (par

laiku, laika posmu). iO Graudi, lieli kā balti

zirņi, krita grabēdami uz izgājušā gada sau-

sajām lapām . . Apsīšu J 3, 36. «Ar Jūļa izgāju-
šās ziemas darbu esmu gluži mierā. .» Austriņš

i, 249. «Mana māte man atkal izgājušo nakti

[sapnī] parādījās . .» Blaumanis 6, 113.

izgalvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Gal-

vojot panākt, ka (kādu) atbrīvo (piemēram, no

ieslodzījuma). O . . cietumā Dziļupietim ne-

bij jāsēd, jo iespaidīgas personas un vairākas

bankas to izgalvoja. Rozītis 111, 329. lespaidīgi
radinieki izgalvoja beidzot Lorenco no cie-

tuma. Kurcijs 4, 115. Pēc laika draugi aktierus

tomēr no apcietinājuma izgalvoja, bet teātris

tika stingri uzmanīts. Zālē sēdēja spiegi, poli-

cija bieži pratināja teātra administrāciju. Dzene

3, 10. // Galvojot panākt, ka (kāds) atgūst (pie-
mēram, ieķīlātu mantu). □ Par viņu iežēlo-

jies kāds paziņa, izgalvojis mašīnu un dabūjis
tādā kārtā atkal Ķikānu uz kājām. Austriņš

1, 334.

izganīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ganot

panākt, ka (lauksaimniecības dzīvnieki) paēd.
O Govis,.. labi izganītas, guļ un gremo.

Lēmanis 17, 155. Visvairāk Gunāru skumdināja
pārmetumi, ka viņš slikti izganot. Bet kā lai

izgana govis uz tāda ielāpiņa? Eglons 2, 79.

Priekšpusdienā Bērziņu Liena izganīja lopus
Spilvas pļavā un linaitā. Upīts XI, 318.

2. Viscaur noganīt (kādu vietu), ganot ļaut

apēst (daudzus vai visus augus kādā vietā).

O Izganīju bērzu birzi. LD 10 981. Labāka gana

par Bērziņu kolektīvā nekad vēl nav bijis. . .
Katra noriņa, meža laukumiņš, pat tīruma ež-

male tiek rūpīgi izganīta. Jokums 1, 365. Ganī-

dama izganīju treju līču āboliņu.. LD 14225.

izganīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar. Izla-

māt. !□ Ja ar godu neatdosi, pie baznīcas

izgānīšu. LD 20 500, 7.

izganīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. trans. Ilgāku laiku, daudz ganīt. !□ . . viņa

bija.. uzaugusi Kraupēnu Jaunurijos pie ra-

diniekiem Grašiem. Par audzināšanu bija izga-
nījusies Grašu cūkas, govis . . Sakse 2, 24. Bērni

šodien labi izganījās cūkas. ME I, 736.

2. parasti 3. pers. Ilgāku laiku ganīties, līdz

ir paēduši (par dzīvniekiem). !□ Lopi labi iz-

ganījušies pa āboliņu. ME I, 736.

izgānīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

Izlamāties. iO Sievas, labi izganījušās, ap-

rima. ME I, 737.

izgārgt, -gārdzu, -gārdz, -gārdz, pag. -gār-

dzu; trans.; pareti. Ar gārdzienu izdvest (ska-
ņu). !□ Astoņpadsmit rīkles pēkšņi izgārdza
mežonīgu rēcienu un astoņpadsmit asinīm
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pieplūduši acu pāri paskatījās Cipū [zaglī].
Lācis 1, 265. // Gārdzot pateikt, izrunāt. O «Al-

bīns?» viņš izgārdza mežonīgu skaņu un atkal

purināja mehāniķi. Lācis 15, 388.

izgarlaikoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, ļoti garlaikoties. O «Ne-

steidzies, vēl laika diezgan. Kamēr sabrauks

mednieki, paspēsi vēl izgarlaikoties.» Dripe

i, 15.

izgarnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izrotāt

(ēdienus). I. torti. Izgarnēta rasola bļoda.
izgarojumi, -v, vsk. izgarojums, -a, v. Smarža,

tvaiki, kas izgaro, izdalās (piemēram, no

kādas vielas). Benzīna izgarojumi. Asi ēdienu

izgarojumi. Salijušu drēbju izgarojumi.
O Kaudzēs sakrautā malka izgaro sveķu
smaržu, un Mičis kāri ieelpo šos izgaroju-
mus . . Sudrabu E 3, 236. . . ļaudis . . elpoja . .

sīvus naftas izgarojumus, ko vējš kopā ar

motoru dūkoņu nesa no jūras . . Grants 7, 46.

. . puķu smarža jaucās ar nesen no veikala at-

vesto mēbeļu politūras izgarojumu. Niedre

13, 7.

izgarot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja. 1.

intrans. Pārvērsties tvaikos (par vielu); iz-

dalīties (par tvaikiem). 1.0 ..viņš pasmēla
riekšavās ūdeni, slapināja seju, krūtis un ple-
cus .., bet lāsītes saulē izgaroja dažos mir-

kļos. Ezera 7, 53. Slapjas augsnes daudz sil-

tuma zaudē arī, mitrumam izgarojot. Tērauds

1, 160. Puķes ne tikai pašas izelpo ūdens tvai-

kus, bet tie izgaro arī no puķu podu mitrās

zemes. Mājtur 471. pārn. Indulis: Tā sauja
ūdens, ko man pārlējāt? Tā žuva. Izgaroja jūsu

gars Ar ūdens garaiņiem! Rainis VIII, 239.

pārn. Somiem ir pat sakāmvārds: «Pirtī izkūp
dusmas, izgaro raizes.» Ves 74, 9, 5. // Izzust

(par smaržu). Maigais aromāts izgarojis.
2. trans. Izdalīt (mitrumu, tvaikus). ItZl Ru-

dens lietus periodā izmiekšķētā zeme izga-
roja daudz mitruma, kas cēlās gaisā.. Grīva

l, 95. Brīvā gaisā, gaismas un vēja ietekmē

[kartupeļu] bumbuļi izgaro lieko mitrumu. .
Cīņa 57, 226, 3. Viss klajums vizēja rasā, kā

vieglu migliņu izgarodams . . Austriņš 2, 161.

// Izdalīt, izplatīt (smaržu). !□ Mežaparka prie-
des izgaro skurbinošu sveķu smaržu . . Liesma

58, 4, 18. Siens smaržo, izgarodams tūkstoš ziedu

un zāļu vīstošo dvašu. Vējāns 5, 168. Apsega
nepaguva izžūt nakti, smaga tā bij, vilka galvu
atpakaļ, izgaroja sārmainu smaku. . Briga-

dere 2, 331.

izgaršot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. No-

garšojot ēdienu, dzērienu, pilnīgi sajust, at-

šķirt (garšu); lēni, ar baudu ēst, dzert (ko),
nosakot garšu. O .. galdā tiek celta jubilejas
torte. Viesi, izgaršodami saldumu, apmieri-
nāti čamstina lūpas. Pad J 66, 161, 2. Mīkstums

[ābolam] smalkgraudains, čaugans,.. ar ļoti

patīkamu aromātu un tikko izgaršojamu rūg-
tumu. Sudrabs 1, 254. ..degustators izgaršo
vīnu.. Teātris 73, 18. Ēda lēni, svētsvinīgi, katru

kumosu izgaršodams. . Cīņa 63, 13, 4. sal. Viņa
izcēla spaini uz grodu malas un padzērās tā-

pat no visa, dzēra kā izgaršodama, vai ūdens

mav kļuvis citāds. Ezera 7, 16. pārn. ".Tavs

apavu uzņēmējs ir ieradies,» turpināja Kjovs,

izgaršodams mutē katru drusciņu no sava sa-

kāmā . .Lit M 74, 26, 10.

izgaršoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; trans. Vairākkārt nogaršot. I. visus ēdie-

nus. I. dažādus dzērienus.

izgatave, -es, s.; parasti vsk. Izgatavošana,
ražošana. O Tika papildināta to [kannu] kon-

strukcija, izgataves tehnoloģija un kvalitāte

ievērojami uzlabojās. Cīņa 67, 132, 2. .. kon-

densētā piena izgataves iecirknis ievērojami
modernizēts. Cīņa 67, 155, 1.

izgatavot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Iz-

strādāt, izveidot līdz pilnīgai gatavībai (priekš-

metu) rūpnieciski vai ar roku darbu. I. jaunu

modeļu apavus. I. lidmodeli. .. rūpniecī-
bas kombināts apgūst kārniņu ražošanu _un
centralizētā veidā sāks izgatavot dažādas būv-

detaļas — durvis, logu rāmjus . . Cīņa 60, 25, l.

Šūšanas firma.. izgatavo ikvienam patērētā-
jam nepieciešamus izstrādājumus. Cīņa 73,

186, 2. Pakāpeniski cilvēks sāka izgatavot ar-

vien labākus medību rīkus. Parādījās bume-

rangs un citas metamās ierīces. . A Kalniņš

1, 3. Prasmīgie kaulu griezēji no valzirgu

ilkņiem izgatavo briežu un braucamo suņu

figūras.. Zv 52, 7, 17. // Pagatavot (ēdienu,

dzērienu no kādiem produktiem). □ No me-

dus izgatavo dažādus gardumus: cepumus,

konfektes, dzērienus . . Bērn 57, 4, 5. .. no bal-

tās [kokosrieksta] mizas . . izgatavo dažādus

ēdienus. Rīgas B 58, 60. 6. // Panākt, ka rodas

(viela no kā). !□ Izstādīti šā ceha preparāti:
ēteriskā eļļa, ekstrakts . ~ kas .. izgatavoti no

skujām. . Cīņa 57, 255, 3. Vecītis izgatavoja
tinti no tintes riekstu sulas, piejaucot tai klāt

dzelzs vitriolu un līmi. Bērn 50, 10, 30. // Izvei-

dot gatavā lormā (piemēram, dokumentu).

I. dokumenta norakstu. □ Tiesas sēdes pro-

tokols jāizgatavo un jāparaksta ne vēlāk kā

piecu dienu laikā pēc tiesas sēdes pabeigša-

nas. Krim pr 43. Izgatavoti. . būvprojekti des-

mit fermām . . Cīņa 73, 110, 2.

izgaudoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku, daudz gau-

dot (parasti par suni, vilku). Suns izgau-

dojās visu nakti. ME pap I, 447.

2. parasti 3. pers. Ilgāku laiku radīt stieptas

spalgas, svelpjošas skaņas (par vēju, vētru

v. tml.). Vētra izgaudojās visu nakti. tŽJ_ «Vai

dzirdi, Anniņ, kā vējš kauc un dauzās ap

mūsu veco būdu,. . še kalnā viņš var izgau-
doties un izplēsties īsti pēc sava prāta.» Blau-

manis 6, 47.

3. sar.; niev. Izvaimanāties; arī skaļi iz-

raudāties. □ Nu tu varēsi atkal izgaudoties.
ME pap I, 447.

izgausties, -gaužos, -gaudies, -gaužas, pag.

-gaudos; refl. Ilgāku laiku, daudz gausties.
I. par slimībām. O Ko es tad neizlūdzos un

neizgaudos. ME I, 737.

izgavēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

1. Ilgāku laiku gavēt. □ Pa gavēņa laiku iz-

gavēsimies diezgan. ME I, 737.

2. sar. Ilgāku laiku pietiekami nepaest, ba-

doties. I. pa kara laiku.
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izgavilēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -eju; trans. Līksma,

ļoti priecīgā balsī spēji pateikt, izrunāt. I. at-

bildi.

izgavilēties, -ejos, -ējies, -ejas, pag. -ejos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz līksmā, priecīgā
balsī saukt. Bērni izgavilējas mežā.

2. Līksmi izdziedāties. Meitas izgavilējas.
izgāzelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Gāzelējoties izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). Zostēviņš izgāzelējas pa kūts dur-

vīm. Siena vezums izgāzelējas uz ceļa. // Gā-

zelējoties izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

izgāzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Gāzēt

un pabeigt gāzēt (telpu). I. dzīvokli.

izgāzt, -gāžu, -gāz, -gāž, pag. -gāzu; trans.

1. Gāžot izdabūt (no kurienes, kur v. tml, pa-

rasti daudz, ko smagu); gāžot panākt, ka (cil-

vēks) izkrīt (no kurienes, kur v. tml). I. zēnu

no ragavām. \C3 Kad viņš aizbrauca uz

upesmalu, izgāza baļķus un atgriezās atpa-
kaļ, bija jau krietna novakare. Sakse 2, 164.

Blakus [malkas] grēdai zvilnēja no automašī-

nas izgāzti bluķi. Spāre 5, 253. Sētā durvju tu-

vumā tikmēr izgāzts vesels vezums meiju.
Birznieks-Upītis 11, 74. Krastmalā izgāztas guļ
garas ogļu grēdas. Sēlis 5, 299. // Būt par cēloni

tam, ka izkrīt (no kurienes, kur v. tml).
O Ķēve .. tikko neapsvieda ragavas un ne-

izgāza braucējus. . Upīts 3, 61. Sekoja spēcīgs

grūdiens, kas visus izgāza no sēdekļiem [auto-
mobilī]. Kar 57, 9, 47. // Strauji, arī nevērīgi

izliet, izbērt. lO .. pulveri, daudz nedomā-

dams, izgāza virtuves nolietnē. Lubējs 1, 148.

Mežsargi ogas atkal atņēma, izgāza turpat cir-

smā un sabradāja ar kājām. Zv 52, 17, 23. Upīšu
Mārtiņš mēģināja pastāstīt, kā aizlakstiešu

Kviesis.. dulnumā pilnu groka glāzi izgāzis
uz galda. . Upīts 4, 160. // Strauji, arī nevērīgi
iztukšot (piemēram, trauku), izlejot, izberot

(saturu). I. ūdens spaini. <> Izgāzt podu (arī
podus) vienk. — izrīkoties, izrunāties tā, kā

nevajag, aplam, netaktiski. Q ..kā viņš pir-
miņ [pirmīt] bija izrunājies par vadību. . Mā-

jās sieva bija teikusi, ka viņš taču šeit, lau-

kos, nekādus podus neizgāzīšot, bet.. izgāza.
Vilks 7, 261.

2. Ar spēku, spiedienu izkustināt (no vie-

tas), izlauzt, izraut un apgāzt. O .. nogranda
spalgi dārdieni. Šķita, ka tur kāds ar cirvja
pietu mēģina izgāzt durvis no eņģēm vai vis-

maz izsist pāris dēļu. Saulītis 12, 149. Ar lielu

spēku traktors drāzās sienā. Dēļi brikšķēja un

lūza. . . Izgāzis šķūņa sienu, traktors . . devās

pa linu tīrumu taisnā līnijā uz kāpostdārzu.
A Grigulis 12, 14. .. pāri kapiem saraktas tran-

šejas, krusti izsvaidīti, pieminekļi izgāzti.
Sakse 7, 94. Reizumis ceļš meta līkumu ap mil-

zīgu, vētras izgāztu stumbru ar augšup pa-
slietām ķeburainām saknēm . . Spāre 5, 232.

3. sar. Ļaut brīvi izpausties (pret kādu, pie-
mēram, dusmām, niknumam). !□ Mazu viņš
mani ar siksnu bieži pēra par dažādiem nie-

kiem, dažreiz pat par neko. Vienkārši, lai iz-

gāztu uznākušās dusmas. . Sēlis 5, 302. Viņa
nejaudāja ar visu tikt galā, nogura un sa-

pīka. Viņai gribējās uz kādu sakliegt, izgāzt

īgnumu, dusmas, bet neviena nebija. Ezera

i, 386. Dusmas par sevi pašu Ģirts ātrumā iz-

gāza uz mehāniķi. «Spēlē te visādi augstus
priekšniekus!» Dripe 2, 114.

4. sar. Panākt, darīt tā, ka beidzas ar ne-

veiksmi, ar nevēlamu rezultātu (kāds pasā-
kums). lO Jaunie strādnieki [kapitālistiskajās
zemēs] aktīvi piedalās ražošanas sapulcēs un

balsošanā aizvien biežāk izgāž arodbiedrību

bosu un uzņēmēju vienošanās. Liesma 70, 2, 27.

Leinasara pārvešanai un jaunu spiegu izsēdi-

nāšanai paredzētais transporta līdzeklis aiz-

turēts un visa akcija izgāzta. A Grigulis 13, 578.

Nu, lai, bet izrādi nevar izgāzt! Brodele 7, 19.

// Noraidīt, neatzīt. I. kandidatūru vēlēšanās.

□ «Bet ko tu darīsi, ja viņi tavu priekš-
likumu izgāzīs cauri?» Berta ķircinājās . .

Ro-

zītis l, 29. Šie cilvēki nerunā ne vārda, tikai

vēju appūstajās sejās vēl kaut kas atblāzmo

no tikko notikušās vētrainās sapulces, kurā

viņu priekšlikums izgāzts. J Kalniņš 1, 23. // Pa-

nākt, ka (kāds) piedzīvo neveiksmi. I. stu-

dentu eksāmenā. O .. klusajā Tukumā nav

nemaz dzirdēts, ka pārbaudījumos kāds būtu

izgāzts, ja vien daudzmaz sagatavojies. Dorbe

3, 6.

5. Izvirzīt uz priekšu, izliekt (krūtis, vēderu).

(Staigā) krūtis izgāzis — saka, ja kādam ir

pašapzinīga, iedomīga poza. O Un šis stāv kā

blāķis, rokas bikšu kabatās sabāzis, vēderu iz-

gāzis . . Upīts XII, 643. Viņš atjāja uz lepna
meļņa. Sēdēja seglos krūtis izgāzis, pašapzi-
nīgs. Jansons 2, 47. «Savā mūžā esmu cīnījies
ar vēl lielākiem vīriem,» Nagainis krūtis iz-

gāzis dižojās. Rozītis 1, 40.

6. Strauji uzšķērst, pārdurt, tā ka izkrīt (pie-
mēram, iekšas). □ . . vērsis izgāž šim iekšas . .
LTTP VII, 1066. ..sāni tai bij izgāzti.. LTTP

V, 2. Kālab izgāzi vistiņai aci? LTTP V, 191.

7. sar. Iztērēt (naudu, parasti daudz), sa-

maksāt (parasti dārgi). C~J Eberhardīne: ..es

savu naudu esmu izgāzusi par velti. Aspazija

3, 259. «Tu esi traka, tik daudz naudas izgāz-
dama.» vēlāk sacīja Biruta.. Zigmonte 4, 27.

Kā no laivas izgāzts (biežāk izmests,

izsviests) —■ saka par ļoti samulsušu, bezpa-

līdzīgu cilvēku, kas nezina, ko darīt, ko iesākt.

O Nu, ko viņš tagad pat stāvēja kā no laivas

izgāzts un plātīja muti, vai tad mēles nemaz

nebij kā citiem cilvēkiem jel vārdu pateikt?

Upīts XI, 374. «Nekā man nav. . Maldos kā no

laivas izgāzta.» Upīts VIII, 573. Izgāzt (retāk

izliet) žulti sar. — izpaust niknumu, ļaunumu

(pret kādu), parasti runā. O ..kāds., centās

Blaumani publiski izsmiet un nomelnot, arī

Andrievs Niedra izgāza pār viņu žulti vēs-

tulē . . Stankevičs 1, 117.

izgāzties, -gāžos, -gāzies, -gāžas, pag. -gā-
zos; refl. 1. Reil.-*-izgāzt (1). I. no raga-

vām. Baļķi izgāžas no mašīnas. !0 .. putras

spainītis Ciprikam izkrita no rokām un putra

izgāzās uz klona. Kurcijs 1, 254. Spainis izgāzās
zemē. ME I, 737.

2. parasti 3. pers. Refli z g ā z t (2). Izgā-

zies žogs. lO . . logi gāžas ārā no sprādzienu
radītiem triecieniem.. Hirurgs Dubinskis paš-



izgāztuve 534

laik operēja, kad izgāzās logi operācijas ista-

bai. Kar 51, 9, 808. Tā bija kāda pusmūža liepa,
kas bija izgāzusies. Laikam pavasara ūdeņi

bija izskalojuši radžu plaisas, un saknes vairs

nespēja noturēt sulīgā koka.. Valdis 1, 77.

3. parasti 3. pers. Tikt izpaustam (attieksme

pret kādu) — piemēram, par dusmām, nik-

numu. I.CTJ Viņa dusmas izgāžas pret mani.

ME I, 737. Ceplim akciju sabiedrības bankrota

laikā jābūt labi tālu no tās. Tad visu ieintere-

sēto un arī valsts niknums izgāzīsies pret jau-
nās vadības nemākulību. Rozītis l, 234.

4. sar. Piedzīvot neveiksmi, kaunu, izdarot

ko slikti, nemākulīgi. I. eksāmenā. O Man

nav ne mazākā prieka piedalīties šaušanas sa-

censībās un komandas priekšā izgāzties. Kād-

reiz šāvu labi.., bet tagad redze kļuvusi pa-

visam draņķīga. Grīva 8, 110. «..es jau diez-

gan esmu izgāzusies, vai tiešām. . režisors ne-

redzēja, ka es nekam nederu?» Zigmonte 4, 136.

. . viņš jutās pilnīgi drošs, ka vairs neizgāzi-

sies un ka viņam nebūs ar kaunu jāaiziet no

šā darba. Lācis 12, 517. // Beigties ar neveiksmi,

ar nevēlamu rezultātu (piemēram, par pasā-

kumu). Q.. tiesas process, kas ilga četrus

gadus, izgāzās. Tiesa bija spiesta apsūdzētos
attaisnot. PL Siev 64, 2, 8. .. reakcionāro ap-

rindu centieni pasludināt to [miera piekritēju
kustību] ārpus likuma ar kaunu izgāzās. Zv

51, 13, 27.

5. Novietoties vaļīgā pozā, parasti sēžot,
stāvot. □. . elektrovilcienā

.. , ērti izgāzies,
sēž cilvēks. . Pad J 70, 203, 2. Viņš izgāzies
brēca

.

. . ME I, 737.

6. parasti 3. pers. Strauji izplūst (piemēram,

par dūmiem). Tvaiku mutulis izgāzās pa dur-

vīm.

7. sar. Strauji, ar lielu sparu, arī troksni

izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.) — parasti

par cilvēku pūli; izgrūt. Ļaužu bars izgāzās
pa vārtiem uz ielas. // Strauji, ar lielu sparu,

arī troksni izvirzīties cauri (kam), caur (ko) —

parasti par cilvēku pūli.

izgāztuve, -es, dsk. ģen. -vju, s. Vieta, kur

saved un izgāž atkritumus. Būvgružu i. !□ Pa-

rasti cenšas ātrāk teritoriju noplanēt un visu,
kas palicis pāri, nolīdzināt līdz ar zemi vai

aizšķūrēt atkritumu izgāztuvē. Cīņa 63, 278, L

Viņu [ķīmiķi] interesē visai prozaiskas lie-

tas — rūpniecības atkritumi. Līdz šim tie bei-

dza savu mūžu izgāztuvēs, dažviet tika sade-

dzināti . . Zv 64, 7, 3.

izglābāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; trans. Ilgāku laiku glabāt (ko). I. otra

naudu. I. bērniem konfektes.

izglābt, -glābju, -glāb, -glābj, pag. -glābu;
trans. 1. Pasargāt ar savu rīcību no bojāejas;
but par cēloni tam, ka neaiziet bojā. I. slīcēju.
I. slimnieku no nāves. I. lopus no degošas
kuts. I. dālijas no salnas. I. avarējušu kuģi.
I. degošu mežu. im «Kas tu esi, mazā? No
kurienes? Vienalga. Es tevi izglābšu. .. Tu

nedrīksti mirt.» Lukjanskis 1, 79. Pasargāt cil-

vēci no iznīcinoša kodolkara, tas nozīmē iz-

glābt miljoniem dzīvību, novērst neiedomāja-
mas ciešanas un postījumus. Lit M 60, 50, 1.

Sīkās, čaklās mārītes, ko Nigērā atveda no

Irānas, izglābušas Nigēras palmu mežus, ku-

rus bija apsēdušas rijīgās svērājvaboles. Lauku

Dzīve 75, 3, 26. Tuksnesī ceļinieku izglābj Mazs

avots. A Grigulis 14, 38. // Panākt ar savu rī-

cību, arī būt par cēloni tam, izvairās vai

atbrīvojas (no cilvēka vai dzīvnieka, kas ap-

draud dzīvību). I. partizānu no vajātājiem.
I. stirnu no vilka. // Panākt ar savu rīcību,
arī būt par cēloni, ka nenonāk (briesmās,

postā v. tml.) vai izkļūst (no briesmām, posta
v. tml.). I. karavīru no gūsta. I. tautu no ver-

dzības. I. pulka karogu, m Mana māte ar savu

pūra daļu izglāba Jaunskaldas no ūtrupnieku
āmura! Indrāne 6, 56. . . bēgšana no nometnes

viņu izglāba no cietuma un katorgas darba

ceļu būvē Sahāras tuksnesī. . Grīva 7, 36. // Pa-

nākt ar savu rīcību, arī būt par cēloni, ka

izvairās vai atbrīvojas (no sev kaitīga,
bīstama cilvēka, dzīvnieka). I. pagrīdnieku no

spiega. I. zēnu no huligāniem. Kaķi no suņiem
izglāba veiklība. // Panākt ar savu rīcību, arī

būt par cēloni, ka izvairās (no nepatīkama

stāvokļa, cilvēka) vai izkļūst (no nepatīkama
stāvokļa), atbrīvojas (no kā traucējoša, no ne-

patīkama cilvēka). I. kaimiņu no parādiem.
I. brāli no nepatikšanām. I. ceļabiedri no uz-

mācīga jautātāja. Izglābt stāvokli (arī situā-

ciju) — atrast izeju no grūta, sarežģīta stā-

vokļa; būt par cēloni tam, ka rodas izeja no

grūta, sarežģīta stāvokļa. !□ No neveiklā stā-

vokļa viņu izglāba priekšnieks Priedes Jānis,

kas kopā ar dažiem jauniešiem un Ivanu

iebrauca pagalmā. Sakse 7, 408. Par laimi,

Ēvalds šoreiz izglāba draugu no algebras for-

mulām. Saulītis 12, 91. . . vecis nepratane vārda

vāciski. Atbraucēji savukārt nezināja zvied-

riski. Stāvokli izglāba Leinasara attapība.
A Grigulis 13, 71.

2. rel. Pasargāt (kādu) no soda aizkāpa dzīvē-

(piemēram, ar lūgšanām, grēku nožēlošanu,

pievēršanu kristietībai). IO «Ko? Kāpēc stei-

ga?» Sviķis bija repliku sadzirdējis. «Tāpēc,
mani izglābtie brāļi un māsas, ka man rūp jūsu
dvēseles. Dievs man pavēlēja ierasties.. »

A Grigulis 13, 292.

izglābties, -glābjos, -glābies, -glābjas, pag.

-glābos; refl. 1. Reil. iz glābt (1); pa-

sargāties, tikt pasargātam no bojāejas. I. pēc

kuģa avārijas. I. ugunsgrēkā. I. no nāves

frontē. O Tātad viņš ir dzīvs! Izglābies. Klī-

vers 2, 20. Amjūdži par sarkano partizānu at-

balstīšanu bijuši nolemti iznīcībai tāpat kā

Zlēkas, bet, kā par brīnumu, izglābušies. Zie-

donis 6, 39. // Izvairīties vai atbrīvoties (no

cilvēka, dzīvnieka, kas apdraud dzīvību). I. no-

soda ekspedīcijas. Stirna izglābās no vilka.

// Izvairīties (no briesmām, posta v. tml.), ne-

nonākt (briesmās, postā v. tml.), arī izkļūt (no

briesmām, posta v. tml). I. no soda. I. no

ielenkuma. I. no koncentrācijas nometnes.

iO Matveju, kā kalpa puisi, nodeva [zaldā-
tos], bet Andra tēvs izglābās, izgādādams par

tēva mantas daļu, kas tam nācās no Upma-
ļiem, sev vietnieku. Apsīšu J 3, 29. Viņam [saim-

niekam] pašam taču bija skaidri zināms, ka,
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Ipiķis gribēja iesmērēt savu kaulaino Rozma-

riju [par sievu] . . tikai tāpēc, lai izglābtos no

bankrota. A Grigulis 13, 553. // Izvairīties vai

atbrīvoties (no kaitīga, bīstama cilvēka, dzīv-

nieka). Pagrīdnieki izglābās no sekotājiem.
// Izvairīties vai atbrīvoties (no nepatīkama

stāvokļa, cilvēka, no kā traucējoša). I. no ne-

patikšanām, f. no kompromitējošas situācijas.
I. no ziņkārīgajiem korespondentiem. O «No

sirmiem matiem vīrietis var izglābties, tos no-

griežot.» Birze 5, 39.

2. rel. Pasargāt sevi (piemēram, ar lūgša-

nām, grēku nožēlošanu, pievēršanos kristietī-

bai) no soda aizkāpa dzīvē. O . . mācītājs ..

runāja par to lielo žēlastību, ja kādam bij
dots ilgās miesas ciešanās nožēlot savus grē-
kus un tā izglābties no mūžīgas pazušanas.
Upīts 4, 237.

izglaimot, -Oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; reti.

Glaimojot panākt, ka dabū. □ Izglaimot
naudu. ME I, 738.

izglaimoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz glaimot (kādam).

I. priekšniekam. I. meitenei.

izglāstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ilgāku

laiku, daudz glāstīt; viscaur glāstīt. I. meite-

nei matus. [□ Bērns diezgan izglāstīts. ME I,

738. Izglāstīja viņu no visām pusēm. ME I, 738.

Katram cilvēkam ir tāda taka, kuru viņš pa-

zīst tik labi, ka izstaigās aizvērtām acīm. Tum-

sas aklumā plaukstām izliks, izglāstīs ik kak-

tiņu, ik cini. Zemzaris 1, 116.

2. pareti. Glāstot viscaur izlīdzināt. □ Izgiās-
tīt pierē krunkas. ME I, 738.

3. reti. Glāstot izpaust. [□ . . Neizglāstīts
maigums — tās ir sāpes. . Vācietis 3, 121.

izglāsfīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

trans. Ilgāku laiku, daudz glāstīt. I. mazbērnus.

izglaudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ilgāku
laiku, daudz glaudīt; viscaur glaudīt. I. bērnu.

I. mazmeitai galvu. I. kaķi. I. suni. I. ābeles

stumbru. lO Māt, atmiņā man vienmēr vizēs

Tavs mazliet skumjais, mīļais skats, Kad es tev

izglaudīju bizes Un pirmoreiz bij sirmais

mats ..
.
Vācietis 2, 16.

2. Glaudot padarīt viscaur gludu; iz-

glaust (1). O Izglaudīt lapu. ME I, 738.

izglaudīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. trans. Ilgāku laiku, daudz glaudīt. I. maz-

dēlam galvu. Bērns izglaudījās kaķēnu.
2. Ilgāku laiku, daudz glaudīties (pie kā,

kam apkārt); izglausties (1). Kaķis izglaudījās
pie kājām.

izglaust, -glaužu, -glaud, -glauž, pag. -glau-
du; trans. 1. Glaužot padarīt viscaur gludu,-
glaužot viscaur izlīdzināt. tD Izglaust matus

gludus. ME I, 738. Rūpīgi viņš izglauda sik-

snas.. Upīts VIII, 432. Izglaust krunkas. ME I,

738. .. Maz es pielicis vēl savas rokas, Iz-

glaustu lai mātei rūpju krokas . . PL Siev 54,

12, vāku 3. lpp. pārn. Marta vējš izglauž kro-

kas no viņas vaigiem, un smaids sāk izstarot

tādu mīļu un sirsnīgu gaismu. Vējāns 5, 184.

2. pareti. Ilgāku laiku, daudz glaust; viscaur

glaust,- izglaudīt (1). I. bērnu. I. bērnam galvu.

izglausties, -glaužos, -glaudies, -glaužas, pag.

-glaudos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz glausties
(pie kā, kam apkārt). Kaķis izglaužas ap kā-

jām. Bērns izglaužas mātei apkārt.
2. trans. Ilgāku laiku, daudz glaust; izglau-

dīties (1). I. kucēnu.

izgleznojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1). Zāles i.

2. Paveikta darbība, rezultāts -> izglez-
not (2). IO Masu skatos [vitrāžā]. . parādās
neizteiksmīgu cepuru piramīdas un sīki galvu
izgleznojumi. Māksla 62, 1, 10. // pārn.; pareti.
Gleznains attēlojums, tēlains atveidojums.
O Un var jau būt, ka Ļipočku. . savaldzi-

nāja ne tik daudz zīds un samts, cik Podhaļu-
zina līksmais, triumfējošais nākamības izglez-

nojums. Rīgas B 74, 160, 4.

izgleznot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Izrotāt, pārklājot viscaur ar gleznojumiem
(piemēram, sienu). O Viņa skatieni kā mal-

dīdamies slida pār izgleznotām sienām . . Upīts

111, 495. Izgleznota zāle. ME I, 738. Morāles

sprediķotāja lomā uzstājas pat pazīstamais
mēlnesis un paskvilists Pjetro Aretīno .. Tā,

lūk, varot izgleznot pirti, nevis svētu baznīcas

telpu. Zv 75, 5, 25.

2. Gleznojot ļoti sīki, detalizēti atveidot.

I. atsevišķus kokus meža ainavā. I. atsevišķas
figūras masu skatā. O Strūga apbrīnoja meis-

tara ārkārtīgo prasmi izgleznot katru sīku-

mu.. Bels 2, 6. // pārn.; pareti. Gleznaini at-

tēlot, tēlaini atveidot. O Runā un pats brīnās

par sevi. īstenībā tikai turpina spilgtāk un

sīkāk izgleznot Emmas kundzes aizsākto liel-

pilsētas ainu. Upīts 11, 480.

izglītība, -as, s.; parasti vsk. 1. Zināšanas,

ko iegūst vai kas iegūtas, mācoties (parasti
mācību iestādē). Vidusskolas i. Augstskolas i.

Profesionāli tehniskā i. Politiskā i. legūt aug-

stāko izglītību. Cilvēks ar plašu izglītību.
□ ..katram jaunietim jāiegūst vidējā izglī-
tība. Tā ir mūsu laikmeta prasība, kas izriet

no komunisma celtniecības uzdevumiem paš-

reizējā sabiedrības attīstības posmā. Cīņa 74,

205, l. Gandrīz visas ceha meitenes mācās. Va-

karskolās, tehnikumos, institūtos. Un, jo aug-

stāks ir strādnieču vispārējais izglītības līme-

nis, jo augstāka kļūst arī darba kultūra un

darba kvalitāte. PL Siev 66, 5, 7. Karam sāko-

ties, Ritai palika nepabeigta vidējā izglītība,
un tagad viņa iestājās vidusskolas neklātienē.

Meldere 1, 40. . . Sīlīši nodeva meitu ģimnāzijā.

Kārkliņa [radiniece] pati skubināja to darīt,

lai meitēns tiktu pie izglītības. Sakse 4, 33.

2. lestāžu un pasākumu kopums bērnu, jau-

natnes un pieaugušo mācīšanai un audzināša-

nai; izglītošana, mācīšana, izglītošanās. Izglī-
tības sistēma. Izglītības ministrija. Izglītības

nodaļas vadītājs. Izglītības darbs. Atvēlēt

līdzekļus izglītībai. Tiesības uz izglītību augst-

skolā. IO Tautas izglītības mērķis PSR Sa-

vienībā ir sagatavot augsti izglītotus, vispusīgi

attīstītus, fiziski veselus un aktīvus komunis-

tiskās sabiedrības cēlājus.. Cīņa 73, 83, 2. Vis-

pārējās astoņgadīgās, bet pēc tam arī vidējās

izglītības realizēšana prasa no skolotāja
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spraigu darbu, lielu pedagoģisku meistarību,

lai nodrošinātu visiem skolēniem labas zinā-

šanas. PL Skola 62, 6,. 15. Pēckara gados [pil-
sētā] ļoti pieaudzis kultūras un izglītības

iestāžu skaits. . . tagad darbojas trīs vidussko-

las agrākās vienas vietā. Zv 57, 12, 22. .. plaši
attīstīts sanitārās izglītības darbs.. Ves 58,

4, 12.

izglītot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Dot

izglītību, zināšanas; būt par zināšanu avotu

(kādam). Politiski i. jauniešus. □ Republikas
mācību iestādēs apmēram 32 tūkstoši pasnie-

dzēju izglīto jauno paaudzi un audzina to ko-

munisma garā. Cīņa 74, 300, 2. Gundars: Es

sevi izglītoju pats. Ligita: Jūs daudz lasāt?

Gundars: Samērā maz. Bet ar izvēli. . Gulbis

i, 24. Agri nostādamies uz darba cilvēka ceļa,

Berģis ar grūtībām beidza pilsētas skolu. Viņu
tālāk izglīto darbs un darbaļaužu cīņa. Zv 57,

10, 16.

Sk. izglītots.
izglītotība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība (2), šīs īpašības kon-

krēta izpausme. O .. Dovženko saka, ka viņš
Ščorsa tēlā saskatījis tiklab Čapajeva varoņ-

drosmi, kā politvadītāja Furmanova izglītotību

un komunista ļeņinieša saprātu. Pad J 64, 189, 4.

izglītoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. legūt izglītību, zināšanas. I. pašmācības

ceļā. □ Republikā izglītojas arvien vairāk

strādnieku. Viņi izvēlas dažādas mācību for-

mas — cits vakarskolu, daži neklātienes no-

daļas vai neklātienes vidusskolas, paātrināto

apmācību klases un citas. Cīņa 63, 18, 2. . . dau-

dzi diriģenti izglītojušies brālīgo republiku,
Maskavas un Ļeņingradas mūzikas augstsko-
lās. Māksla 73, 2, 6. .. atpūtas zona ir sadalīta

divos režīmos: viens domāts tiem, kuri, ap-

meklējot nacionālo parku, vēlēsies izzināt

dabu, kaut ko iemācīties, izglītoties. Cīņa 74,

156, 4.

izglītots, -ais; s. -a, -a. 1. Divd. -> iz g ll-

t o t.

2. Tāds, kam ir plaša izglītība, tads, kam ir

vispusīgas zināšanas. !.□ . . speciālists ar aug-

stāko izglītību nav vairs tikai speciālists
vien, — viņš ir izglītots cilvēks un daudz

var dot lauku kultūras dzīves celšanā. Zv 57,

12, 19. .. mums gadījies sevišķi izglītots gids,
vēsturnieks ar augstāko izglītību. Zv 56, 22, 3.

..viņa bija labi izglītota, varēja runāt par.,

mākslu, literatūru un vēsturi. Lācis 4, 394.

izgludināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Gludināt (ar gludekli drēbes) un pabeigt
gludināt. I. kleitu. I. veļu. !□ .. bikses izglu-
dinātas gulēja uz krēsla atzveltnes. Skujiņš
7, 95. Tūlīt viņa ielika ogles gludeklī un izglu-
dināja kreklu. Zālīte 5, 304.

2. Padarīt gludu (piemēram, drēbi, papīru),
izlīdzinot, parasti ar rokām, rievas, grumbas
v. tml; izlīdzināt, parasti ar rokām (rievas,

grumbas v. tml). !□ . . Kristīne . . izgludināja
sakrunkotos lakatiņa stūrus, salocīja rūpīgi
smalko drāniņu.. Blaumanis 6, 192. Ausaine

bija sagriezta grīstē, viņš izgludināja to un

uzlika galva. Ezera 1, 221. Uz galda pamanīja

saburzītu papīra lapiņu. Nedomādams izgludi-
nāja, automātiski pārlasīja . . Lubējs 1, 156.

izgludināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. 1. parasti 3. pers. Izlīdzināties, izzust, tikt

izlīdzinātam (par rievām, grumbām v. tml.).
iO Seklās grumbas [sejā] ir tādas, kas izzūd,
ādu izstiepjot ar pirkstiem. Dziļās grumbas
neizgludinās . .Ves 64, 9, 27.

2. parasti 3. pers. Tikt izgludinātam (parasti
ar gludekli). Svārki ir slikti izgludinājušies.
Drēbe izgludinās labi.

3. Ilgāku laiku, daudz gludināt. I. visu pēc-

pusdienu. // trans. I. veļu.

izglumēt, parasti 3. pers., -glumē, pag. -glu-
mēja (retāk -gluma, 1. konj.); intrans. Pārklā-

ties viscaur vai no iekšpuses ar gļotām, kļūt
viscaur vai no iekšpuses glumam (parasti mit-

ruma iedarbībā). !□ .. muca (iekšā) izglumē-
jusi. ME pap I, 448. Pastala ūdenī.. izglumē-

jusi. ME pap I, 448.

izglūnēties, -glūnos, -glūnies, -glūņas, pag,

-glūnējos; refl. Ilgāku laiku, daudz glūnēt.
I. pa durvju spraugu.

izgodāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Vai-

rākkārt godāt (kādu kā). O Viņa mani izgo-
dāja par dēlu. ME I, 742.

2. Ilgāku laiku, daudz cildināt, izrādīt godu,
augstu novērtēt. !□ Viņai [aktrisei] no savas-

puses bija žēl Raiņa, ka nevarēs viņa darbi*

pienācīgi izgodāt, bet nekādi nespēja atmodi-

nāt sevī īsto, dziļo līdzjūtību tēlam.. Dzene-

3, 110.

izgodāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;:
refl.; trans. Ilgāku laiku izgodāt (kādu kā).

Visādi i. meistaru.

izgorīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Vairāk-

kārt, ļoti gorīt. !□ Viņa mācēja izgorīt gur-

nus. ME pap I, 451.

izgorīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz gorīties. trZJ «.. šis [pa-
līgs] izgorās, iztaustās — ar bomi tikai tādam,

pa galvu, kad nav otra, tad lai arī nav..»

Upīts 4, 104.

2. niev. Goroties izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). I. pa durvīm ārā. id Tēvs izgorījās
no ratiem. ME I, 742. // Goroties izvirzīties

cauri (kam), caur (ko).

izgozēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Ilgāku laiku, daudz gozēties. I. saulē.

O Izgulēties siltā aizkrāsnē, izgozēties. ME:

I, 742.

izgrābāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.

1. Ilgāku laiku, daudz grābāt; izgrābstīt (1).
O Ģeņģergailis izgrābāja kabatas un tad atzi-

nās: «Šodien nav līdz ne kapeikas.» Birze 1, 50.

2. Grābājot izņemt, izdabūt (no kurienes,

kur v. tml); izgrābstīt (2). a «Kur tu tos

kviešus un rudzus, no paklēts izgrābāji?..»
ironiski jautāja Ozols. Sakse 7, 488. Izgrābāt..
sienu, auzasno siles. ME I, 739.

izgrābāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz grābāties,- izgrābstl-
ties. I. pa kabatām.

izgrābāt, parasti 3. pers., -grab, pag. -grabēja;:
intrans. 1. parasti divd. formā: izgrabējis; sar.

Kļūt ļoti nestipram, pilnīgi nolietoties.-
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----!□ Vienmēr jāsarkst, kad ierodas kāds pasve-

šāks ciemiņš. Tāpat par mūžveco, izgrabējušo
šķūni, kas vējainā laikā brīkšķ visās malās.

Ezera 1, 7. Brigadiera motocikls bija mazs un

izgrabējis, tas rīstīdamies lēkāja bedrēs un

pūta uz ceļa zilganus dūmus. Cīņa 74, 275, 4.

2» reti. Grabot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). O Rati izgrabēja no pagalma. ME

pap I, 448. // Grabot izvirzīties cauri (kam),

caur (ko).

izgrabināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. sar. Izņemt, izdabūt (to, kas vēl atlicis); sa-

meklēt un izņemt ar pūlēm (meklēto).O Tāds

nosalis students nekāds tērētājs nebūs, no Tēr-

batas braucot, tie pēdējo trīskapeiku biļetei

izgrabina no kabatas dibena. Upīts XII, 407.

Tantes tēja bija garšīga, no skapja dziļumiem
viņa izgrabinājusi pat kripatu medus. . Zig-

monte 4, 9. Viņš izgrabinājis pēdējās biezpiena
druskas. ME I, 738. // Pilnīgi iztukšot.

O. . [viņš] izgrabinājis kaļķīti. . LTTP VII, 451.

2. Ilgāku laiku, daudz grabināt. □ Murka

[kaķis], . . veltīgi izgrabinājis diegu spolīti,
tagad, līdz nāvei apvainots, bija atgriezies
levas istabā un nolicies gultā. Zigmonte 2, 106.

izgrabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz grabināties.
O Pie durvīm veltīgi izgrabinājies, Edmunts

piedauzīja arī pie loga. Rozītis 111, 181. Aiz

aizbultētām durvīm kāds izgrabinājās. ME I, 738.

izgrābstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ilgāku
laiku, daudz grābstīt,- izgrābāt (1). Pīpes
nebija. . . Tad izgrābstījām zem ragavām

sniegu, bet pīpes kā nebija, tā nebija. Grīva

9, 104. Viņš visus kaktus izgrābstījis. ME I, 739.

2. Grābstot izņemt, izdabūt (no kurienes,
kur v. tml); izgrābāt (2). O Knislis pasmē-
jās, izgrābstīja no kabatas vīlēm pēdējās ma-

horkas druskas un uztina cigareti. Grīva 4, 380.

Izgrābstīt. . sienu no siles. ME I, 739.

izgrābstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz grābstīties. I. pa atvilktni.

I. pa kabatām.

izgrābt, -grābju, -grāb, -grābj, pag. -grābu;
trans. 1. Grābjot (ar rokām, ar liekšķeri
v. tml.), izņemt (no kurienes, kur v. tml.). I.

pelnus no krāsns. €3 Pēdējo sauju labības

izgrāba, bēra baļļās un kastēs, sēja paunās.

Upīts VIII, 390. Izgrābt. . miltus no apcirkņa.
ME I, 739. Kad gruži bija izgrābti un izslau-

cīti, sievas ķērās pie grīdu bēršanas. Sakse

7, 149.

2, reti. Grābjot (ar grābekli), izdabūt (no
kurienes, kur v. tml). fc~J Izgrābt.. sienu no

ūdens. ME I, 739.

3. sar. Izraut (no rokām).

izgrābties, -grābjos, -grābies, -grābjas, pag.

-grābos; refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz grābt
(piemēram, sienu). I. rudenī nobirušās lapas.
O Visu dienu sienu izgrābusies. ME pap I, 449.

izgraizīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Graizot

padarīt (ko) viscaur robainu, caurumainu

v. tml. !□ Sols izgraizīts dažādiem iniciāļiem
un tekstiem kā hieroglifiem. Kurcijs 3, 109.

Nerēķinoties ar stikla materiālu un tīro fak-

tūru, to nežēlīgi izgraizīja ar sarežģītiem ģeo-
metriskiem ornamentiem.. Māksla 62, i, 39.

.. [vīģes lapas] izrobotas, kā kad kāpuri tām

vietām būtu izēdusi malas vai kāds piegājis
un šķērēm izgraizījis visādiem līkumiem! Sud-

rabu E 3, 494. // Graizot saīsināt, atdalot kādas

daļas. O Iznomāšanas firma bez žēlastības

izgraizīja pazīstamā amerikāņu režisora .. jau-
nāko filmu. Lit M 74, 43, 14. // Graizot radīt,
izveidot (kur robus, caurumus v. tml.). I. robus

papīrā.
izgrambāf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; reti.

Padarīt (ko) viscaur grambainu. 1.0 «..tavas

mājas ceļš ir ciema un baznīcas ceļš un to vis

nedrīkst ārvalstnieki izgrambāt.» Apsīšu J 2, 94.

izgramsfīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar.

1. Izgrābstīt (1). I. visas kabatas. '□ Izgram-
stīt.. zirgu siles. ME I, 739.

2. Izgrābstīt (2). I. siena smalkumus no si-

les.

izgramstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

sar. Izgrābstīties. I. pa kabatām. □ . . gājusi

pie visām govīm, izgramstījusies, izlūkoju-
sies .. LTTP vil, 551. Labi zinādams, ka mucā

nav pat ko krūzīti apslapināt, Jurka tomēr

ļāva, lai Saša uzkāpj uz riteņa un izgramstās
pa tukšo tvertni. Talcis 4, 96.

izgrandēties, parasti 3. pers., -grandās, pag.

-grandējās (retāk -grandās, 1. konj.), arī iz-

grandīties, parasti 3. pers., -grandās, pag. -gran-

dījās; refl.; pareti. Ilgāku laiku, daudz grandēt.
Pērkons izgrandījās visu nakti.

tzgrauties, parasti 3. pers., -graujas, pag. -grā-

vās; refl.; pareti. Ilgāku laiku, daudz graut (par

pērkonu, par artilērijas ieročiem). Lielgabali
izgraujas.

izgrauzdēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Grauzdējot panākt, ka (kas) iegūst vēlamo ga-

tavības pakāpi. I. zirņus.
izgrauzt, -graužu, -grauz, -grauž, pag. -grau-

zu; trans. 1. Graužot padarīt (ko) viscaur cau-

rumainu, robainu v. tml. Tārps izgrauž ābolu.

Ķirmju izgrauzta kumode. Puika izgrauzis
maizes kukuli. □ .. dubļaina lielceļa malā

bija tikai mazs krodziņš ar. . izgrauztu slitu.

Laicens I, 283. Savas attīstības beigās kāpurs

tuvojas koka konstrukcijas virsmai, atstājot
neizgrauztu tikai ļoti plānu koksnes slānīti. .
Zin T 63, 3, 43. Peles man sieru izgrauzušas.
ME I, 739. -0" Laika zobs izgrauzis, arī laika

zoba izgrauzts — saka par to, kas laika gaita
ir nolietojies un kļuvis caurumains, robains

v. tml. !□ Mijkrēslis noslēpa Tomariņos to,

ko gadu gaitā bija izgrauzis laika zobs. Ezera

7, 14. // Graužot iznīcināt. iO Papuve sakal-

tusi cieta kā ķieģelis, govis cauru dienu bau-

roja, pa usnām [usnēm] un zirgu skābeņu

ceriem bradādamas, ēdamā zālīte izkaltusi un

izgrauzta ar visām saknēm. Upīts 4, 125. .. ma-

zās melnās vai svītrainās vabolītes. . dažreiz

izgrauž visas lapu mīkstās daļas.. Bērn 49,

6, 24, pārn. lecirstas soļu zīmes spēj izgrauzt

vienīgi laiks. A Grigulis 16, 65. // Graužot radīt

(kur caurumu, robu v. tml.). Žurkas izgrauzu-
šas grīdā caurumu. t3 Kukaiņi izgrauž augo-

šos, kā arī nocirstos kokos caurumus un
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dažādas ejas . . Sterns 2, 65. .. pele izgrauza alu

aizpuvušajā dēlī un ielīda stropā. Sk Ģ 73.

10, pielikumā 4. .. cūka nenāca vis dzert, bet

gan brīnīties, kurp. . nes viņas veco.. sili

ar nikni un nepacietīgi izgrauztiem robiem sā-

nos. Avotiņa, Peters 1, 36. // pārn. Būt par cē-

loni tam, ka izveidojas (sejā rievas, grumbas
v. tml). O Tas taču būtu daudz vieglāk nekā

skatīties bālā sejā, kur bēdas izgrauzušas ēnai-

nas vagas . . Sakse 7, 305. // pārn. Ar pūlēm iz-_
veidot (ar asu riku, piemēram, bedri cietā

zemē); izveidot (piemēram, bedri cietā ze-

mē) — par asu rīku. Ekskavatora kauss iz-

grauž robu cietajā mālā. O Zeme te bija cieta

un sausa, katru bedrīti Žanis ar lāpstu grauz-

tin izgrauza . . Kar 74, 7, 88.

2. parasti 3. pers.
Plūstot padarīt viscaur ro-

bainu, arī noārdīt (piemēram, iezi) — par ūde-

ņiem. □ Gadu tūkstošos straume bija izgrau-
zusi dolomīta iežus, vietām noēvelējusi ak-

mens plāksnes.. Sudrabkalns 11, 519. Vietu-

mis stāvi, izgrauzti krasti, vietumis ūdeņi

atkāpjas un pamet plašas sēres. . Zv 58, 9, 21.

.. tepat netālu aiz apvāršņa atrodas viļņu

izgrauztais Ibērijas pussalas krasts . . Grīva 8,

133. // Plūstot radīt (piemēram, iežos iedobi, alu

v. tml.) —

par ūdeņiem. !□ Lielupe izgrauza

dziļu gultni ap Odiņiem dienvidos no Slokas.

Saudz d 16. Ūdens tos [klintsbluķus] izvagojis
un izrobojis, izgrauzis daudzas alas. Zv 57, 3, 12.

Svētdien Ramans aizgāja līdz Sažēnu upei,

apskatīja rudens ūdeņu izgrauztos līčus un

ielika naktsšņores. . Birze 1, 151. Tur, kur

straume bija izgrauzusi robus baltajā slogā
[ledū], nemierīgi runāja pati Daugava. Viese

1, 5.

3. parasti 3. pers. Izraisīt dedzinošu sajūtu,
iekaisumu (acīs) — par dūmiem, putekļiem
v. tml. □ Gulēt ejot, Daktu tēvs mātei ar-

vienu pilināja zāles acīs, ar kurām vairs tā

diez cik labi neredzēja. Ķēķa [virtuves] dūmi

izgrauzuši. Austriņš 2, 161. ..bija jau arī acis

dūmu aizkvēpušas un putekļu izgrauztas. Jo-

kums 1, 98.

izgrauzties, -graužos, -grauzies, -graužas,

pag. -graužos; refl. 1. Graužot (ko), izvirzīties

cauri (tam), caur (to). Kāpurs izgraužas cauri

ābolam. (□ pārn. Izgrauzties caur dzīvi. ME

I, 749. // pārn.; sar. Ar pūlēm lēni un pama-

tīgi izlasīt, izstudēt (ko), lai saprastu, apgūtu.
O Ilze: Sēdi vakaros ilgāk, izgrauzies vēlreiz

cauri visām teorēmām. Brodele 3, 13.

2. parasti 3. pers. Plūstot radīt caurumus,

v. tml. (piemēram, iezī, aizsprostā) un

izvirzīties (tam) cauri (par ūdeni). Ūdens iz-

grauzies cauri dambim. O Trešās upes pie-
teka esot izgrauzusies cauri brūnām klintīm.

Liesma 72, 3, 4.

3. trans. Ilgāku laiku, daudz grauzt. Suns

dabu i. kaulus.

izgrauzums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts-*- iz grauz t (1). Ābola i. Tārpu iz-

grauzumi ābola.

2. Paveikta darbība, rezultāts -aizgrauzt
(2). Krasta i. Straumes izgrauzumi krastā.

izgrāvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izvei-

dot grāvjus (kur). I. pļavu. □ Viss plašais
Ragu purvs tiks izgrāvots, ūdens plūdīs uz

upi.. Dripe l, 28. Toreiz ganības purvs vēl ne-

bija iztīrīts un izgrāvots. Austriņš 2, 208.

izgražoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz gražoties. Bērns iz-

gražojas.
izgrebt, -grebju, -greb, -grebj, pag. -grebu;

trans. 1. Grebjot izgatavot (priekšmetu). I. ka-

roti. O .. viņš . . apsēžas uz celma, izņem
kabatas nazi un no sprunguļa izgrebj glītu
pavārnīcu. Kaldupe 5, 118. .. Kole aplūkoja pa-

sniegto kausu. Tas bija no ciedra māzera iz-

grebts, ar uzrakstu: «Kolem
— uzvarētājam».

Grīva 3, 37. .. no kokiem izgrebtās vai no

bambukiem sasietās laiviņās ar trapecveidī-
gām burām un bez tām zvejo melnie zvej-
nieki. Grīva 8, 207. // Grebjot izveidot (pie-
mēram, iedobumu, attēlu). O Visvienkāršāk

asmens šķautnes aizsargu var pagatavot no

koka klucīša, izgrebjot tam gropīti cirvja as-

mens šķautnes ielikšanai. Indāns 1, 179.

. . autors izgrebis metāla plāksnē mātes seju.
Rīgas B 74, 118, 6. // Grebjot izņemt (vidu ko-

kam). O Saglabājušās taures ir divējādas:
tāšu taures. . un koka taures no pārplēsta
oša, apses vai cita koka, kam vidu izgreba,
pēc tam salika kopā un notina ar lūkiem vai

kārklu stīpiņām. Vītoliņš, Krasinska 1, 63.

2. pareti. Izveidot (bedri, iedobumu v. tml,

parasti cietā zemē). !.□ Bet karjerā, kur eks-

kavatori .. izgreba iedobumu,parādījās pirmie
nākamās lielās būvbedres apveidi. Zv 67, l, 2.

Grāvis.. taisns kā stīga, malas vienāda slī-

puma un gludenas, dibens malā izgrebts pus-

apaļš .. Upīts 4, 120.

izgrēkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz grēkot. O Vai

domā, ka viņa izgrēkojusies debesīs tiks. ME

I, 740.

izgremzties, -gremžos, -gremzies, -gremžas,

pag. -gremžos, retāk izgremsties, -gremžos,

-gremdies, -gremžas, pag. -gremdos; refl. Ilgāku
laiku, daudz gremzties. !□ Izgremzās, izgrem-

zās unaizgāja. ME pap I, 449. Viņš vēl ilgi ne-

var vien par to pašu izgremzties. ME pap I, 449,

izgreznojums, -a, v. Paveikta darbība iz-

greznot; tas (piemēram, priekšmets), ar ko

izgrezno. O . . uz sola stāvēja mazs kociņš,

eglīte bez izgreznojumiem — eņģeļu matiem

vai āboliem. Lācis 1, 228. Puskrēslā mirdzēja

ērģeļu izgreznojumi baznīcas galā pie pašiem

augstajiem griestiem. Birze 5, 180. .. Rīgas cen-

trā jaunie mākslinieki bija izveidojuši brīnu-

maini savdabīgus un pievilcīgus izgreznoju-

mus. Lit M 64, 25, 2.

izgreznot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ar

rotājumiem, grezniem priekšmetiem v. tml.

panākt, ka rodas grezns, krāšņs izskats. I.

jaungada eglīti. ifZl Ar pavasara ziedu vijām

izgreznojām telpas. PL Skola 62, 11, 45. No

pīlādžu ogām man kakla rota, No salmiem pīti

gredzeni, Es staigāju, juzdamās izgreznota . .
Aspazija IV, 298. Pirms pasniegšanas zivju
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galertu . . izgrezno citrona šķēlītēm, zaļumiem.

Mājtur 287. pārn. Dāsnā atvasara izgreznojusi
mazo dārzu ar dālijām visos toņos un nokrā-

sās . .Bērn 59, 11, 12.

izgreznoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos.
Reil. I. ar rotas lietām.

O «Paskaties, kā Skrastiniete izgreznoju-
sies, — tīrais pāvs.» Upīts XII, 447. Spēlē un

dzied senegaliešu džezs. Telpā izbirst nacionā-

los ģērbosizgreznojušies dejotāji.. Grīva 8, 217.

pārn. .. aizmugurē paliek pilsēta, spožām
uguņu vijām izgreznojusies. Zigmonte 2, 279.

izgribēties, -gribos, -gribies, -gribas, pag.

-gribējos; refl.; trans.; pareti. Ilgāku laiku, ļoti

gribēt. O . . sunītis ēst izgribējies . .
LTTP

VI, 1007. Jāzepiņš, izgribējies ēst, rij siekalas.

Sudrabu E 3, 296. .. [sivēni] bija ļoti izgribēju-
Šies ēst. Birznieks-Upītis V, 331.

izgriezti [izgriezt], -griežu, -griez, -griež,

pag. -griezu. 1. trans. Panākot, ka pagriežas
vēlamā virzienā, izbraukt, izvadīt (parasti

transportlīdzekli, zirgu no kurienes, kur

v. tml.). IO Juris . . izgrieza mašīnu uz gatves.
Ezera 2, 281. Un tikai tad, vēlreiz šķērsojot

tirgus laukuma nelīdzeno bruģi.. , mašīnu iz-

grieza uz diezgan ciešamās šosejas. Skujiņš

5, 71. Jurka izgrieza zirgus no salmu kau-

dzēm . . Talcis 4, 100.

2. trans. Ar spēku pagriezt (parasti roku kā-

dam), izraisot sāpes, arī sakropļojot; arī izmež-

ģīt. O . . divi tēviņi sagrāba Ķirsi no mugur-

puses, sakampa aiz rokām un izgrieza tās uz

āru, lai viņš nevarētu pretoties. Lācis VII, 581.

Liepiņš neprata jokus —■ kāja gan izgriezta,
bet nagi no dzelzs, kā jau kalējam. Upīts 4, 153.

Tu, puisīt, pielūko, ka tu gūžas neizgriez.
LD 12 997. // Pagriezt (priekšmetu, tā daļu) ne-

parastā virzienā. !□ (Pīpes) galviņa ar alvas

kājiņu stāvēja šķībi izgriezta. ME I, 740.

3. trans. Pagriezt, pavērst iekšpusi uz āru

(piemēram, apģērbam, tā daļām). I. mētelim

piedurknes. O Tai pašā brīdī zēnu sagrāba
vairākas rokas, atrāva svārkiem oderi, izgrieza
kabatas, pa zemi izkaisījās riekstu sauja. In-

drāne 1, 294. «Reiz vienam [zēnam] bija nozudis

nazis, un skolotājs lika man kabatas izgriezt
uz āru.» Sakse 7, 402.

4. trans. Griežot un spiežot atbrīvot no ūdens

(parasti slapjas drēbes). [□ . . Jancim kājās
bija Mārča . . bikšeles; savējās viņš nesa rokā.

Tās likās sausākas un krunkainākas nekā pir-
mīt: puikas laikam visiem spēkiem bija tās

izgriezuši, kā sievieši dara, kreklus mazgājot.
Valdis 1, 54. Lai izgrieztā veļa ātrāk izžūtu,
Kulijevs to ienesa virtuvē un izkāra. . plīts
tuvumā. Birznieks-Upītis 6, 263. Drēbes viņš ne-

izgrieza, jo lietus vēl lija straumēm. Birze 3, 81.

// Griežot un spiežot (parasti slapjas drēbes),
atbrīvot (tās no ūdens). I. ūdeni no palaga.

5. trans. Izskrūvēt. I. drošinātāju. O Gaite-

nītī bija izgriezta spuldze, lai nevilšus ne-

ieslēgtu gaismu. Rīgā stingra aptumšošanas
kārtība. Niedre 3, 5. // Griežot izņemt (no kā

priekšmetu). !□ Bet, iekāms vēl pātaga bija
spējusi ķert viņa kamiesi, jau Kristaps to bija
izgriezis baronam no rokām.. A Deglavs 1, 994.

6. trans.; sar. Ilgāku laiku, daudz griezt dejā
(kādu). D .. Ansis uz dejām bija meistars, tā

izgrieza Māru, ka tai galva apreiba. Bērce 1,43.

Saimnieci tas izgriež labi . . ME I, 740.

7. intrans.; pareti. Izgriezties
1

(1). ir~j Mašīna

izgriež uz šosejas un apstājas. Saulītis 13, 112.

O Izgriežamais tilts tehn. — tilts ar nekus-

tīgiem balstiem un kustīgu posmu, kurš, grie-
žoties attiecībā pret horizontālo asi, atveras,

lai izlaistu cauri kuģus. Izgriezt tiltu — atvērt

izgriežamo tiltu.

izgriezts [izgriezt], -griežu, -griez, -griež,

pag. -griezu; trans. 1. Griežot atdalīt (daļu,

parasti no kā vidus). 1.0 Dārznieks .. izgriež
ar mazām šķērītēm sīkās ogas vīna ķekaros,
lai lielākām būtu vairāk telpas. Valdis l, 75.

. .dārznieks arī izmeta pa vārdam, norādī-

dams, kur izgriežami liekie zari, lai kronim

piešķirtu vēlamu formu .. Austriņš 1, 278. . . pui-
kas ieķepējuši matos košļājamo gumiju un

pakausī vajadzējis ar gabalu izgriezt matus . .
Dzene 2, 9.

..
no kāda poļu žurnāla izgriezts

mazs Hemingveja portrets. Lukjanskis 2, 68.

<>• Izgriezt pogas sar. — pārspēt (kādu) un

iegūt to, ko cits vēlējies. iO Vai tas varētu

būt Vītols, kurš nesen krogā .. bija lielījies,
ka viņš tam bedres Pelašķim pogas izgriezī-
šot? Rozītis 3, 120. Tā jau bija sensācija. Divi

līdz šim nepazīstami ātrslidotāji izgrieza po-

gas čempionam un nekautrējās ķerties pie re-

kordu sarakstiem. Saulītis 12, 245. // Izoperēt.

O Tiesa, traheju nevar izstiept bezgalīgi,
taču. . ķirurgiem izdodas izgriezt diezgan ga-

rus trahejas gabalus. Cīņa 74, 152. 4. . . slimnīcā

viņš sagulēja vairāk nekā mēnesi, tika beidzot

operēts, bet bez panākumiem, jo māgas vēzi

neizdevās izgriezt. Austriņš 1, 280. Tad otrs

iedomājās, ka man esot liels nieres akmens,

un izgrieza vienu no divām nierēm. Grīva

9, 120. pārn. Kad niknais fašisma trums Būs

izgriezts ar asu nazi, Būs atkal pašiem mājas

mums Un atelpos lieli un mazi. Sudrabkalns

1, 34. // Griežot sadalīt noteikta lieluma un

lormas gabalos (piemēram, gaļu). I. gaļu.
2. Griežot izveidot, izgatavot (priekšmetu).

I. no koka rotaļlietas. I. no papīrā piegrieztni.
!□ Reizēm viņš izgriež no priežu mizas at-

spolei līdzīgu silīti.. Birznieks-Upītis 1, 36.

. . laidu nazi darbā. Izgriezu dažādus tēlus ..
Paegle 4, 308. . . [mākslinieks] milzīgā koka

klucī izgriež trīs dekoratīvas galvas .. Māksla

62, l, 37. Drēbnieki izgriež un uzšuj turpat uz

vietas pasūtītu tērpu. ._Grīva 8, 232. // Griežot

izveidot, radīt (piemēram, caurumu, robu

priekšmetā). O Netālu, pagalam ieaudzis lup-

stājos, ķimenēs un nātrēs,. . stāvēja kamba-

rītis ar durvīs izgrieztu sirdi. Skujiņš 7, 47. Tur

bij puskukulis maizes vidū izgrieztu robu.

Brigadere 2, 20.

3. parasti divd. formā: izgriezts. Tāds, kam ir

griežot izveidots noteiktas lormas un lieluma

caurums (caurumi) vai šķēlums (par apģērbu,

apaviem). IO Sulainis . . Kristīnei labprāt rā-

dījās frakā un dziļi izgrieztā vestē .. Blauma-

nis 6, 202. Blūze padziļi izgriezta, tikko var sa-
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skatīt, kur beidzas audums un kur sākas mie-

sas audi. Upīts IV, 525. Pie greznākiem viesību

tērpiem francūzietes izvēlas kurpes vai iz-

grieztās vakara sandales no zeltainas vai sud-

rabainas krāsas ādas. Zv 67, 9, 32. // Tāds, kuiā

ir griežot izveidots ornaments, attēls v. tml.

O .. klētij lievenis neredzētiem izgrieztiem
stabiem . . Upīts XI, 259.

izgrieztiesi [izgriēzties], -griežos, -griezies,
-griežas, pag. -griezos; refl. 1. Pārvietojoties
mainīt virzienu un izbraukt (no kurienes, kur

v. tml.) — par transportlīdzekli, braucējiem

tajā. a Mašīna izgriezās no šķērsielas un pa

kluso Vecrīgu traucās uz priekšu. Kar 52, 6, 559.

«Volga» izgriežas uz Ļeņina ielas un, apdzī-

dama smagās mašīnas un trolejbusus, traucas

uz priekšu. Saulītis 13, 63.

2. Griežoties uz vienu un otru pusi, lokoties

atbrīvoties, izrauties (parasti no kāda rokām).

O Es locījos kā odze, mēģinādama izgriezties
no viņa rokām. . Zālīte 5, 337. Maz trūka, ka ..
[cīkstonim] būtu piespiesti pleci paklājam, bet

pēdējā brīdī laimējās izgriezties. Sports 67,

144, 1.

3. Ilgāku laiku, daudz griezties (parasti
dejā). I. valsī. // Griezties (parasti dejā) no-

teiktā veidā. O Tie prata tā izlēkt un iz-

griezties. ME I, 740.

4. parasti 3. pers.; pareti. Izskrūvēties. Spul-
dze izgriezusies.

5. parasti 3. pers.; sar. Izmainīties (kā) —

parasti par apstākļiem. lO Vēl viss varēja

izgriezties par labu — Pēteris taču nedrīkstēja
viņu [Kaču] tā atstāt. Birznieks-Upītis I, 151.

izgriezties- [izgriēzties], -griežos, -griezies,
-griežas, pag. -griezos; refl.; trans. 1. Ilgāku
laiku, daudz griezt. I. kokiem zarus. I. maizi.

2. Ilgāku laiku, daudz izgriezt
2

(2). I. no

koka visādus tēlus.

izgriezums, -a, v. 1. Noteiktas lormas un

lieluma tukša vieta, caurums, šķēlums (tērpā,
apavos), kas izveidots izgriežot. Dziļš vestes i.

Apaļš i. Četrstūrains i. Liels kleitas kakla i.

Kurpes ar izgriezumiem. lO Slaidais kakls

viegli izceļas no kautrā, slaidā izgriezuma
melnajā blūzē. Upīts 18, 103. Viņas tērpi ir

krāšņi. Tie ir augumam cieši pieguļoši, caur-

spīdīgi, dziļiem kakla un muguras izgriezu-
miem. Ādamsons 2, 115. Dienas uzvalkiem sekls,
bet vakara — dziļš krūšu izgriezums, apkakles
pašauras, slaidas. Lauku Dzīve 68, 1, 36. // Iz-

griezts robs (kur), 1.0 Matrices turētāju.,
ieliek [spiedes] galdiņa izgriezumā (ligzdā) un

viegli pievelk ar abām bultām . . Indāns 1, 127.

2. Tas, kas izgriezts (no kurienes), izgriezts
gabals, Iragments (no kā). [□ Nesen Taņa
Silujanova atsūtīja viņam kādu izgriezumu no

centra laikraksta — palielu rakstu ar Edgara
fotouzņēmumu. Lācis 11, 284. Viņš., atsēžas

pie rakstāmgalda. Rokas mehāniski pārcilā
burtnīcas, mapes ar avīžu izgriezumiem. Sk Ģ

73, 10, 30.

3. Griežot izveidots attēls, ornaments (pa-
rasti koka). In Galvenais [bufetei] bija izgrie-
zumi. Visa augša viens vienīgs rožu dārzs.

Labajā pusē izgriezts kuģa bojā ejas skats ar

milzīgiem viļņiem. A Grigulis 13, 390. Uldis ar

brāh ziņkārīgi apskatīja bisi, kurai uz metāla

daļām bija sudraba un zelta izgriezumi da-

žādu ornamentu, puķu un zvēru veidā. Branks

1, 64.

izgrīļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Grīļojoties izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). IO Viņš izgrīļojās atkal ārā un pa-

meta acis uz silu. Blaumanis 6, 149. // Grīļojo-

ties izvirzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri

gaitenim.
2. Ilgāku laiku, ļoti grīļoties. I. vētrā uz

kuģa.
_

izgrimēt, -eju, -c, -c, pag. -eju; trans. Gri-

mējot izkrāsot; grimējot izveidot vēlamu iz-

skatu (parasti sejai). I. acis. I. rokas. €3 Starp
izgrimētajiem klauniem .. un citiem cirka ļau-
dīm kā pelēks zirneklis ložņāja barons Reņ-

jārs . . Dzene 3, 88. Aktieris atšķir albuma lapu
ar Jepihodova bildi, piedur pirkstu jocīgi iz-

grimētajam ģīmim [sejai] . . Dzene 1, 72.

izgrimēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
Reil. SO Uģis: Uz skatuves

viņš tīri jauns izskatās. Izgrimējas, izsmiņķē-

jas un klāj vaļā mīlestību. Gulbis 2, 374.

izgrozīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ilgāku
laiku, daudz grozīt (rokās, ar rokām). I. pirk-
stos naudas gabalu. I. automobiļa stūri. O Ne-

tīro veļas gabalu uz velētavas izgroza un iz-

ritina, lai var mellumus [melnumus] izdauzīt

no visām pusēm. Andersone 1, 9. Beigusi darbu,
Valda izgroza Imantu spoguļa priekšā. Ezera

2, 15. // Ilgāku laiku grozīt (piemēram, galvu,
locekļus). I. galvu uz visām pusēm. I. kājas

dejā. O Brūns kukainis pār delnu pāršvīkā
un ragus izgroza kā antenas. Losberga 1, 68.

pārn. Saulpuķēm [saulespuķēm] kļūst jau par

grūtu izgrozīt smagās galvas līdzi saules gai-
tai .. PL Siev 64, 2, 12. <�> Izgrozīt galvu —

censties izdomāt, censties atrisināt. // Vairāk-

kārt panākt, ka pagriežas uz vienu un otru

pusi (piemēram, transportlīdzeklis). O. .runāt

[šoferim] nebija laika, jo mašīnu vajadzēja

izgrozīt pa bedrainu lauku ceļu.. Vilks 6, 361.

.. figurālajā braukšanā vadībā izvirzījās .. pa-

zīstamā motobraucēja, kura prata vieglo auto-

mašīnu tā izgrozīt, ka neieguva nevienu soda

punktu! Sports 69, 143, 4. Uldis uzmauca cepuri

stingrāk galvā, kalna galā ieskrējās un tad

laida lejā caur piesnigušo krūmaino nogāzi,

izgrozīdams luģes [slēpes] starp koku stum-

briem. Branks 1, 72.

2. Pārmainīt, parasti sev vēlamā veidā. Prast

visu i. sev par labu. I. otra teikto.

izgrozīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz grozīties. I. spoguļa
priekšā. I. krēslā. lO Ķēniņš izgrozās uz vienu

pusi, [uz] otru. LTTP V, 322. «Tā [greznošanās]
jums vajadzīga citu sieviešu dēļ... lai varētu

izgrozīties citām priekšā, palepoties, pamielot
savu patmīlību. ..» Kalndruva 5, 189. Sākumā

spēlē radio, bet tas visiem ātri apnīk. Tur

vairumam melodiju līdz izgrozīties prot tikai

jaunie, bet ko tad lai saka vecākie ļaudis ..
Zigmonte 2, 91. // Vairākkārt pagriezties uz

vienu un otru pusi (piemēram, ar transport-
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līdzekli). O Mazajos zemes pleķīšos ar trak-

toru neizgrozīties . . Avotiņa, Peters 1, 130.

// sar. Pabūt kādu laiku (kur), vairākkārt pa-

ejoties uz vienu un otru pusi. I. gaitenī un

ieiet atpakaļ istabā.

2. sar. Izkļūt no nevēlamas situācijas (pie-

mēram, ar atrunu, rīcību). O «Teikšu, ka [do-
kumentus] pazaudēju, ka mani apzaguši. Gan

izgrozīšos.» Lācis VII, 658. «Vai jums ir kāds

aizspriedums pret mani? Vai es jums esmu

par neizglītotu?» Un Kaijām nav dūšas klusēt,

ne kaut kā aplinkus izgrozīties. Upīts VIII, 74.

Skolas naudu varot nomaksāt līdz martam..

«Pavisam draņķīgi. Citādi neizgrozīties, veca-

jiem būs jāpārdod piena govs.» Niedre 10, 243.

Un tā viņš brauca, kaut gan skaidri zināja,
ka nevarēs izgrozīties no visādām izdošanām,
bet naudas bija maz . . Vilks 7, 226.

3. parasti 3. pers.; pareti. Grozoties izkustē-

ties no normālā stāvokļa (piemēram, par me-

hānismiem, to daļām). Skrūve izgrozījusies.
4. trans.; sar. Izgrozīt (1). I. mašīnas stūri.

5. parasti 3. pers.; sar. Pārmainīties (parasti
par apstākļiem). Viss ir izgrozījies.

izgrūst, -grūžu, -grūd, -grūž, pag. -grādu;
trans. 1. Grūžot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). I. baļķi no ragavām sniegā. I. galdu
koridorā. IO Otrā rītā . . no Oliņu vāgūža iz-

grūda jauno ori.. Birznieks-Upītis 1, 24. ..mēr-

nieks izgrūda Teni pa durvīm, kliegdams:
«Striķos iekšā!» Kaudzītes la, 171. Politpārval-
des aģenti, kas jau laikus saradās Saeimas

telpās. . , strādnieku deputātus izgrūda uz

ielas. Kar 59, 9, 27. // Grūžot izvirzīt cauri

(kam), caur (ko). !□ ..izgrūda., zobenu.,

caur miesām. . LTTP IV, 27. // Ar grūdienu,
spiedienu izvadīt, izspiest (parasti par mehā-

nismiem). O Lokomotīve iesvilpās, izgrūda
pret debesīm baltu garaiņu mutuli. Ezera 4, 80.

.. ostā nāca lieli kuģi, izgrūzdami lielus dūmu

mutuļus. . Laicens I, 271. Važa, tāpat kā pa-

rastais zāģis, griež skaidas, atskalda tās no

pamata un izgrūž ārā no griezuma. Indāns l, 231.

Ar katru pukstu sirds izgrūž asinsvados 50—

150 kubikcentimetru asiņu.. Ves 63, 11, 16.

2. Spēji radīt (paīsu skaņu) — par dzīvām

būtnēm. O Priekšsēdētāja biezās, iezilēs lū-

pas nepaveroties izgrūda īsu, īgnu skaņu.
Kalndruva 2, 122. . . atskanēja briesmīgs vaids,

šausmīgs — ū-ū-ū!, izgrūsts nežēlīgās mokās.

Plūdonis 2, 424. Brītiņu sivēni stāvēja kā ap-

reibuši no smaržīgā āra gaisa, tad izgrūda
strupu rūcienu.. Ezera 1, 269. pārn. ..loko-

motīve, iz grūzdama savu trauksmaino klie-

dzienu, sāka kustēties.. Kar 55, 11, 80.

3. Strauji, spēji pateikt, izrunāt (piemēram,
steigā, uztraukumā); īsi, aprauti, ari negribīgi
pateikt, izrunāt. I. asus vārdus. Izgrūst caur

zobiem — dusmīgi, īgni, parasti paklusu, iz-

runāt. O «Tēt, malu mednieks ir pie nākošās

stigas. .. Nāc, es parādīšu,» Andris izgrūž
vienā elpas vilcienā. Dripe l, 88. Asinis sa-

skrēja galvā, un Vītols izgrūda steidzīgu jau-
tājumu: «Biedri ārst, pasakiet — kas ar ma-

nām rokām?» Sakse IV, 122. Didzis izgrūda
strupu «sveiki» un izgāja no istabas. Ezera

2, 62. Artūrs strauji sacirtās pa kreisi, nostājās
tēva priekšā nikns un izaicinošs un izgrūda
caur zobiem: «Viņš saņēma to, ko pelnījis!»
Lācis 15, 277. // Ar pūlēm pateikt, izrunāt (pie-
mēram, uztraukumā, aiz liziskas piepūles).
lO «Zaglis ... kāpa pa logu ... istabā

...
šā-

vu ... laikam arī trāpīju!» saimnieks bries-

mīgā uztraukumā izgrūda pār lūpām . . Blau-

manis 6, 189. Viņš runāja ar pūlēm, jo izkaltusi

mēle vairs negribēja cilāties. «Būs [lietus],»
vēlreiz ar mokām izgrūda . . Grīva 7, 52. // in-

trans.; sar. Nejauši izstāstīt, izpļāpāt (par ko).
O Preisieni vēl arvien policija meklējot, jo

toreiz, pirmajā pratināšanā, Lilija tiešām iz-

grūda par to abortu ... Sakse 6, 319.

4. sar. Pēkšņi, spēji izšaut. O . . zaķis pa to

laiku bija pieskrējis [medniekam] gluži klāt,

un abi karstumā izgrūstie šāvieni aizgāja lo-

deniski garām. Vanags 10, 56. Sapratu —

kāds .. pārsteidzies un nelaikā izgrūdis auto-

māta kārtu. A Grigulis 13, 413. // intrans. lO Uz-

lēca Špickājis, paslēja bisi un no abiem stob-

riem izgrūda. Vanags 3, 77.

5. sar. Izdot, iztērēt (naudu). □ «Mīļā pa-

saulīt, ja es parēķinātu, kur esmu naudu iz-

grūdis! Kādreiz pats nevaru saprast — bija
un nav.» Dripe 2, 93. «Neesam mazi bērni, sa-

protam, ka pašiem paliktu tie tūkstoši, ko

mēs izgrūžam katru gadu.» Stulpāns 2, 83. Par

neko izgrūst simtu rubļu. ME I, 740.

izgrūsties, -grūžos, -grūdies, -grūžas, pag.

-grūdos; refl.; trans. Ilgāku laiku, intensīvi

grūst. I. akmeni.

izgrūstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Grūs-

tot atvirzīt sānis, nost citu no cita v. tml.,

grūstot izjaukt kārtību. I. krēslus. □ Kā ne-

gudra [Smalko Anna] traucās uz priekšu, iz-

grūstīdama tos, kas gadījās ceļā. . Upīts XI, 309.

.. sīkie tualetes piederumi, kas vienmēr stā-

vējuši redzamā vietā, stingrā ierastā kārtībā,

tagad šā tā izgrūstīti. Zigmonte 4, 150.

2. Vairākkārt, ļoti grūstīt. I. šķīvi. I. krēslu,

m Tur vēl viens otru izgrūstīja.. ME I, 740.

Deju zālē vietas pamaz .. Izdejot kaut kādas

figūras — nereāli. Zeķes saplēsīsi, kaimiņus

izgrūstīsi . . Pad J 73, 106, 4.

izgrūstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz grūstīties. IJO Labi izgrūs-
tuušies, tie atkal salaba. ME I, 740.

izgrūt, -grūstu, -grūsti, -grūst, pag. -gruvu;

intrans. 1. parasti 3. pers. Sagrūt daļai, sagrūt

vietumis unkļūt robainam,caurumainam v. tml.

O .. pirtī krāsns izgruvusi. Lit M 74, 42, 6.

Mūra stūris izgruvis. ME I, 741. Krasts dažās

vietās bija stipri izgruvis. ME I, 741.

2. Strauji, ar sparu izvirzīties (no kurienes,
kur v. tml.) — par baru, pūli. O Pa meln-

alkšņu spraugām.. saredzamas lielākas mā-

jas, no tām .. izgruva laukā ļaužu bars . .
Upīts 8, 262. Sapulce trokšņaini izteica savu

piekrišanu un izgruva. . laukā. Grants 4, 166.

Vārti atveras, un ļaužu strāva izgrūst uz ielas.

Sēlis 4a, 60. // Strauji, ar sparu izvirzīties cauri

(kam), caur (ko) —

par baru, pūli. Pūlis izgrūst
cauri priekštelpai.
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izgruvums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts izg r ū t (1); izgruvusi vieta (piemē-

ram, mūri). Mūra i. Pēkšņs krasta i. O Ta-

gad žogs vietām sabrucis, laika zoba skarts,

un kāds izgruvumiem aizstādījis priekšā zaļas
eglītes. Ezera 1, 70.

izgruzdēt, parasti 3. pers., -gruzd, pag. -gruz-

dēja (arī -gruzda, 1. konj.); intrans. 1. Gruzdot

(kam), rasties (tajā) — piemēram, par cau-

rumu. Segā izgruzdējis caurums.

2. Gruzdēt un pabeigt gruzdēt. 'O Kā pelni

pie izgruzdušas ogles. ME I, 740. .. Pelni, tumši,

izgruzduši, sausi.. A Bārda 1, 260. pārn. ..vi-

ņas liesmainā dzīve izgruzd pamazītēm. Dzene

2, 127.

izgudrēm, apst. Ar iepriekšēju, slēptu no-

domu, arī ar viltību. iO ..viņa., lasīja tās

[vēstules] priekšā Soņai, izgudrēm izlaizdama

teikumus un vārdus, kas bija domāti tikai vi-

ņai vien . . Ezera 4, 87. Tā Kalvicu Andrs va-

rēja tik izgudrēm pamīcīties pūlī un aizšmaukt

atpakaļ, degunu tai tuklajai, baltajai [mācī-
tāja] rokai nemaz nepiegrūdis. Upīts XI, 329.

izgudrojums, -a, v. 1. Jauns kādas problē-
mas tehniskais risinājums, kas būtiski atšķiras

no esošajiem risinājumiem un kam ir pozitīvs
elekts. Izgudrojumu ieviešana ražošanā. Izgud-

rojumu birojs. !□ . . Mednim radās doma . .
konstruēt pārnesamu celtni, un te tad arī

dzima vieni no viņa pirmajiem izgudro-

jumiem. Vispirms viņš konstruēja celtni «Ma-

zulis» . . Zin T 65, 5, 26. Pirmais visbrīnišķīgā-
kais cilvēka izgudrojums — parastais rite-

nis — sākumā eksistēja bez atsperojuma. Rati

atbalstījās tieši uz asīm, kurām bija uzbāzti

riteņi. Zin T 65, 3, 11. // Jauns, praktisks uz-

labojums. O Krišiņš drāž kāsīšus katlu iekār-

šanai virs uguns. Tas ir viņa jaunākais iz-

gudrojums. Viņš arvien kaut ko izgudro. Viņa
makšķerei ir tāds pludiņš, kas pats slīd pa

auklu . .Vanags 6, 59.

2. Izdomājums. O Skadiņš: Šī ziņa ir

muļķīgs. . izgudrojums. Tai var ticēt tikai

idioti. Zālīte 1, 25.

izgudrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ra-

došas darbības rezultātā izveidot (ko jaunu,

nebijušu, ar praktisku vai zinātnisku nozīmi).

O . . izgudroti aparāti, kas ātri un nevaino-

jami sašuj smalkos asinsvadus, lielās maģis-
trālās artērijas, sirds muskuļus un, ja vaja-
dzīgs, arī nervu šķiedras. Zv 62, 13, 16. . . pa-

domju konstruktori izgudrojuši vairākus me-

hānismus, kas atvieglo zvejnieku darbu —

iekārtas tīklu izvilkšanai un arī mašīnu zivju
izkratīšanai no tīkliem. Zv 59, 10, 11. Ktesībijs
bija darba cilvēks, mehāniķis, kas grieķu ko-

lonija Aleksandrijā 2. gadsimtā pirms mūsu

eras izgudroja ērģeles. Ziedonis 6, 208.

2. Domāšanas rezultātā radīt (jaunu ideju,
domu v. tml.),- izdomāt (2). I. pseidonīmu.
I. bērnam vārdu. O Tuvojamies kolhoza cie-

matam. Tajā ir trīs ielas; katrai savs nosau-

kums, bet jaunieši izgudrojuši vēl citus: Šan-

hajas, Mandžurijas un Kongo iela. Auziņš 1, 189.

.. viņi abi . . izgudroja un izdomāja. . dienā

darāmos darbus.. Zeiboltu J 111, 145. // Izdo-

māt to, kā nav, kas nav bijis īstenībā.

IO Neviens iebraucējs jau gaiši acīs neteica,
ka brauc uz Virpuķēm precēties, bet katram

bija sava izgudrota vajadzība: viens meklēja
linus vai labību pirkt, otrs lopus vai jērus . .
Zeiboltu J IV, 133. // intrans. !□ Sāku nevis iz-

gudrot, bet pa īstam vērot sulaiņus. Skatījos,
kā viņi padod ēdienu, veikli pārsviež salveti,
centos uztvert vienreizējo sulaiņa gaitu ar

tādu kā pieskrējienu. Dzene 1, 21.

3. Ilgstošas domāšanas rezultātā atrisināt,
izlemt (piemēram, kādu jautājumu); izdo-

māt (1). 1., ko iesākt. 1., kā palīdzēt. □ «Ne-

varu tikai saprast, kā lai viņam atlīdzina.» —

«Par naudu viņš ļaunojas.» — «Par to es arī

nedomāju. Jāizgudro kaut kas cits.» Birze 5, 167.

Leinasars un studenti sapakoja somas un prā-

toja, kur ņemt ceļa naudu. Beidzot izgudroja.
Ēdnīcas virēja nopirka Leinasara zelta gre-

dzenu, un ceļa nauda bija nodrošināta. A Gri-

gulis 13, 77.

izgudrotājs, -a, v.; izgudrotāja, -as, s. 1. Da-

rītā js-*-izgudrot.
2. Izgudrojuma autors. Izgudrotāju tiesī-

bas jur. — juridisko normu kopums, kas regulē
personiskās un mantiskās attiecības, kuras ro-

das sakarā ar izgudrojumuun racionalizācijas

priekšlikumu radīšanu un to izmantošanu.

D Izgudrotājam, kuram izdota autorapliecība,
ja viņa izgudrojums pieņemts ieviešanai, ir

tiesība uz atlīdzību atkarībā no ekonomijas
vai kāda cita pozitīva efekta, kas iegūstams

izgudrojuma ieviešanas rezultātā.. AT Biļ 61,

4, 29. Sevišķi plašs darba lauks tagad pavērts

jaunajiem racionalizatoriem un izgudrotājiem.
Lai pilnīgāk automatizētu un kompleksi me-

hanizētu ražošanas procesus, modernizētu paš-

reizējās rūpniecības iekārtas, viņu ierosme un

tehniskās jaunrades doma mums nepieciešama
visvairāk. Pad J 59, 128, l. Kristālu leņķu ne-

mainību bez Steno bija vēl novērojuši dāņu

profesors Bartolīns, mikroskopa izgudrotājs
Lēvenhuks, vācu astronoms Keplers un arī

Lomonosovs . . Upīte 1, 106.

izgudroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz gudrot; izprātoties,
izdomāties. iO Viņš izgudrojies gan šā, gan

tā. ME I, 741. To pašu vakaru arī nodzēra

Jāņa un Mildas precības. Gan izgudrojās, iz-

spriedās, kad kāzas svinēt.. Zeiboltu J I, 168.

izguldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Ļaut pārgulēt, iekārtojot guļasvietu, iz-

rādot viesmīlību. !□ Devis ar mīļu prātu ēst

un izguldinājis. LTTP VI, 352. «Leiši [radi] tev..
zosi izceps. . Pēc tam dūnās izguldinās —

gulta kupla kā mākonis.» Viese 2, 38.

2. Ļaut (lopiem) ilgāku laiku, daudz gulēt

ganībās; izguldīt (2). □ Ganos izguldināt go-

vis. ME pap I, 450.

izguldīt, -v, -i, -a, pag. -Iju; trans. 1. Izgul-
dināt (1). I. ciemiņus.O Katrā [velobrauciena]
finiša pilsētā ikviens tiek paēdināts un izgul-
dīts. Pad J 74, 93, 4.

2. Ļaut (lopiem) ilgāku laiku, daudz gulēt
ganībās,- izguldināt (2). UJ Izguldīt lopus. ME

I, 741.
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izgulējums, -a, v. Mīksto audu (ādas un zem-

ādas) atmirums, kura cēlonis ir pastāvīga spie-
diena radīti asinsrites traucējumi (parasti

slimniekam, kas ilgāku laiku guļ vienā un tai

pašā stāvoklī); vieta ādā, kur šādā procesā
atmiruši mīkstie audi. O Izgulējumi. . rodas

smagiem, guļošiem slimniekiem uz krustiem,

lāpstiņām .. X Rudzītis 2, 59. . . vairākas gultas
[slimnīcā] apgādātas ar īpašiem mainīga spie-

diena matračiem, kuri veicina asins cirkulā-

ciju un novērš izgulējumus. Pad J 71, 14, 4.

Slimnieku grozīt ir ļoti svarīgi tādēļ, ka āda

uz leju no lūzuma vietas, sevišķi uz krustiem

un papēžiem, ātri saspiežas un sakarā ar nervu

darbības traucējumiem ādā attīstās izgulēju-
mi — čūlainas, jēlas virsmas. Ves 62, 2, 19.

izgulēt, -guļu, -guli, -guļ (arī -gul), pag. -gu-

lēju. 1. trans. Guļot apmierināt vajadzību pēc

miega. Izgulēt nakti — izgulēt nakts miegu.
■O Miega dēļ, darba dēļ Ne mūžam neraudāju:
Dienu darbu padarīju, Nakti miegu izgu-
lēju. DV 486. Viņa. . šai nedēļā maz gulēja
un apņēmās likties gultā un necelties agrāk,
kamēr nebūs izgulēts viss nokavētais miegs.
Meldere 1, 156. . .man šad tad bija jāceļas agri
dzīt govi ganībās, bet tad neizgulētais miegs
un īgnums man tik cieši dusēja plakstos, ka

neredzēju nekā, tikai jutu auksto rasu.. Zā-

līte 5, 299. . . nekad vecajai Lūcijai nav pa prā-
tam agrā celšanās, it kā vēl nebūtu izgulējusi
tās naktis, kad vergoja par kalponi kungiem
vai agri no rītiem skrēja uz kokzāģētavu..
Cīņa 64, 177, 4.

2. trans. Atbrīvoties (no slimības), ievērojot

gultas režīmu-, guļot miegā, atbrīvoties (no
kāda stāvokļa). I. gripu. \UJ «. . biji tik

smagi slims un jau celies? Nē, par to nav ko

domāt! Paēd un guli tālāk. Slimība taču jāiz-

guļ pamatīgi.» Mūsu g 29. Mums nav ne laika

labi izgulēt nogurumu, ne paēst. Kur mūs

sauc, tur mēs ejam. Sēlis 4a, 155. Grietiņas tēvs

piedzēris izgulēja savu reibumu. . Aspazija
11, 387. Marta: ..Cik reižu viņš sienā nav iz-

gulējis dzērumu, baidīdamies man acīs rādī-

ties. Gulbis 2, 82. // Pārciest, izslimot (slimību).
O Jaunībā Barons bija izgulējis bakas, kas

atstājušas zīmes sejā. Austriņš 1, 242. . . Anna

pastāstīja, ka nesen vēl kā plaušu karsoni

izgulējusi. Upīts 9, 716.

3. trans. Ilgāku laiku izmantojot gulēšanai,
nolietot, izbojāt (ko). I. matraci. I. dīvānu.

O .. [slimniekam] noliedzams gulēt gultā ar

izgulētu sietu. . Ves 63, 12, 26. .. ik pa gabalam
to [parku] šķērso iemītas taciņas un izgulēti
zāļu lauciņi. Kar 74, 8, 41. // Ilgāku laiku iz-

mantojot gulēšanai (ko), radīt (tajā padziļinā-
jumu, bedri); iegulēt (1). O Uz kušetes viņš
ieradis gulēt, prot iegrozīties tā, ka netraucē

ne izgulētā dobe, ne atsperu gali.. Zigmonte

2, 28.

4. trans. Ilgi guļot vienā un tai pašā stā-

voklī, radīt izgulējumu (kādā ķermeņa daļā).
I. muguru. O Slimnieks izgulējis ādu . . cau-

ru . .ME I, 741.

5. parasti 3. pers.; trans. Ilgāku laiku atrodo-

ties virsū, izbojāt (piemēram, labību) — par

ūdeni, sniegu. \UJ Rudzus, tos gar mežmalām

sniegs katru pavasari izguļ. Upīts v, 260. Sniegs
uzkritis, kad zeme vēl nebija sasalusi. Zemā-

kās vietās guļot ūdens. Izgulēšot rudzus, bū-

šot slikta raža. Lēmanis 14, 164.

6. trans. Gulēt pēc kārtas (daudzās vai visās

vietās). O Ko lielies, ciema puisi, Tev jau
nava tikumiņa! Visus krogus tu izdzēri, Visus

grāvjus izgulēji. DV 1210.

7. intrans. Guļot pārlaist, aizvadīt (parasti
nakti),- pārgulēt. !□ Līvija viņai uzklājusi

gultu gala istabā. Tur dzīvo zēns [Uldis]. «Ul-

dis izgulēs pie Kaspariem. Es sarunāju.» Zig-

monte 2, 195. Nāks rudens, garas naktis, nevar

viens izgulēt. ME I, 741. Kā jau zaldāts, — kur

krīt, tur izguļ. ME I, 741.

izgulēties, -guļos, -gulies, -guļas, pag. -gulē-
jos; refl. 1. Guļot miegā, pilnīgi atpūsties, gu-

lēt, līdz vairs nenāk miegs. Labi i. Slikti i.

>□ . . pret nogurumu nav labāka līdzekļa kā

veselīgs miegs. Izgulējies cilvēks no rīta mos-

tas svaigs, možs, spēku pilns. . Zv 56, 3, 17.

. . Pēteris lika baronu Bunduļu rītos pavisam
mierā, lai guļ un izguļas, cik ilgi miegs nāk..
Zeiboltu J 111, 38. Viņš nebija izgulējies, miegs

nāca virsū kā smags mākonis . . Brodele 14, 30.

2. Ilgāku laiku gulēt (kur) miegā; ilgāku
laiku atrasties (kur) guļus stāvoklī. IjZl Viņš

izgulējās te vienu nakti, izgulējās otru un

trešu, pavadīja visu nedēļu. Sudrabu E 3, 490.

Nomiris viņas dēliņš, . . divas dienas un naktis

izgulējies nekopts, nevērots.. Sudrabu E 3,247.

izgulsnējums, -a, v. Rezultāts -aizgul-
s nē t, izgulsnēties (1). !£□ Ateroskle-

rotiskās pārmaiņas asinsvados raksturo ho-

lesterīna savienojumu izgulsnēšanās . . artēriju
iekšpusē. Šajos izgulsnējumos vēlāk ieaug
saistaudi un nosēžas kalcija sāļi. Skulme 3, 80.

izgulsnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izdalīt

(no šķīduma vielu) cietā veidā. i.O Ar laiku

kaulu un ādas līmju olbaltumvielas uz papīra

virsmas [eiropieši] iemācījās izgulsnēt ar

alauna šķīduma palīdzību. Zin T 73, 8, 2. // Būt

par cēloni tam, ka izdalās (no šķīduma viela)

cietā veidā (parasti par vielām). O ..ir no-

skaidrots, ka fluors asinīs izgulsnē kalciju..
Ves 64, 5, 21.

izgulsnēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. 1. Izdalīties (no šķīduma) cietā veidā (par

vielu). O .. ūdenim izžūstot, šķīdumā esošā

viela pakāpeniski izgulsnējas cietā veidā.

Maldavs 1, 43. Aterosklerozes skarto artēriju
sieniņās izgulsnējas taukiem līdzīga viela —

holesterīns
— dzeltenīgu plātnīšu veidā. Ves

62, 5, 4.

2. Rasties nogulumu veidā. !□ Latvijā sasto-

pamos kaļķakmeņus pēc izcelšanās var iedalīt

2 grupās: 1) marīnos kaļķakmeņos, kas radu-

šies jūrās, un 2) saldūdens kaļķiežos, kas iz-

gulsnējušies no saldūdeņiem, kuri bagāti ar

hidrokarbonātiem .
.

Izrakt 270. . . ezeros siste-

mātiski izgulsnējas peldošo ūdensaugu un

mikroskopisko ūdens dzīvnieku (planktona)
atliekas, kas izveido ezera dibenā.. nogulumu

slāņus ..
Maldavs 1, 161.
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izgufšņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; pareti. 1. in-

trans. Izgulšņāties. O Ko nu guļat
0 tik daudz?

Nevar vien izgulšņāt! ME pap I, 450.

2. trans. Gulšņāt kādu laiku (kur),- gulšņāt

pēc kārtas (daudzās vai visās vietās), a Iz-

gulšņājusi vienu vietu, liekas gulēt otrā. ME

pap I, 450.

izgulšņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz gulšņāt. I. jūrmalas
smiltīs. I. cauru svētdienu pa dīvānu. a Nu

jau esat diezgan izgulšņājušies. ME I, 741.

izgumzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ilgāku
laiku, daudz gumzit. I. platmali rokās. Bērns

izgumza spēļu lācīti.
2. sar.; pareti. Strauji, arī steigā, lieliem ku-

mosiem izēst. O Izgumzīt visu bļodu. ME

I, 742.

izgurķoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; vienk. Izslinkoties.

izgvelzt, -gvelžu, -gvelz, -gvelž, pag. -gvel-

zu; trans.; sar.; niev. Izteikt (parasti aplamības,
muļķības, rupjības); arī izrunāt (4), izplatīt
tenkas. O Maksis paņēmis sandales [fabrikā]?
Vai Veide to sacīja nopietni? Muļķības! Kas

gadījās uz mēles, to arī izgvelza. Skujiņš 3, 182.

.. [kareivji] ņirgājās, sieviešu barā glūnēdami,
kā dubļu piku pasviezdami turp kādu dzēru-

mā izgvelztu vārdu. Upīts 9, 739.

izģeņģerēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;

sar. Izstreipuļot. I.no kroga.
izģērbt, -ģērbju, -ģērb, -ģērbj, pag. -ģērbu;

trans. 1. Novilkt apģērbu (kādam), tā ka (tas)
kļūst kails; novilkt (kādam) lielāko daļu ap-

ģērba gabalu. I. bērnu. I. slimnieku. O Mājā
Zane viņu izģērba un apskatīja saspiesto
sānu. . Sakse 2, 164. Esmu izģērbts un guļu
mūsu slimnīcā. Atminu visu, kas ar mani no-

ticis, izņemot tikai to, kā pārkļuvu uz še-

jieni. Birznieks-Upītis 6, 293. . . kas pēdējais pa-
licis [apsējību svētkos], piedzēris un nokritis,
tas no rīta nāk slapstīdamies pliks mājās, sie-

vas izģērbušas — lai smejas visa pasaule!
Ziedonis 6, 228. pārn. Temperamentīgs renesan-

ses cilvēks ar briesmīgi nekaunīgām acīm. Ar

tādu skatienu cilvēku izģērbj kailu, sievie-

tēm .. iedzen kauna mulsumu sejā. Dzene l, 94.

pārn. Pakalnēs.. bērzi trīc, izģērbti kaili.

Ezera 2, 134. // sar. Aplaupīt (kādu), novelkot

vai liekot novilkt apģērbu un atņemot to.

Zagļi izģērba gājēju.
2. parasti divd. formā: izģērbts. Saģērbt (kā);

arī izģērbties (2). I. bērnu kā princesi. O Bla-

kus viņam grezni izģērbta metrese ar baltu,
pinkainu sunīti klēpī. Upīts 18, 205. Lepni iz-

ģērbta meitene. ME I, 743.

izģērbties, -ģērbjos, -ģērbies, -ģērbjas, pag.

-ģērbos; refl. 1. Novilkt sev visu apģērbu. Iz-

ģērbties līdz pusei — novilkt sev visu ap-

ģērbu līdz jostas vietai. lO Lika izģērbties.
Juris novilka mēteli, atpogāja svārkus un

atri norava_ kreklu. Lēmanis 2, 59. Krastmalā

viņa izģērbās, nolika uz steķiem drēbes, ilgi
brida pa sēkli, kamēr sasniedza dziļumu..
Ezera 7, 24. .. rentgena tehniķis visiem pamā-
cīja: «Izģērbties līdz pusei.» Birze 5, 90. // No-

vilkt sev daļu apģērba gabalu un palikt atli-

kušajā apģērbā. □ . . pie stacijas puiši izkrauj
vagonus.. Rūtainos kreklos izģērbusies, pie-
durknes atlocījuši, smejas kā negudri. Indrāne

2, 135.

2. Saģērbties (kā). Smieklīgi izģērbusies sie-

viete. O «Un glupjā Pūpoliene, kas izģērbjas
kā princese un staigā pa mājām, vai tā no

saimnieku gājuma?» Upīts 4, 155. Grezni, lepni
viņi bija izģērbušies. ME I, 743. // Pārģērbties,
lai nevarētu pazīt. I. masku ballē par klaunu.

O «Redziet, kā vajag izģērbties,» tēvs pa-

griežas pret citiem partizāniem un smejas,

«pat paša dēls nepazīst.» Sakse V, 95.

izģērēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

miecēt (ādu). O . . zem sēdamā maisa pa-
bāzts izģērētu aitādu sainis. Upīts 4, 8.

2. sar. Stipri nopērt, a . . to [mežsarga
sievu] viņš vēl nesen tā aprunājis, ka mež-

sargs bij nosolījies pirmajā krogā izģērēt mīk-

stu. Upīts 4, 448.

izģinst, -ģinstu, -ģinsti, -ģinst, pag. -ģindu;
intrans.; parasti divd. formā: izģindis. Ļoti no-

vājēt. Izģindušas rokas. O Palagu būdās un

tāpat krūmu aizvējā valstās izģinduši, influen-

ces un drudža raustīti cilvēki. Upīts VIII, 41.

«Bet.. . tev taču miesas tikpat kā nav! Kur tā

izģindi?» Spāre 5, 257. Pa ceļu velkas vājš,
izģindis zirgs. Tēl M 58 , 290.

izieskāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. leskāt

un pabeigt ieskāt. O Bērniem vajag
0 katru

dienu galvu izieskāt. ME I, 743. Kad galvai
vienu pusi izieskā, otru ne, tad ieskātāju
vilks ēd. LTTP VII, 857.

iziet, -eju, -ej, -iet, pag. -gāju. 1. intrans.

Ejot izvirzīties (no kādas telpas, teritorijas

v. tml). I. no istabas. I. no klases. I. no ceha.

I. no teātra. I. no parka. I. no stadiona. I. no

pilsētas. I. no pūļa. O Valda iziet no virtu-

ves un ieiet savā istabā. . Zigmonte 4, 26.

.. pusstundu pirms sacīkšu sākuma viņš ne-

steigdamies izgāja no mājām . . Saulītis 12, 216.

. . viņš pārsoļo pāri pagalmam, iziet pa vār-

tiem un pamazām izgaist sniegpārslu ņirboņā.
Ezera 4, 171. Oficieris, kas pieņēma gūstekņus,
kliedza: «Komandieri un latvieši, iznāciet no

ierindas!» Neviens neizgāja. Jokums 1, 148.

O Iziet no ierindas — a. Kļūt neizmantoja-
mam, nederīgam (piemēram, par mašīnām,

ierīcēm). !□ . . trīs mūsu vidējie zvejas kuģi
uz dažām dienām izgājuši no ierindas — dzen-

skrūves . . sapinušās tīklos . . Talcis 7, 77.

.. pazeminātā temperatūrā motors neattīsta

pilnu jaudu, bet, tai paaugstinoties virs zinā-

mas robežas, iziet no ierindas. Zin T 65, l, 2.

b. Pārtraukt aktīvi strādāt, darboties (par cil-

vēku). !□
..

traumu dēļ uz ilgāku laiku no

ierindas izgāja. . [daži] futbolisti. . Sports 62,

102, 3. Vecā paaudze iziet no ierindas, un

tās vietā jāstājas jaunajai. Liesma 59, 1, 6.

Iziet no jēgas (arī no prāta) sar. — zaudēt

saprātu. O «Juris šovakar nudien ir gluži kā

no jēgas izgājis.» J Kalniņš 4, 164. Tajā naktī

skolas apkalpotāja pamodusies nodomāja, ka

vecais Dumbris [dziedāšanas skolotājs] laikam

jau pilnīgi izgājis no prāta, dabūjis kādu pui-
ku un bez jēgas klaigā: do, re, mi, fa, sol, la,
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si un atkal atpakaļ. A Grigulis_ 8, 209. // Ejot

izvirzīties (no kurienes) un nonākt, izkļūt (kur,

uz kā v. tml); ejot sasniegt (kādu vietu) un

nonākt, izkļūt (uz tās). I. no istabas virtuvē.

I. no meža klajumā. I. kāpņu telpā. I. dārzā.

1. pagalmā. I. uz ielas. I. uz balkona. I. uz

skatuves. I. uz klāja. I. aiz durvīm. Govis

iziet ganībās. I. uz lielceļa. Iziet ielās (arī uz

ielas, uz ielām) — iziet demonstrācijā. Iziet

uz ledus — uzsākt slidošanu,- arī izslidot.

O Vecais Krūze piecēlās un klusi izgāja

priekšnamā. Lācis 15, 279. Kādu šī pilsēta man

atklās savu seju, kad iziešu ielās pēc lietus?

Ziedonis l, 6. Aleksejs Ļeonovs pirmo reizi kos-

monautikas vēsturē lidojuma laikā bija atvēris

kosmosa kuģa lūku un izgājis kosmosā. Grīva

8, 42. Svētdienā agri jo agri mēs ar Džamale-

dīnu ne pa ceļu. . , bet gar ūdensvada malu

starp dārziem izgājām uz kalniem pa citu te-

ciņu [taciņu]. Birznieks-Upītis 6, 248. pārn. Pla-

šos dzīves ceļos bija izgājuši arī daudzi no

tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš diendienā bija

strādājis kopā . . Grīva 8, 10. pārn. Nozīmīgā
ir [scenārija] autora izvirzītā problēma, . . jo
iziet tālu aiz filmā attēlotā fakta robežām.

Lit M 62, 45, 3. Strādnieki un zemnieki [30. ga-

dos] bieži streikoja, izgāja ielās, prasīdami
darbu un maizi. Talcis 7, 304. Mums [revolucio-
nāriem] vajag iziet uz ielas, gājienu turpināt

pa Lielo ielu un nobeigt pie tirgus laukuma.

Arājs-Bērce 1, 145. Novembra vidū ātrslidotāji
pa īstam izgāja uz ledus. Tā vairs nebija mazā

mākslīgā slidotava, bet Bābelītes ezers . . Sau-

lītis 12, 218. %> Iziet dzīvē —- uzsākt patstāvīgu
darba dzīvi (piemēram, pēc skolas beigšanas).
□ Mirdza: Nu? Nobeidzi skolu? Izej dzīvē,
kā saka. Apsveicam, apsveicam! Gulbis 2, 67.

. . audzēkņi vēl neiziet nekādā lielā dzīvē . .
Zigmonte 2, 145. <> Iziet pasaulē — a. Doties

projām no ierastās, parasti nomaļas, savrupas,

vietas un iepazīties ar dzīvi; doties ceļojumos

ārpus savas zemes, O
.. viņam ātrāk jāiziet

pasaulē, jānostājas uz savām kājām . . Zigmonte

2, 152. «Mēs abi no septītās klases izgājām
pasaulē laimi meklēt.» Kalndruva 5, 74. «Jā,
valodas!» Pīpenštāls nopūtās. «Tās mums kavē

iziet pasaulē.» Saulītis 13, 42. b. Kļūt populā-

ram, izplatīties ārpus savas zemes robežām.

■0" Iziet uz vēstures skatuves
— iesaistīties

nozīmīgos vēsturiskos notikumos. O V. I.Ļe-

ņins uzsvēra, ka Padomju Savienības valsts

celtniecībā nacionālā jautājuma pareiza atri-

sināšana svarīga ne tikai pašai valstij, bet arī

tām Eiropas un Āzijas tautām, kurām. . būs

jāiziet uz vēstures skatuves tuvākajā nākotnē.

Zv 72, 23, 2. <> Iziet (sporta, mākslas, literatūras

v. tml.) arēnā — piedalīties, iesaistīties

(sporta, mākslas, literatūras v. tml.) pasākumā,
parasti pirmo reizi,- uzsākt nopietni, sistemā-

tiski darboties (sportā, mākslā, literatūrā

v. tml.). □.. viņu iedalīja Latvijas izlasē,
un saltā februāra dienā kopā ar pārējiem pui-
sis kāpa vilcienā, lai. . pirmo reizi izietu

lielajā sporta arēnā. Saulītis 12, 213. // Uz ne-

ilgu laiku atstāt uzturēšanās vietu (piemēram,
mājas, dzīvokli) un aiziet. □ Alvila logs

tumšs. Izgājis? Guļ? Purs 4, 332. «Es mazliet

iziešu.» Atbildes nebija, un Vera devās uz

durvīm. Zv 57, 14, 16. // Doties ceļā kājām.

1. agri no rīta tumsā. I. mazā gaismiņā.
O . . [zēns] pirms trim dienām izgāja un pa-

zuda, vai nu aizbraukdams ar kuģiem, vai

vienkārši tāpat aizstaigādams dēkās. Ādamsons

2, 156. Izgāja viņi kājām, jo izdzenāt zirgu
tik ilgi pa turienes sliktiem māju ceļiem at-

zina par nederīgu. . Austriņš 1, 313. Šai agrumā

es izeju ar biedriem, Man ceļā plīvo ausmas

lakats košs. . Lasmanis 1, 6. // parasti savieno-

jumā ar lok, vai nenoteiksmi. let un iesaistīties

(kādā pasākumā, darbībā v. tml), parasti, at-

stājot kādas telpas. I. pastaigāties. I. apgaitā.

Darbā iziet visa brigāde. □ Šodien demon-

strācijā taču izies visa pilsēta! Kar 50, 5, 421.

Ar dziesmu mēs izgājām kaujā.. Lukss 1, 87.

Kopējās medībās ar veco paaudzi iziet jaunie
vilcēni. Rīgas B 73, 194,6. Vai dusmo tu ļoti,
ka negājām blakus Tais dienās, kad rudzus tu

izgāji pļaut? Bārbale 2, 12. . . vecākais [dēls],

Jānis, nesen kā izgājis iesvētīšanas mācībā,

septiņpadsmit gadus vecs jau strādāja visus

vīra darbus. . Lācis 15, 97. Iziet cīņā —

uzsākt cīņu (pret ko), uzsākt apkarot (ko).

O . . esam iemīlējuši katru brīvu domu, pa-

tiesu humānismu, vienalga, kādas zemes rakst-

nieks vai dzejnieks to vārdā izgājis cīņā pret

savu laiku. J Kalniņš 1, 190. Folkloras varoņi

ienāca rakstītajā literatūrā, lai pirmām kār-

tām izietu cīņā pret Baltijas vāciešu kun-

dzību. J Kalniņš 5, 29. // sar. Atstāt, atbrīvot

(piemēram, dzīvokli, māju, kur dzīvo).

□ «Mēs no tā dzīvokļa izgājām. Vīram darba

nav, nevarējām tik daudz maksāt.» Sēlis 4a, 116.

«Izlikti,» Silabriedis nobeidza. «Jā, Grobiņa

tēv, nu izgājām bez kāda naida. Diezgan esam

pretojušies.» Blaumanis 6, 106. // pārn.; sar. Iz-

beigties, pāriet (parasti par lizisku stāvokli,

par spējām). Pietūkums izgājis. O Slimība iz-

gāja. ME pap I, 451. // pārn.; sar. Izzust (pa-

rasti par smaku, smaržu). Naftalīna smaka iz-

iet no drēbēm. // Ejot izvirzīties cauri

(kam), caur (ko). I. cauri istabai. I. cauri

vestibilam. O Aina nedzirdamiem soļiem iz-

iet cauri mājai, atgriežas atkal sava istaba.

Zigmonte 2, 131. Naktī pienāca štāba pavēle:

.. Pāriet līdzšinējo neitrālo joslu. Iziet cauri

mežam. A Grigulis 9, 127. Mēs izgājām cauri

visai pilsētiņai, aiz mums palika pēdējas vien-

stāva koka mājiņas, pēdējas ugunis un cil-

vēki. Lukjanskis 2, 31. O Iziet caur dzīvi —

nodzīvot dzīvi. d Birkenbaums arvien cieti

bij apzinājies, ka viņš sveiks izies caur dzīvi.

Blaumanis 6, 33. Ja četri balti krekli Ir jaunam
cilvēkam, Tas iziet var caur dzīvi Bez lielam

pārdomām. Čaklais 1, 53. <> Iziet caur uguni

un ūdeni — pārdzīvot un izturēt ļoti lielas un

dažādas grūtības. // pārn. Pabūt (kur) un iz-

ciest lielas mokas-, pārdzīvot, pārciest (ko).

□ .. cilvēks, kas izgājis cauri necilvēku ka-

zemātiem un moku nometnēm, vēl dedzīgāk
mīl dzīvi. . Kar 63, \,_ 136. Viņš bija izgājis . .
caur Davusa spīdzināšanas aparātu. . Laicens

1, 37. Varēja redzēt, ka viņi paguvuši iziet
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cauri jau tādam moku daudzumam, ka apziņa

par drīzo nāvi vairs nespēja pat satraukt vi-

ņus. Lācis 15, 212.

2. intrans. Pārvietojoties izvirzīties (no kā-

das teritorijas) —

par karaspēku. Pretinieka

divīzijā izgāja no pilsētas bez kaujas. // Pār-

vietojoties izvirzīties cauri (kam), caur (ko)—-

par karaspēku. Rota iziet cauri ciemam. /'/ Iz-

braukt (parasti par kuģi); izbraukt (jūrā, selgā

v. tml.) ar kuģi, laivu. O . . sekoja komanda,

un kuģis izgāja jūrā. Bāka, zibinot ugunīga-
jām acīm, vēlēja laimīgu ceļu. Zv 52, 13, 11.

«Man ir viens sapnis — vienreiz redzēt no

mūsu ziemas ostas izejam kuģus uz jauno

zveju ..» Zigmonte 2, 87. . . selgā airu laivā iz-

gāja Dāvis un Lēruma Eidis. Grants 7, 70.

Kuģis pienāca naktī. Mēs ātri iekravājāmies,

attauvojāmies un izgājām jūrā. Grīva 5, 24.

//' Izbraukt (par vilcienu, autobusu v. tml.),-

izbraukt (noteiktā trasē); izvirzīties (no kāda

stāvokļa) —■ par lidaparātiem, to apkalpi, pa-

sažieriem. Vilciens no gala stacijas jau iz-

gājis. O . . no . . autoostas . . ik stundu iziet

uz visām debess pusēm pasažieru autobusi. .
Zv 74, 23, 1. Drīzumā 500 līdz 5500 kilometru

trasēs izies moderna lidmašīna, kas atbilst vis-

augstākajām starptautiskajām prasībām. Rīgas

B 70, 259, 7. Tad. . mēs izejam no piķējošā

lidojuma. Zv 73, 3, 13. // Izvirzīties, izbraukt

cauri (kam), caur (ko) — par transportlīdzek-
ļiem, to apkalpi, pasažieriem. Lidmašīna iziet

cauri mākoņiem. O . . laiva nevainojami iz-

iet cauri visiem šķēršļiem un noteiktā vietā

lēni pieglaužas piestātnei. Grīva 8, 288.
..

ik

reižu, kad ar kuģi izeju cauri Irbes šauru-

mam, es pārdzīvoju kaut ko līdzīgu šķiršanās

skumjām. Grīva 8, 81. // sar. Tikt izdabūtam

(no kurienes, kur v. tml.) —

par priekšmetu.
Galds izgāja pa durvīm ar grūtībām. // sar. Iz-

plūst (piemēram, par dūmiem). Dūmi izgājuši
no virtuves.

3. parasti 3. pers.; intrans. Atrasties, būt no-

vietotam virzienā (uz ko, piemēram, par cel-

tnes daļām). Balkons iziet uz dienvidiem. Ot-

ras durvis iziet uz dārzu. O Kalpu istabas

divi logi izgāja uz pagalmu. Lēmanis 10, 12.

Šo istabas pelēcību izpirka logs, kas izgāja
uz jūru. Grants 4, 44. // Virzīties, izvest (uz
kādu punktu, vietu) — piemēram, par ceļu.
O Šis celiņš izgāja it taisni gar pļavmalu,
birzi .un valsts nabagu māju uz Sauso kro-

gu . . Apsīšu J 3, 36. // Izvirzīties, izvest cauri

(kam), caur (ko) — piemēram, par ceļu.
Ceļš iziet cauri mežam. □ Brāļi vēl labu ga-
balu ar acīm pavadīja novadgrāvi un atva-

dījās no tā, kur tas, mežotnei cauri izgājis,
aizstiepās pa lankām pretī rietošai saulei.

Kalndruva 5, 59. // lesākties (no kāda punkta)
un (piemēram, par līniju).IUJ Svītr-

veida radiācija, kas iziet no krūšu galiem,
medz būt grūtniecības agrīnā periodā. X Ru-
dzītis 2, 92. Brilles palīdz acij, kas sirgst ar

tuvredzību vai tālredzību, precīzi fokusēt no

priekšmetiem izejošos starus. . Zv 66, 23, 8.

4. parasti 3. pers.; intrans. Izsūkties cauri

(kam), caur (ko) — par šķidrumu,- izplatīties

cauri (kam), caur (ko) — piemēram, par sta-

riem. O . . sienu sakrāva tikai šā tā. Pus-

sakrautajiem zārdiem jau pirmā lietus šalts

iziet cauri no augšas līdz apakšai. Cīņa 64,

159, 1. Dzīvsudrabs viegli iziet cauri daudziem

celtniecības materiāliem . . Ves 62, 6, 31. Stari

izgāja cauri, Nespēja mākoni plēst. E Plaudis

1, 71. // Tikt izšautam cauri (kam), caur (ko);
tikt izdzītam, izsistam, arī izgrūstam cauri

(kam), caur (ko). Bulta iziet cauri bruņām.

Nagla izgājusi cauri dēlim. O Vēstulei cauri

reiz izgāja lode. Mani no kaujas tad iznesa

biedri. . Kar 45, 3,/4, 284. // Rasties un pārņemt

(ko) viscaur uz brīdi. Cauri pūlim izgāja ne-

skaidra murdoņa. O Mierīgā straume ir galā.
Cauri plostam iziet sausi krakšķi. J Kalniņš

3, 21. \> Trīsas (arī drebuļi, tirpas) iziet caur(i)
kauliem — saka, ja cilvēks pēkšņi notrīs,

nodreb v. tml. (piemēram, uztraukumā).

□ «Kad . . es izdzirdu šāvienus, man aukstas

trīsas izgāja caur kauliem.» Rihters 1, 522.

5. intrans. Paveikt kādu gājienu. Grūti i. tik

tālu. □ . . maziņā saviem sīkajiem solīšiem

tikko varēja iziet mātei līdzi. Birznieks-Upītis

1, 15.

6. trans. Ejot pabūt daudzās vai visās vietas

(kādā teritorijā, telpā); ejot pabūt (daudzās

vai visās vietās). I. mežu krustām šķērsām.

I. daudzus veikalus. O Tā Antiņš atkal visu

dienu bija savvaļā klejojis; izgājis.. Sū-

nekli .. ezera galā. . Austriņš 2, 19. Kārlis

Skalbe ir uzrakstījis brīnišķu pasaku par la-

buma meklētāju, kas, pasauli izgājis, labumu

tā arī neatradis . . Liesma 59, 4, 27. . . dzinēji

[medībās] nedrīkst pārāk ātri virzīties uz

priekšu. Tas parasti notiek tad, ja vienā dienā

cenšas iziet pārāk daudz mastu. A Kalniņš

1, 295. // Ejot veikt (ceļu, maršrutu v. tml.).

Iziet (arī izstaigāt) kara (arī kauju, cīņu) ce-

ļus — piedalīties kaujās daudzās vietas.

O Nē, šajā ciemā viņa nepaliks, izies ceļu

ceļus, pārbridīs upju upes. . Kaldupe 3, 121.

Pirmajā [grupā] startēja tie, kuri šogad ieplā-

nojuši kalnos iziet 4. un 5. grūtību kategori-

jas maršrutus . . Pad J 74, 102, 2. Giraldo ir vel

pavisam jauns, bet jau paspējis iziet kauju

ceļus, ieguldīdams arī savu daļu cīņā pret
reakcionāro valdību. . Bērn 59, 10, 4. Iziet

cīņu ceļu — piedalīties cīņā, aktīvā darbība

(pret ko, par ko). □ . . Tots iziet cīņu ceļu,

!ai būtu «mirušiem un dzīviem miers». J Kal-

niņš 1, 275. <> Iziet baru novec. — nopļaut vālu

līdz galam. // sar. Aiziet (uz kādu vietu, pa-

rasti noteiktā nolūkā) un atnākt atpakaļ. I.

veikalu. I. pastu. // sar. Piedalīties (kādā pa-

sākumā, kas parasti saistīts ar pārvietošanos)
un pabeigt piedalīties. O Vecmāmiņa: . . iz-

auga cilvēki! Izgāja karus, revolūcijas . . Gul-

bis 2, 154. O Iziet ugunskristības — izturēt

ļoti nopietnu, arī izšķirošu pārbaudījumu.
O Nākamajā gadā Vissavienības «Dinamo»

čempione. . izgāja arī starptautiskās uguns-

kristības. Sports 69, 35, 2. // sar. Apstaigāt (kā-

das instances, iestādes v. tml.). O Pensiju
tāpat uzreiz viņš nesaņems, vispirms jāiziet

komisijas un jāsavāc stāža papīri. Birze 5, 55.
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7. trans. Pārdzīvot laika gaitā (kādu lāzi,

stāvokli). I. vairākas attīstības fāzes. O Starp-
tautiskā revolucionārā strādnieku kustība, pa-

kāpeniski augot un attīstoties, izgājusi da-

žādas organizatoriskās formas. Cīņa 64, 218, 3.

Piedzīvojumu žanrs ir radies kā literatūra lai-

ka kavēklim, izgājis garu vēsturi, attīstījies

gadu simteņos. Kar 58, 10, 125. Zelma, vecāko

klašu ģimnāziste, šajā lugā strauji iziet sa-

režģītas attīstības loku. Dzene 3, 97. . . dažu

sugu sēklām ir nepieciešams ilgāks periods
dzīvības procesam, kurā sēklas iziet dīgšanas
sākuma stadiju. Kronītis 1, 62.

8. parasti 3. pers.; intrans.; sar. Paveikties,

klāties (kā). I. slikti. I. bēdīgi. Iziet greizi —

paveikties slikti, norisēt kļūmīgi. Iziet plāni —

paveikties, klāties slikti. a «Manus audzēk-

ņus . . [sacensībās] samizoja diezgan pamatīgi,

un tā var iziet arī jums.» Saulītis 6, 61. «Vai

gribi, lai es pastāstu, kā mums izgāja Dzelte-

najā jūrā ar taifūnu?» kapteinis jautāja. Lācis

15, 378. // Norisēt, notikt, ari iznākt (kā).
O..viņš droši bij atbildējis, lai nebīstoties,

viss iziešot labi. Blaumanis 6, 143.

9. parasti 3. pers.; intrans.; sar. Tikt izdotam,

iztērētam (par naudu). □ Bet tad šo govi va-

jadzēja pārdot. Nauda pamazām izgāja, un

mēs nekad vairs netikām pie citas. Jaunsudra-

biņš 2, 49. . . Valda neprot taupīgi valkāt ze-

ķes, par tām vienmēr iziet tik daudz naudas.

Zigmonte 4, 94. Piedāvāju viņam naudu, cik

man vēl bija, bet viņš man atteica, ka vēl

neesot izgājuši pastmeistaram atņemtie
14 rubļi . . Birznieks-Upītis 6, 246. // Tiki izlie-

totam, patērētam (par produktu); tikt izlieto-

tam (par daudziem vai visiem priekšmetiem).

«Tev, mās, cūkas gaļa, rasi, jau izgā-
jusi?» . . — «Drīz jau vairs nebūs ne skripatas
[kripatas],» viņa sacīja. Sudrabu E 3, 148. . . cu-

kurs gan palicis par kapeiku mārciņā dārgāks,
bet, kad dabūja galvai no tievgaļa, kur tas

cietākais, tad tik daudz arī neizgāja. Upīts
XI, 275. «Aizsūtu izlaiduma dienas bildītes. Tu

dabūsi vēl vairāk, jo tās, kur Tu runā, visas

izgājušas un nepaspējām vien iztaisīt.» Dzene

2, 120. Kas tad par to, ka drēbes vairāk izgāja.
ME I, 744.

10. intrans.; sar. Apprecēties (ar kādu) — pa-

rasti par sievieti. □. . Katrīnai uz Lieldie-

nām būšot kāzas. Izejot pie kāda diezgan nau-

dīga puiša.. Labu vīru dabūjot. Austriņš v, 32.

Dažas sievas aizsteidzās pat pie Miltiņu Kates

un apjautājās, vai tas esot tiesa, ka šī izejot
par sievu pie vecā Kļavas. Lācis 11, 160. Nāca

pie viņas veikalnieki, grāmatveži, pat inže-

nieris bildināja, bet viņa ne un ne. Nu, tad

beidzot arī dabūja — izgāja pie mākslinieka.

Zemzaris 1, 26. <> Iziet pie vīra — apprecēties
(par sievieti). O ..vecākā meita izgājusi pie
vira un pārcēlusies uz dzīvi citā novadā. .

Lācis 15, 97. «Krustmāt, es precos ..
.» «Krust-

māt, es izeju pie vīra.» «Krustmāt, man būs

kazas ...» Neviena frāze neder. Tās visas skan

tik neticami.. Brodele 17, 121. <> Iziet tautās

t. poēt. — apprecēties (par sievieti). Q Meitai,
vaļīgi dzīvojot, vainaga gods zūd un reizē ar

to zūd arī izredzes iziet tautās (t. i., apprecē-
ties, nodibināt ģimenes dzīvi). J A Jansons 1,58.

Tagad jau visas meitas pametušas dzimto lig-
zdu. Pirmā tautās iziet klusā, sirsnīgā Ilga . .
PL Siev 73, 6, 26.

11. parasti 3. pers.; intrans.; sar. Izplatīties,
kļūt plaši zināmam (par ziņām, valodām

v. tml). O Sakne: Nudien Lauris . . Dzīvs un

vesels! Te jau bija izgājušas valodas, ka tu

guļot jūras dibenā! Vanags 2, 27. . . iziet pa

pilsētu ziņa. LTTP IV, 21. Kas par slavu tagad
izgāja par Silmežu Trīni! Cik netika runāts

par viņu, cik par viņas preciniekiem! Apsīšu J

2, 89.

12. intrans.; sar. Izmantot (kādus līdzekļus

savu mērķu sasniegšanā). □ Burvis izgājis

uz viltu. LTTP VI, 723. Viņš jau tik iziet uz

kaušanos. ME I, 744. «Skola, literatūra, baz-

nīca — viss [buržuāziskajā Latvijā] izgāja uz

to, lai notrulinātu garu, lai cilvēks neiemācī-

tos domāt.» Sakse 7, 91.

13. intrans.; sar. levērot, pieņemt par pa-

matu, izejas punktu (tālākai darbībai, secinā-

jumam v. tml.). □ Rakstnieka amats prasa

redzēt, pazīt, saprast visu, kas vien pasaulē
notiek, un — izejot no tā — pasauli virzīt.

Pad J 73, 227, 4. «. . mākslas zinātņu doktora

Alberta Lielkalna koncepcija prasa koriģēju-
mus. Tur šis tas novecojies. Izejot no kon-

krētā materiāla.» Niedre 6, 190.

14. intrans.; sar. Tikt pārbaudītam (piemē-
ram, daudzās instancēs). Projekts iziet cauri

daudzām komisijām.
15. trans.; sar. Paveikt, pabeigt (piemēram,

mācību kursu, praksi); būt pakļautam (kādai

darbībai, norisei). O Rūpnīcā . . iziet ražoša-

nas praksi., studentu grupa. Cīņa 63, 110, 4.

Tā ir bijusī Ainažu jūrskola . . , kur praktisku

jūrniecības kursu izgāja vienkāršo ļaužu bēr-

ni . . Avotiņa, Peters 1, 38. Iziet skolu. ME I, 744.

Mācību gada sākumā visi IX klašu audzēkņi

izgāja medicīnisko pārbaudi. PL Skola 62, 7, 17.

// intrans. O «Es jau tev aizpērn teicu, ka

nevajag viņu laist uz sādžas skolu. Redz, iz-

gāja to ziemu, iemācījās lasīt, un nu nekur

glābties.» Salenieks 5, 7. Izgāju trīs gadus . .
ganos. ME I, 744.

O Uguns iziet —■ uguns izdziest. 'C3Pavardā

uguns sen izgājusi, aizbīdnis palicis vaļā un

virtuve lēni atdziest.. Zigmonte 1, 105. ..viņš

sēdēja pie plīts un laiku pa laikam piemeta

kurtuvē pa rupjākam malkas gabalam, lai

tikai neizietu uguns.. Birze 1, 113. Ledus iz-

iet — saka, kad pavasarī ledu (parasti upē)
aiznes straume. -O Bet tām [laivām], kā jau

agrā pavasarī, kad ledus no upes tikko izgā-

jis un visu garo ziemu nav braukts, katrai

sava vaina . . Ezera 4, 206. %> Iziet (arī izkāpt)

no krastiem — pārplūst (par upi, ezeru v. tml.).

O Ja arī upe pie jūsu mājām šonakt izies no

krastiem, tad māja tomēr sāks applūst tikai

rīt . . A Grigulis 5, 44. Bieži vien upes vairs ne-

zina, kur lietus ūdeni likt, un iziet no kras-

tiem, nodarīdamas ne mazumu ļaunuma krast-

malu ciemiem un plantācijām. Grīva 8, 269.

\> Iziet (arī izkrist) no prāta (arī no galvas) —
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aizmirsties, pārstāt būt apziņā. O«.. kā man

tas pavisam bij izgājis no prāta!» Upīts 4, 12.

«Pag, kad tas bija? Kad vajag zināt, iziet no

galvas.» Skujiņš 1, 86. Tiesai tuvojoties, Ģirts
un tā briesmīgā pēcpusdiena nemaz vairs ne-

gribēja iziet no galvas. Dripe 2, 159. \> Iziet no

modes — pārstāt būt modernam, nebūt vairs

modē. !□ . . Graudumai tas pats melnais ķite-

lis, bet pāri tam sen no modes izgājis pelēks

rudens mētelis. . Zigmonte 2, 146. Vajag cen-

sties ātri pārdot veikalos ievestās preces, lai

tās nebalo vai nežūst plauktos, neiziet no

modes. . Cīņa 63, 7, l. <> Iziet tautā — kļūt

populāram, plaši pazīstamam (piemēram, par
mākslas darbu). □ Grafiku sauc par visde-

mokrātiskāko tēlotājas mākslas veidu. Ar grā-

matu un žurnālu ilustrācijām un citām līdzī-

gām formām tā iziet tautā un kļūst pieejama
visplašākajām skatītāju masām. Tēl M 62, 73.

O Iziet pasaules tirgū — pārdot (ražojumu)
ārpus savas zemes robežām,- tikt pārdotam ār-

pus savas zemes robežām (par ražojumu).
O . . rastos iespēja iziet pasaules tirgū ar

mūsu ražoto produkciju. Cīņa 66, 146, 2. .. [rūp-
nīcas] ražojumi izgājuši lielajā pasaules tirgū.
Zv 58, 6, 7. <> Iziet cauri kāda rokām — pabūt
kāda rokās, rīcībā neilgu laiku (parasti par
daudziem priekšmetiem). <> Iziet caur daudzu

rokām — pabūt daudzu rokās, rīcībā (parasti
par kādu priekšmetu). \> Iziet (dzīves, meis-

tarības v. tml.) skolu — apgūt, iegūt (noteiktu)

mācību, pieredzi. O Šeit [Liepājā] viņš ir dzi-

mis un audzis, šeit izgājis sūru dzīves skolu.

Māksla 73, 2, 12. Klaiņojot pa pilsētām un ska-

tuvēm, jaunie aktieri izgāja savdabīgu skatu-

ves meistarības skolu. Zv 53, 20, 25. Visu laiku,

kopš bērnības, kopš agrās tēva nāves jūrā,
viņš bija cīnījies ar grūtumiem, iziedams tādu

jūras skolu, kurai bargumā un prasībās līdzīgu
gan grūti atrast. Zigmonte 2, 128. O Vēders iz-

iet — zarnas iztukšojas delekācijas rezultātā.

□ Uzmanīgi jāseko regulārai bērna vēdera

izejai. Ja vēders nav izgājis vairākas dienas,
ārsts nosaka tīrīšanas klizmu. Ves 64, 11, 21.

N> Iziet sveikā sar. — izglābties no soda, no

nepatikšanām. ;□ «Ja jūs [ārzemju spiegu]
atrastu manā vasarnīcā, domājat —es izietu

sveikā?» A Grigulis 13, 434. ..pārējie divi, kas

piedalījās eksaminēšanā, uzmanīgi palīdzēja
man . . , un tā es izgāju sveikā, izpelnīdamās
pat labāku atzīmi nekā parastajos pārbaudī-
jumos. Zālīte 5, 71. \> Iziet cauri grāmatai, arī

iziet grāmatu cauri novec. — izlasīt visu grā-
matu, parasti ātri, ari steigā. O Kad uz Jaunu

gadu atveda . . «Laika grāmatu», es tai vienā
dienā izgāju cauri. Jaunsudrabiņš la, 208. Dzies-

mu grāmata jau Kristapelim bij izieta cauri..
Brigadere 2, 35.

Sk. izejams, izejošs.
izieties, -ejos, -ejies, -ietas, pag. -gājos; refl.

Ilgāku laiku, daudz iet. Izieties rotaļā —

ilgāku laiku, daudz piedalīties rotaļā. O Iz-

gajies [slimnieks] pie dažādiem ārstiem, bet
labuma nekāda. Austriņš 2, 399. Gan izgājos
pati, gan izgājās pats Pēteris, lai jel Vasar-
audzis ņemtu Andri atpakaļ. . Apsīšu J3, 23.

Izietas viena vieta, otrā, trešā, nekur saklau-
šināt. LTTP v, 225. .. tur [mežmalā] var izieties

un izdzīvoties pec patikas visādās rotaļās un

spēles . .Brigadere 2, 36.

izirdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Irdinot padarīt pilnīgi irdenu (parasti augsni).
O .. [mehanizators] kartupeļus jau pirmo reizi

izvagojis, reize izirdinot augsni ar rotējošām
ecešam. Rīgas B 74, 131, 1. . . [ābeles] violetie

ziedi tikko sāka kaisīties agri izirdinātajos
mālos. J Liepiņš 1, 64. Bietes arī saņēmušas virs-

meslojumu, .. izirdinātas rindstarpas. Pad J

62, 144, 1.

izīrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Nodot

lietošana (uz laiku) pret maksu (piemēram,
telpu, priekšmetu). I. klavieres. □ Viņi sa-

gāja maja, tā bija maziņa kā cimdiņš, tikai

divām istabām, bet no tām pašām tante vēl

izīrēja vienu jaunam pārim. Zigmonte 4, 8.

īrniekam. . aizbraucot uz citu dzīves vietu,
īres līgums izbeidzas. Izīrētājs.. izīrē brīvo

dzīvokli jaunam īrniekam. Cīņa 73, 128, 4. .. iz-

nomāšanas ateljē var uz laiku izīrēt dažādus ..
sporta, sadzīves un citus priekšmetus. Rīgas B

74, 122, 3.

izīrētājs, -a, v.; izīrētāja, -as, s. Tas (pie-

mēram, cilvēks, iestāde), kas izīrē (ko). □ Pēc

dzīvokļa īres līguma izīrētājs apņemas nodot

īrniekam par maksu dzīvojamo telpu, lai viņš
tajā dzīvotu. AT Bil 60, 3, 47. Pēc mantas īres

līguma izīrētājs apņemas nodot īrniekam

mantu lietošanai uz laiku pret atlīdzību. AT

Bil 60, 3, 46.

izirti, _j rUr _irļ _ļ Vļ pag _īru; trans. Irot izvir-

zīt (no kurienes, kur v. tml, piemēram, laivu);

izairēt (1). I. laivu no niedrēm. I. plostu ezera

vidū. O . . izīru laivu malā . . PL Siev 58, 6, 6.

// Irot izvirzīt (piemēram, laivu) cauri (kam),

caur (ko). I. laivu cauri niedrēm.

izirt
2, parasti 3. pers., -irst, pag. -ira; intrans.

1. Kļūt cauram (par ko adītu, tamborētu,

austu, pītu), zūdot saistījumam starp valdzi-

ņiem, diegiem,- atnākt pilnīgi vaļā (par ko sa-

šūtu). Zeķe iziruši. Adītās jakas piedurkne iz-

iruši. O .. Zvejnieksievas, dziedot kuršu

dainas, Izirušos zveju tīklus lāpa. Kar 64, 7, 10.

Asinis sūcās [ievainotajam] pa izirušām mē-

teļa Vīlēm.. Sudrabkalns 11, 470. pārn. Ar

saules lēktu mākoņi pamazām izklīda un bal-

tais miglas plīvuris izira. Grīva 4, 177.

2. Sadalīties sastāvdaļās, izzūdot saistīju-
mam starp tām (par priekšmetu). Iziris vai-

nags. O Noras rokas mests, uz kuģi lido

neļķu pušķis. Gaisā tas izirst, un sarkano ziedu

lietus nolīst pār Taimiņu. Kar 54, 7, 79. Pie

krasta ir iziris plosts. Krustu šķērsu liedags
piesvaidīts ar slaidiem masta kokiem. Zemza-

ris 1, 122. // Izjukt uz visām pusēm (par ma-

tiem); pilnīgi atrist (par bizēm). □ Reizē ar

silto vēja pūsmu. . kantorī iedrāžas Klāva.

Izirušiem matiem, sasarkusi. Preilis l, 61. ..di-

vas sarkanās, resnās bizes uz krūtīm pa pusei
izirušas . . Sudrabu E 3, 271. Viņas plāno matu

pīte iziruši pār plecu. Avotiņa 3, 113. // pārn.

Izklīst (par cilvēku pūli, baru v. tml.). □ Pū-
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lis izira. Pa vairākiem kopa strādnieki gāja

prom. Eglons 2, 302^
3. Izbeigt pastāvēt (par cilvēku vienotu

kopu). Iziruši ģimene. IO . . viņš nodibināja
ansambli, taču tas izira. Lit M 73, 24, 14. . . drau-

dze izirs, tāpat kā izirušas daudzas draudzes . .
Ziedonis 6, 54. Vietējā teātra biedrība [Dānijā]
izira, bet ēku pārdeva.. Cīņa 63, 118, 3. // Iz-

beigties (piemēram, par attiecībām starp

cilvēkiem, par jūtām). □ Tādas Cepļa iztu-

rēšanās iedrošināta, Austra domāja, ka nu ir

pienācis īstais laiks atjaunot izirušos sakarus

un iegūt direktoru vēl savā varā. Rozītis 1, 243.

. .draudzība ar Ilgu ir iziruši un pārtrūkusi.
Vilks 5, 106. Taču mana beidzamā cerība izirst.

Birznieks-Upītis 6, 286.

izirties, -iros, -iries, -iras, pag. -īros; refl.

Iroties izvirzīties (no kurienes, kur v. tml); iz-

airēties (2). I. no līča. I. upes vidū. O No

krasta niedrēm [niedrēm] izirties vaļējā ūdenī.

ME pap I, 451. // Iroties izvirzīties cauri (kam),

caur (ko). I. cauri niedrājam.
izirums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta dar-

bība, rezultāts ->■ izir t2 (3). Draudzības i.

O .. [romāns] atspoguļo tam laikam rakstu-

rīgos konfliktus patriarhālās ģimenes iziruma

apstākļos kapitālistiskajā sabiedrībā pagājušā

gadsimta beigās. Valeinis 1, 112. .. pārāk sā-

pīga Mārtiņam piedzīvotā vilšanās un cerību

izirums. Upīts 5, 32.

2. reti. Paveikta darbība, rezultāts iz-

irt2 (1).
3. reti. Paveikta darbība, rezultāts -> iz-

irt2 (2).

izjāde, -es, dsk. ģen. -žu, s. 1. Izjājiens. Do-

ties izjādē.
2. Izjādināšana, izjādišana. Zirgu i.

izjādelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Jāde-

lējot pabūt (daudzās vai visās vietās); jādelē-
jot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā teri-

torijā). I. visus mežus. □ Vītolu meklē pa

malu malām. Dragūni izjādelē visu pagastu.

Upīts V, 232. Ziņnešu pavadīts, pulkvedis tumšā

naktī izjādelē savu kaujas iecirkni. Daudzās

vietās zirgi klūp, iestieg, jātnieki, nolēkuši

staignājā, brien pa dubļiem, tomēr visur ir

būts . .Zv 57, 16, 10.

izjādelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz jādelēt. I. pa mežiem

un laukiem. O Ilgi klaiņoja [strēlnieku] no-

daļa, nekur nesastapdama ienaidnieka. Tas

bija steidzīgi atkāpies . . Visu dienu velti iz-

jādelējušies, kavalēristi pievakarē sāka doties

uz mājpusi. Jokums 1, 71.

izjādināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, daudz jādināt (zirgu). I. zirgu.

izjādīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Izjādināt.
O Izjādīsi kumeliņu. LD 15 241.

2. reti. Izjāt (3). O Slavenais tēva dēls Trīs

pagastus izjādīja . . LD 15 652.

izjājiens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība iz jāt (1). 0.. pirmajai reizei tāds

izjājiens bija diezgan labs. .. Arī Imants un

Aivars negribēja palikt aiz sava biedra un

pēc kārtas izšūpojās uz Rižika [zirga] mugu-

ras. Sakse 9, 22. Pirmajos izjājienos pēc kāzām

viņš pats bruņnieciski pavadīja savu jauno
kundzi jāšus . .Zeiboltu J 111, 256.

izjēņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.;

sar. Izsvinēties Jāņu dienu; izsvinēties (kādus

svētkus). O Visu nakti izjāņojies, viņš pa

dienu gul. ME I, 745. Māris izjāņojies žāvā-

jās . . Deglavs 1, 226.

izjāt, -jāju, -jāj, -jāj, pag. -jāju. 1. intrans.

Jājot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

I. no meža. I. klajumā. I. manēžā. iO Vieg-
liem rikšiem mēs izjājam no štāba . . Birznieks-

Upītis 6, 274. .. uz ceļa izjāja ģenerālis. Upīts
18, 209. // Jāšus doties ceļā. I. agri no rīta.

// Jāšus doties (parasti kur netālu). □ Mans

Ērglis [zirgs] jau apseglots un mīdās vien.

. . Domā, varbūt ka izjāsim līdz upei padzer-
ties, papeldēties vai kādas stundas pa kal-

niem . . Birznieks-Upītis 6, 273. Pēc ŠĪS reizes

brālis vairākkārt izjāja ar viņu, lai gan zirgs

nebūt nebija kļuvis mīlīgāks. Zv 74, 8, 14. // Jā-

šus doties (kādā nolūkā). I. medībās. I. meža

apgaitā, a Otrpus upes arī gailējās divi

ugunskuri. Citādi nevar būt — pieguļā izjājuši
Vītēns un Rieksts. Andersone 1, 65. // Jājot iz-

virzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri pū-

lim. □ Izjājuši cauri parkam, tie rikšo pa

lauku . . Kar 57, 1, 52.

2. trans. Jājot (uz zirga), izvest (to no ku-

rienes, kur v. tml). I. zirgu no staļļa.
O ..mēs mēdzām izjāt zirgus pieguļā. Poruks

3, 219.

3. trans. Jājot pabūt (daudzas vai visas vie-

tās); jājot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā

teritorijā). I. visus mežus. I. pagastu krustām

šķērsām. !□ Dod, dieviņi, miglas gaisu, Līdz

izjāju meitu ciemu: Ne man piešu, ne zābaku,

Ne iemauktu kumeļam. DV 853.

4. trans. Jājot izbojāt (kādu vietu); jājot iz-

bojāt, iznīcināt (parasti augus). I. pļavu. I. ru-

dzu tīrumu. I. auzas.

izjāties, -jājos, -jājies, -jājas, pag. -jajos;
refl. Ilgāku laiku, daudz jāt. -O Nu tik labi

izjājos. ME I, 745. Simtiem tai dienā vēl izjā-

jās, bet par velti. LTTP I, 62.

izjaukt, -jaucu, -jauc, -jauc,_ pag. -jaucu;
trans. 1. Sadalot atsevišķās daļās (piemēram,

izārdot, salaužot, sagraujot), iznīcināt kā ve-

selumu vai izpostīt (ko). 'O . . mēs vairākas

vasaras bijām kopā pavadījuši uz ūdeņiem,

pludinājuši baļķus un izjaukuši koku sastrē-

gumus upes asajos līkumos un seklākajās vie-

tās. Lācis 15, 118. Velta pati savām rokām iz-

jauca piecus lielus saiņus . . A Grigulis 13, 568.

Tad noplēsa veco jumtu, tad norāva spāres,

griestus un beidzot izjauca izpuvušo baļķu
sienas. Blaumanis 6, 71. // Padarīt nekārtīgu

(priekšmetu kopu, vietu, kur ir vairāki priekš-

meti), izvietojot izklaidus, izsvaidot v. tml.

atsevišķus priekšmetus; sajaukt. I. frizūru. Iz-

jaukt sienu — izārdīt sienu. !□. . viņš . . sa-

taustīja ar pirkstiem viņas gludo ādu, izjauca

matus, kas smaržoja pēc kumelītēm. Skujiņš 7,

lio. «Piedodiet, ka viss te izjaukts un ka pats

esmu tik nepievilcīgā izskatā..» J Liepiņš 1, 53.

. . viņa. . izjauc guļvietu, zem kuras ir
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paslēpti laikraksti un grāmatas . . Fimbers 2, 192.

// Izmaisīt (1). '€2 . . sēklas izber no kastes, ja

vajadzīgs, saveldzē, labi izjauc un iepilda no

jauna. Sudrabs 1, 201. Rokās viņa turēja apde-

gušu spieķi un ik pa brīdim izjauca ogles, lai

tās uzliesmotu Fimbers 1, 277.

2. Sadalīt sastāvdaļās (piemēram, ierīci, me-

hānismu, lai izlabotu, uzglabātu v. tml). I. mo-

tociklu. I. mašīnas dzinēju. I. un salikt šau-

teni. I. skapi. O Mājās viņam izjaukti divi

radioaparāti, kaut ko viņš tur prāto un gudro,
nezin kādus uzlabojumus grib veikt. Vējāns

5, 22i. Ap Jurģiem māte beidza aušanu, stelles

izjauca un nolika. Austriņš 1, 45.

3. Pārtraukt, iztraucēt (kādu norisi, pasā-

kumu); būt par cēloni tam, ka tiek pārtraukta
(kāda norise, pasākums). I. darbu. I. rotaļu.
O Pienāca Kaupurs un izjauca jaunavu sa-

runu, bet izjauca tīkamā veidā. Zeiboltu J IV,

193. Runu izjauca spēcīga dauzīšanās. Runātā-

jam negribējās pārtraukt, tomēr visu galvas
pagriezās pret durvīm. Zemzaris 1, 58. // Pa-

nākt, būt par cēloni, ka izbeidzas, izzūd (attie-

cības starp cilvēkiem, psihisks stāvoklis).

I. draudzību. □ leva: Ak tad tu mums to sa-

ticību gribi un gribi izjaukt, Kaukēnu tēv!

Blaumanis 6, 366. Viņš vēro to, otro — savu

sāncensi, kurš grib izjaukt viņa laimi, kurš

nekaunas atzīt, ka patiešām mīl viņa sievu. .
Dripe 2, 179. Bet tad notika kaut kas tāds, kas

izjauca manas. . dvēseles līdzsvaru. Grīva 9,

120. // Panākt, būt par cēloni, ka izbeidz pastā-
vēt (cilvēku vienota kopa). I. ģimeni. // Pa-

nākt, būt par cēloni, ka izbeidzas (kāds stā-

voklis). I. kārtību. O Līdzko trokšņainība

kļūst par lielu, stārķis vairs nedzīvo un aiz-

laižas. Tā ir zīme, ka izjaukts dabas līdzsvars.

Ziedonis 6, 58. Izlīdzinās vīriešu un sieviešu

skaita samērs, kas tika izjaukts pagājušā kara

rezultātā. Cīņa 73, 186, 1. ..istabas svinīgo klu-

sumu izjauca skarbs sauciens. . Upīts 9, 267.

4. Panākt, būt par cēloni, ka nenotiek (iece-

rēts pasākums, norise) vai netiek realizēts

(nodoms, iecere v. tml). I. sazvērestību. I. kā-

zas. I. iecerēto pasākumu. I. pretinieka plānus.
Lietus izjauc ekskursiju. □ Osis piebikstīja
Mārtiņam, acīm redzami baidīdamies, ka tas

ar saviem lielajiem smiekliem un pārsteidzību
neizjauc labi ievadīto lietu. Upīts XI, 306. Citus

ieplānotos darbus izjauca lietus gāzes. Pad J

74, 147, 2. Gatavojās iestāties arī augstskolā, bet

tēva negaidītā nāve šo nodomu izjauca. Sakse

7, 15.

izjautāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Izteikt

daudzus jautājumus (kādam), lai sīki uzzinātu

ko. I. vienam otru. Ģenerālis sāka viņu
izjautāt: kā sauc, cik viņam gadu, no kāda

ciema atbraucis. Lācis 11, 43. ..bet vecie balt-

barži apstāja viņam visapkārt un izjautāja
viņu smalki, ko viņš tur Balahāmos īsti darot,
cik pelnot, cik ilgi palikšot te, mājās? Birznieks-

Upītis 6, 208.

izjautāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz jautāt. I. dēlam par
macibam. I. atbraucējam par dzīvi pilsētā.
// trans. I. visiem taisnāko ceļu.

izjokot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izdarīt

tā, ka (kāds) nonāk smieklīgā situācijā,- ap-

mānīt (kādu), radot pārliecību, ka (tas) nonāk

nepatīkamā vai bīstamā stāvokli. □ Beiziķis

bija lāga vīrs, bet, ja viņu tik pamatīgi izjo-

koja, tad kā lai nesmejas. Saulītis 12, 298. Reiz

vecie kurinātāji, gribēdami izjokot zaļo zēnu,

aicināja mani līdz uz krogu . .Lācis 15, 147. Mēs

mierīgi gājām pa ceļu bez kaut kāda nolūka

aplaupīt cilvēkus. Bet tad, kad tumsā parādī-

jās garā ratu rinda, mums iešāvās prātā zem-

niekus izjokot. Grīva 9, 133.

izjokoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz jokoties. □ Vai tad

viņi netika iztērzējušies un izjokojušies pa

nakti [ballē] atlikulikām? Salenieks 5, 276. «Iz-

jokojušies nu esam, tagad pasaki, kā mēs da-

būsim savus ļaudis uz Garupes silu?» Sakse

7, 191. <> (Ne)ļauties izjokoties — (ne)ļaut iz-

jokot sevi. □ Smiekli iedzēla Klāsam. Viņā
atkal pamodās vecs kareivis un jūrnieks, kas

neļaujas izjokoties. Upīts 18, 237.

izjoņot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans. Jo-

ņojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.) —

par cilvēkiem vai dzīvniekiem. Zirgi izjoņo no

aploka. O . . finālskrējiena dalībnieces izjo-
ņoja no pēdējā pagrieziena. . Pad J 74, 144, 3.

// Par transportlīdzekļiem, braucējiem tajos.

Motocikls izjoņo no ceļa līkuma. Vilciens iz-

joņo no meža klajumā. O . . pa . . vārtiem iz-

joņo piena vedēja mašīna. . Pad J 73, 39, 4.

// Joņojot izvirzīties cauri (kam}, caur (ko) —

par cilvēkiem vai dzīvniekiem. Zēni izjoņo
cauri pagalmam.O pārn. . . cauri augumam iz-

joņo sveloša pārsteiguma dzirksts. Preilis 1, 19.

s> Izjoņot caur smadzenēm — ļoti pēkšņi ras-

ties un ļoti ātri nomainīt citai citu (par do-

mām),- ļoti pēkšņi, strauji uz īsu brīdi secīgi

atjaunoties apziņā (par pārdzīvoto, notikušo).

□ Caur smadzenēm izjoņoja vesels pulks ap-

rautu, neskaidru domu. A Grigulis 13, 83. . . ce-

turtdaļacumirklī vai pat īsākā laika sprīdī
caur smadzenēm izjoņoja visas pārciestās ba-

žas, visas iespējamās un pielaistās varbūtī-

bas. . Sakse 7, 11. Tad vienā mirklī ar visu

drausmīgumu caur smadzenēm izjoņoja noti-

kušais. Dripe 2, 143. // Par transportlīdzekļiem,

braucējiem tajos. Vilciens izjoņo cauri me-

žam. Motociklists izjoņo cauri pilsētiņai.
□ Dažreiz ciemam izvilkās cauri smagi pie-
krauts vezums. Retāk jau izjoņoja vieglās
droškas, vēl retāk motocikli un automobiļi.

A Grigulis 13, 16.

2. trans. Ļoti ātri pārvietojoties (parasti brau-

cot, jājot), pabūt (daudzās vai visās vietās);

ļoti ātri pārvietojoties (parasti braucot, jājot),
pabūt daudzās vai visās vietās (kādā terito-

rijā). Jātnieks izjoņoja visas ciema mājas. I. ar

motociklu vairākus ciemus. O Kad auļu auļos

izjoņota Salaca un krāču kūkumi noplok ..,
tad zini — klāt Salacgrīva. Pad J 74, 194, 4.

// pareti. Ļoti ātri izskriet (daudzas vai visas

vietas); ļoti ātri izskriet daudzas vai visas vie-

tas (kādā teritorijā). I. daudzus veikalus. Zēni

izjoņo tuvāko apkārtni.
izjozt, -jožu, -joz, -jož, pag. -jozu; sar. 1.
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intrans. Ātri, strauji izskriet (no kurienes, kur

v. tml.). I. no istabas. I. uz ceļa. Zēni izjož

pagalmā. Zaķis izjož klajumā. Viņš tad

izjoza pa durvīm laukā. ME I, 746. Trijos Lolita

pieceļas, skaļi paziņo, ka viņai jānosūta daži

steidzami papīri, un pusrikšiem izjož no kabi-

neta. Lit M 73, 25, 4. // Atri, strauji izskriet

cauri (kam), caur (ko). I. cauri birzij. I. cauri

pagalmam. Suns izjož cauri krūmiem. □ Me-

žiņam varēja izjozt cauri vienā elpas vilcienā.

Viese 1, 21.

2. trans. Atri, strauji skrienot, pabūt (dau-

dzās vai visās vietās); ātri, strauji skrienot, pa-

būt daudzās vai visās vietās (kādā teritorijā).

I. kaimiņu sētas. I. visu ciemu.

izjubrs, -a, v. Staltbrieža Austrumsibirijas pa-

suga,- šīs pasugas dzīvnieks. Izjubra ragi.

O . . redzama skaista izjubra figūriņa. Pad J

74, 166, 4.

izjūgt, -jūdzu, -jūdz, -jūdz, pag. -jūdzu;
trans. Atbrīvot no iejūga (darba dzīvnieku).
I. vēršus. O Vīri izjūdz zirgus, novieto stallī . .
Grīva 11, 26. Vilmeriene, klusu ciešot, atraisa

grožus un palīdz vīram izjūgt zirgu. Sēlis

5, 267. . . krūmi ap smilkšaino [smilšaino] dejas
laukumu izjūgtu un neizjūgtu zirgu pilni. Upīts

4, 720.

izjūgties, parasti 3. pers., -jūdzas, pag. -jū-
dzās; refl. Atbrīvoties no iejūga (par darba

dzīvnieku). O Samisās man dziesmiņa, Izjū-
dzās kumeliņš. LD 909.

izjukt, parasti 3. pers., -jūk, pag. -juka; intrans.

1. Sadalīties daļās, atsevišķos gabalos (piemē-
ram, lūstot, brūkot, plīstot) —

par priekšmetu,

parasti kāda spēka iedarbībā. □ Pēc brītiņa

nogranda pirmais lielgabalā šāviens un kāda

būda salinieku nometnē izjuka gabalu gaba-
los. Lācis 10, 267. Soļošanas, skriešanas, lēkša-

nas un citās tamlīdzīgās «mācībās» jau pēc
mēneša daudziem strēlniekiem izjuka zābaki.

Pulka kurpnieki nespēja tos salāpīt. . Zv 58,

14, 20. . . viņš triec ķeblīti pret grīdu tā, ka tas

galīgi izjūk. Tad, paķēris izjukušās daļas, iz-

svaida pa darbnīcu uz visām pusēm. Sēlis

4a, 32. // Sašķīst, pārvērsties mīkstā masā (pie-
mēram, par augļiem). Kartupeļi vāroties iz-

jukuši. iO Nemizotus ābolus ar visām serdēm

sagriež gabaliņos. . , liek katlā, pārlej nedaudz

ūdens un sautē, līdz āboli mīksti, izjukuši.
Mājtur 371. Ķīseļus gatavo tā, lai augļi vai dār-

zāji pēc vārīšanas būtu veseli, neizjukuši. .
Pavāru gr 234. // Sadalīties sastāvdaļās (par

priekšmetu kopu), izzust kārtībai starp (priekš-
metu kopas) daļām. Izjucis puķu pušķis.
O . . paņēmis padusē izjukušo grāmatu kau-

dzīti, viņš aiziet. . Indrāne 3, 31. Es vēl neesmu

tikusi galā ar saviem matiem —

pa nakti iz-

jukušas visas cirtas . . Brodele 17, 164. Apjucis
un pārskaities viņš ātri braucīja sasisto galvu
un caur izjukušo matu lēkšķēm saniknots ska-

tījās Ģirtā. Dripe 2, 55. // Izklīst (par cilvēku

vai dzīvnieku grupu), izzust noteiktai kārtībai

(cilvēku vai dzīvnieku grupā). O Niecīgākā
ena vai troksnis tos [ruduļus] spēja izbiedēt,
un tad vienā sekundē bars izjuka un sarkanās

spuras nozuda dziļumos. A Grigulis 10, 89. Sen

jau izjukusi mežsarga sastādītā rinda. Dzinēji
skrien kā kurais, juku jukām. . Upīts 18, 42.

2. Tikt pārtrauktam, neturpināties (par no-

risi, pasākumu). O Krustmāte vēl varbūt ko

vairāk būtu runājusi, bet Pekša māte ienāca

no lauka iekšā pie ratiņa, un tā šīs valodas

izjuka. Apsīšu J 3, 26. Kaut ko tādu dzirdot, arī

vislielākajam miegulim snaudiens izjuks.
Niedre 6, 229. Balle bija izjukusi, muzikanti pa-
zuduši . . Rīgas B 57, 45, 3. // Izbeigt pastāvēt
(par cilvēku vienotu kopu). Izjukusi ģimene.
Rokdarbu pulciņš izjuka. !□ . . nodega «Glo-

busa» teātris un izjuka trupa . . Dzene 2, 80.

// Izbeigties, izzust (par attiecībām starp cilvē-

kiem, psihisku stāvokli). Meiteņu draudzība iz-

juka. O . . stāstā . . parādīts, kā izjūk divu

jauniešu mīlestība, kā sabrūk viņu sapnis par

laimīgu ģimenes dzīvi. . Kar 58, 10, 120. Tēvs

šķīries no mātes . . , tai jauna, bet arī izjukusi
laulība. Dzene 3, 121.

3. Nenotikt (par iecerētu pasākumu, norisi),

nerealizēties, netikt realizētam (par nodomu,

ieceri v. tml.). Sarīkojums izjuka. Kāzas izjūk.
Nodomi izjukuši. O Kā par nelaimi, pēkšņi
sāka līņāt, un pirmā tikšanās draudēja izjukt.
A Grigulis 13, 22. Grasījāmies abi iet ārā, kad

zvanīja tālrunis. «Elza, pieej tu pie aparāta

un, ja prasa mani, saki, ka neesmu mājās. Ci-

tādi var izjukt mūsu pastaiga.» Zālīte 5, 334. Pēc

sakāves pie Maskavas arī hitlerieši saprata, ka

«zibeņkara» plāni ir pilnīgi izjukuši . . Samsons

1, 65.

izjukums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta dar-

bība, rezultāts izj vk t (2). O. . [recen-

zente] jau rakstīja par pietiekami nemotivētu

Ēbara un Zelmas attiecību izjukumu. Lit M

74, 25, 5.

2. Paveikta darbība,rezultāts -v i z j v k t (3).
3. reti. Paveikta darbība, rezultāts -> iz-

jukt (1).

izjūsmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz jūsmot. O Visus no-

domātā jaunā cepļa plānus Berta bij palīdzē-

jusi vīram izstrādāt, līdzi izjūsmojusies un iz-

priecājusies. Rozītis 111, 51. Ko viņa netika iz-

jūsmojusies par savu nākamo dzīvi. . Sakse

2, 81. Par . . [komponistu] kora dziesmām jau
izjūsmojušies daudzi, darbi ir patiesi augstā
mākslinieciskā līmenī. Lit M 74, 48, 13.

izjust, -jūtu, -jūti, -jūt, pag. -jutu; trans.

1. Apzināti (parasti dziji) pārdzīvot (jūtas).
I. draudzību. I. mīlestību. I. sirsnību. I. cieņu.
I. bijību. I. bailes. I. skumjas. I. satraukumu.

I. neveiklību. I. ziņkāri. I. lepnumu. I. ganda-
rījumu. I. valdzinājumu. I. estētisku baudī-

jumu. O Arī viņa izjuta saviļņojumu, vēro-

jot apkārtni, kur aizritējusi tuvā cilvēka bēr-

nība. Purs 4, 369. . . viņa izjuta kaunu, ka par

brāļa atrašanos nepriecājas tā, kā būtu priecā-

jusies, ja atrakstījis Ēriks. Sakse 7, 207. Dienām

ejot, Māls arvien vairāk izjuta palēnām augošu
rūgtumu. Kalndruva 5, 95.

2. Piedzīvot, emocionāli uztvert un pārdzī-
vot (piemēram, kādu stāvokli, attieksmi). I.

neatkarību. I. nevērību pret sevi. I. drauga
vienaldzību. I. mātes mīlestību. □ Grūtības
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izjuta desmiti tūkstošu, bet tikai simti spēja

aizdomāties līdz to cēloņiem. Sakse 7, 92.

. . Valdemārs nekad nešķīra latviešu un igauņu

tautu likteņus — abas tautas vienlīdz izjuta
vācu feodāļu un garīdznieku jūgu.. Avotiņa,

Peters 1, 39. Nekad Ilga tik smagi nav izjutusi
atkarību no Zelmas kā šodien. Ezera 2, 193.

Izjūtu.. kolektīva atbalstu. Zv 73, 5, 3.
_

3. Uztvert, izprast emocionāli (piemēram,
kādu parādību) un pārdzīvot. Dziļi i. dabu.

1. dzeju. O . . sāk [stāstīt] iztālēm, no atmiņu

dzīlēm velk laukā tēlus un vārdus, katru no

tiem viņš izjutis . . Ziedonis 5, 20. Viņš lieliski

izjūt un saprot mūziku.. Rīgas B 66, 191, 5.

. .vēlējos atbraukt šodien, kad neviena šeit

nav. . . Tagad var redzēt un izjust jūru
tieši tādu, kāda tā ir. Lukjanskis 2, 89. // Uz-

tvert, apzināties (piemēram, kādas parādības,
priekšmeta īpašību) un pārdzīvot. I. mirkļa

svarīgumu. Patiesi i. dabas skaistumu. I.

meža klusumu. O Cik gan šajos 100 gados
izdziedāts dziesmu, cik daudzi tūkstoši izju-
tuši mūzikas dailes varenumu. . ! Māksla 73,

2, 6. ..darbs pats ir jāiepazīst dziļāk, jāizjūt
viņa vēriens un tempi . . Upīts 14, 141. Mēdz

teikt, ka savas mājas īsto vērtību izjūtot vie-

nīgi tālu zemju ceļotāji un jūrnieki. Saulītis

12, 120. // Apzināties, izprast (piemēram, kādu

laktu) un pārdzīvot. I. izglītības trūkumu.

□ .. bet pašu galveno viņa izjutusi un

sapratusi tālredzīgi: kas atsakās no savas tau-

tas valodas, tas atsakās no viņas kultūras.

Ziedonis 6, 199. .. aizvien skaidrāk izjutu un sa-

pratu, cik liela nozīme viņai bijusi manā

dzīvē . . Vilks 3, 58. Cilvēkam nav īstas laimes,

ja.. neaptver ar prātu, neizjūt ar sirdi, kāds

viņa īstais uzdevums un piepildījums. Zv 50,

1, 6. // Uztvert un ar prātu, arī intuitīvi, emo-

cionāli novērtēt (piemēram, kādu parādību,
tās īpašības). I. telpu. I. valodu. I. ritmu. I.

formu. I. jauno zinātnē. !□ Maksima Gorkija
novatorisma un cīņas uzdevumu nesēja lomu

jau agri izjūt un izprot daudzi izcili pasaules
vārda mākslas meistari. Vejāns 5, 36. Interese

par senatni, par tautas mākslas formām,. . do-

mājams, ir ilgstoša tendence. Tās pamatā ■—

nepieciešamība izjust vēstures ceļu likumsa-

karības. Māksla 73, 2, 24.

4. Sajust. O Zariem bija rūgta garša, viņš

to izjuta mutē un rīkles galā un noprata, ka

tie laikam alkšņi, varbūt arī ievas. Vilks 5, 63.

Kažokus nometuši, viņi sēdēja ap uguni, tīk-

smi izjūtot siltumu.. Rīgas B 57, 76, 2. Vējš
pūš no muguras, tāpēc svelme izjūtama jo
asak. Bērn 50, 12, 22.

CK> Izjust (arī just, izbaudīt) uz savas

ādas — pārdzīvot, piedzīvot (parasti ko ne-

patīkamu, nevēlamu).
Sk. izjusts.
izjusties, -jūtos, -jūties, -jūtas, pag. -jutos;

refl.; reti. Ilgāku laiku, ļoti just līdzi (kādam).
O .. [filmā] ļaunā pamāte mocīja meitenīti

un beigas par saviem nežēlīgajiem darbiem

saņēma likteņa sodu. . Bērni, izjutušies līdzi

meitenītei un izraudājusies, beidzot uzgavi-
lēja . .Dzene 2, 36.

izjusts, -dis; s. -a, -ā; apst. izjusti. 1. Divd. -*-

izjust.
2. Tāds, kuiā izpaužas dziļš pārdzīvojums,

dziļas jūtas. I. dabas tēlojums. I. dziedājums.
Izjusti vārdi. □ Sekoja . . Čaikovska variāci-

jas, kuru., skaņrakstā gribējās bez gala klau-

sīties kā kādā saviļņojošā, līdz sirds dziļumiem
izjustā stāstījumā. Lit M 58, 18, 3. Garām upes

un lielceļi mirdz, Meži augstu met zaļganas
liesmas, — Un pie visa man apstājas sirds,

Prasot jaunas un izjustas dziesmas. A Skalbe

4, 43. .. [žurnālists] nolēma tēlojumā iepīt arī

nelielu sadzīves ainiņu — lai būtu vēl siltāk,

izjustāk, lai aiz formulām, kā saka, nepazustu
dzīvais cilvēks. Purs 4, 227.

izjūta, -as, s. 1. parasti dsk. Jūtas, emocijas.

Slēpt savas izjūtas. Izteikt savas izjūtas vār-

dos. Cilvēku pārņem neparastas izjūtas,
a Ilma skatījās uz Fredi ar tām pretrunīga-

jām izjūtām, kurās jaucās dusmas, apjukums
un izbailes. Ezera l, 218. . . šis skurbais dabas

pavasara prieks viņam uzdzina visrudenīgākās
domas un izjūtas. Sakse 7, 16. Viņa atstātajās
tūkstoš dzejas rindās daudz tēmu un noskaņu,
daudz domu un izjūtu nianšu. Vejāns 5, 14. Vis-

biežāk dzejolis man sākas tā: ir kāds tipisks

novērojums, izjūta, doma, kas it kā piepeši
dabū vienu ritmā ievirzītu teikumu. Pad J 73,

227, 5.

2. parasti vsk.; savienojumā ar lietv. ģen. Psi-

hisks (parasti emocionāls) stāvoklis, kam rak-

sturīga (kāda stāvokļa, attieksmes) uztveršana

un pārdzīvošana. Brīvības i. Neatkarības i.

Vientulības i. Nedrošības i. Pārestības i.

Q Tas ir mazs prieks, mazs lepnums par pa-

darīto darbu, maza laimes izjūta, kas liek šīm

sakaltušajām lūpām smaidīt. Lukjanskis 1, 32.

. . bija nešaubīga drošības izjūta: no šīs pu-

ses vari nesargāties. lekšēja pārliecība. Pad J

73, 92, 2. Tā vienkārši bija pašas nevarības un

nespēka izjūta, un, lai to aizdzītu, viņa ar

delnu norausa asaras un spītīgi ieskatījās
naktī. Vilks 5, 71.

3. parasti vsk.; savienojumā ar lietv. ģen. Spēja

uztvert un ar prātu, arī intuitīvi, emocionāli

novērtēt (piemēram, kādu parādību, tās īpa-

šības). Laikmeta i. Patiesības i. Stila i. For-

mas i. Krāsu i. Ritma i. Jaunā i. mākslā.

O Noteicoša loma konstruktora darbā ir labi

attīstītai telpas izjūtai. Zin T 69, 3, 13. Lielu

satraukumu brīžos cilvēkiem zūd laika izjūta.

Es droši vien laukā uz apgāztās mucas būtu

nosēdējis līdz pat rītam, ja pie lieveņa nepa-

rādītos Taņa. Preilis 1, 40. Lai bagātinātu va-

lodu, lai radītu jaunus vārdus, jābūt dziļai
valodas izjūtai. Daudziem dzejniekiem ir šī

izjūta; tā bija arī Rainim. Lit M 73, 41, 4.

// Spēja, prasme apzināties un ievērot, izpaust

(piemēram,attieksmi, īpašību). Mēra i. Takta i.

O .. mēs domājam par tiem komunistiem,

kas ar radošu aktivitāti, ar lielu atbildības iz-

jūtu strādā ikvienā ražošanas nozarē. Cīņa 65,

6, 2. Tēvs dēlam pārmet pienākuma izjūtas trū-

kumu . . Pad J 73, 52, 4. Ar savu nemaldīgo
humora izjūtu Kārlis Sebris bija pilnīgi iedzī-

vojies Šova paradoksālajā asprātībā. Dzene 1.
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118. // Spēja emocionāli uztvert, izprast (kādu

parādību, tās īpašības) un pārdzīvot. Dziļa

dabas i. Mākslas i. !□ Vai senā zemnieka

skaistuma izpratne var kaut kādā veidā trau-

cēt šodienas zemnieka skaistuma izjūtu? Nē,

viņa var tikai to papildināt. Ziedonis 6, 160.

Visai tautas mākslai piemīt dziļš, nesalaužams

optimisms, dziesmas par dziedāšanu arī pauž
šo veselīgo dzīves spēku, dzīves pilnestības

izjūtu. Vītoliņš, Krasinska 1, 46.

4. Sajūta. CJ Jānoskaidro . . , kāda ir [slim-

nieka] izjūta pēc ēšanas (sāta, pilnuma sa-

jūta, spiediens, sāpes pakrūtē) . . Rudzītis 2, 26.

O Pēc izjūtas — intuitīvi, pamatojoties uz

izraisītajām jūtām. CJ Viņa [aktrise], kā pati
saka, runāja Raini tikai pēc izjūtas. Dzene

3, 46.

izkaisīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Kaisot

izvietot izklaidus (parasti sīkus, ai'< vieglus
priekšmetus), kaisot izkliedēt (vielu). Sēj-
mašīna izkaisa sēklu tīrumā. Vējā izkaisītas

lapas. I. pelnus uz dobēm. O Aplūkojusies
Līziņa pamanīja izkaisītos akmentiņus,

sīja tos un sabēra vanniņā. Upīts 18. 65. Liela

nozīme iedzīvotāju iesaistīšanai cīņā pret oku-

pantiem bija Padomju Bruņoto Spēku pavēl-
niecības uzsaukumiem, kurus izkaisīja no lid-

mašīnām. Samsons 1, 167. Ar parastām minerāl-

mēslu sējmašīnām nevar herbicīdus labi iz-

kaisīt: tās birdina pulveri no augšas un ne-

sviež no sāniem. Apsītis 1, 130. pārn. Zaļas
dzirksteles izkaisot krēslā, aizdrāzās tramvajs.
Bērn 46, 9, 4. pārn. Viņam nebija ne mājas,
ne dzimtenes, ne draugu. Visam bija aiz-

skriets garām, visu viņš bija pametis un iz-

kaisījis pa ceļmalām. Skujiņš 7. 111. <>• Izkaisīt

vējā (arī vējos, visos vējos, pasaules vējos, pa

visiem vējiem) — nelietderīgi iztērēt, izlietot,

izšķiest. . . viņš savus spēkus un enerģiju
izkaisa vējā. Lit M 62, 45, 2. «Zemē nomests

mūžs...» Mednis beidzot ierunājās. «Iznie-

kots, pasaules vējos izkaisīts.» Lācis 15, 151.

// pārn.; pareti. Izkliedēt (skaņu) —

par vēju.
CJ Vairāk nav dzirdams. Vējš sarausta un

izkaisa skaņas. Upīts V, 161. Emīls kliedza un,

pakāpies uz vinčas, rādīja kapteinim ar ro-

kām kādas zīmes. Vējš viņa balsi izkaisīja uz

visām pusēm. Kar 51, 2, 135.

2. parasti divd. forma: izkaisīts. Atrasties, būt

izvietotiem izklaidus, patālu citam no cita, būt

izvietotiem (vairākās vietās) —

par priekšme-
tiem,- rasties, izplatīties (vairākās vietās) —

par parādībām Jūrā izkaisītas salas. Laukos

izkaisītas birzis. Izkaisītā skleroze mcd. — hro-

niska, progresējoša saslimšana, kurai rakstu-

rīgi sklerotiski perēkļi centrālās un periiērās
nervu sistēmas dažādās daļās □ Viņa redzēja
šosejas malā izkaisītas mēļas. . Ezera 1, 152.

«Ir gan posts, ka mums tās lopu fermas vēl

tā izkaisītas. Puspasaules jāapskrien, kamēr

galus sadzen kopā.» Vanags 9, 8. Viņa
publicistiskie raksti un feļetoni izkaisīti

laikrakstos «Cīņa», «Sarkanais Karogs», «Cī-

ņas Biedrs» un citos nelegālajos izdevu-

mos. Kar 56, 6, 125.
..

iekaisuma perēkļi var

but ivkaisīti pa abām plaušām. Ves 64, 12 , 24.

//' Būt izvietotiem (dažādās vietās), būt iz-

klīdinātiem, arī būt izklīdušiem (par cilvē-

kiem vai dzīvniekiem); izklīst, arī būt izklīdi-

nātam (par cilvēku vai dzīvnieku grupu).
CJ Stallī novietojās divdesmit zirgi. Pārējie
kolhoza lopi bija izkaisīti pa citām bijušo ku-

laku saimniecībām. Brodele 14, 26. . . iedzīvotāji
izkaisīti bēgļu gaitās.. Lit Av 40, 3, 1. Un vi-

siem maniem brāļiem, Kur kurais izkaisīts, Vai

purvos, stepēs, smiltīs, Vai sniegos projām
dzīts — Mums visiem vienas sāpes Pēc mīļās

tēvijas. Rainis 11, 107. Radu jau mums netrūka,

tikai izkaisīti pa ārnovadiem, un mātes radi

pat izceļojuši uz silto zemi. . Austriņš i, 92.

3. Kaisot (ko siku, smalku), pārklāt (ar to,

piemēram, grīdu, trauku). O Nezin, vai grīda
būs izkaisīta ar oša vai bērza lapām? Kļav-

lapas Ābeļu māte met uz plāna tikai rudens

dzietu laikā. . Kaldupe 4, 10. Istaba bija uz-

kopta, tīri noberztā ēvelēto dēļu grīda izkai-

sīta sacirstām skujām. Jauno v 58, 127. Cepamo

formu izziež ar taukiem vai eļļu, izkaisa ar

rīvmaizi. PL Siev 69, 9, 22.

izkaisītājs, -a, v.; izkaisītāja, -as, s. 1. Darī-

tājs izkaisīt.

2. v. Mašīna, mehānisms, kas paredzēts (kā)

izkaisīšanai. □ Te ir. . mašīnas minerālmēs-

lojumu izkraušanai no vagoniem un kūtsmēslu

izkaisītāji. Zin T 63, 11,9.

izkaisīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.

Reil. (1 )■ □ Kaste .. tikpat kā

izjūk nesēja rokās. Visapkārt izkaisās sārt-

dzeltenie bumbuļi . . Kalndruva 5, 83. Vezums

tā jāsasien, lai siens neizkaisās pa ceļu. ME

pap I, 452. pārn. Satraukti un nekārtīgi šāva

zenītbaterijas, augšup traucās trasējošo ložu

kūļi, izkaisīdamies un izdzisdami izplatījuma
tumsā. Lācis 15, 289. pārn. Sažņaudz sauju, cik

cieši spēdams, tik un tā mirkļu smiltis izslīd

pirkstu spraugās, izbirst, izkaisās. Sudrabkalns

11, 498.

izkaitināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, daudz kaitināt. 1.0 Izkaitināt. .
vīru, sievu. ME I, 746. Čakli strādāja zvirbuļu

pāris, tomēr paspēja arī izčaloties ar citiem

zvirbuļiem, izkaitināt kaķi, saukdami visu

laiku: terrr, čerrr! . . Birznieks-Upītis IV, 446.

izkaitināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, ļoti kaitināties. Visādi i.

izkaldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

poēt. 1. Izkalt (1). CJ Izkaldinājis seši pāri
lemešu. LTTP VI, 224. Durvju virsmu [klētīm]

rotāja arī mākslinieciski izkaldinātas eņģes
[viras] un atslēgu caurumu apkalumi. . Cimer-

manis i, 80. . . Sirms kalējs reiz sudraba atslēgu
izkaldinās. Kaldupe 7, 70.

2. Neatlaidīgā darbā izveidot, radīt (parasti
ko vērtīgu, paliekošu). CJ Kopā ar saviem

līdzgaitniekiem viņš [V. I. Ļeņins] izkaldināja

jauna tipa partiju, komunistu partiju. Pad J

70, 13, 2. .. augstais novērtējums, ko Engelss

izsacījis par Balzaka meistarību, nav dibināts

vienīgi uz sūrā darbā izkaldināto formas vir-

tuozitāti, bet gan izriet no lielā rakstnieka

prasmes atsegt dziļus dzīves slāņus .. Kar 56,

12, 86.
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izkalkulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Kal-

kulēt un pabeigt kalkulēt; aprēķināt. O Vi-

ņas izkalkulē, cik daudz uztura vajadzīgs trim

dienām . .Bērn 48, 2, 28.

izkalpība, -as, s.; parasti vsk.; reti. Vispāri-
nāta Īpašība iz kal pīgs, šīs īpašības kon-

krēta izpausme.

izkalpīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izkalpīgi; pa-

reti. Tāds, kam piemīt tieksme izkalpoties (2).

I. sulainis. // Tāds, kurā izpaužas šāda īpašība.

O Viņa [aktiera atveidotā tēla] veiklais ap-

sviedīgums, visa tipiski izkalpīgā uzvedība,

apbrīnojamā plastika lika pat tīksmināties ap

šā tēla formu. Dzene 1, 28.

izkalpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Likt ilgāku laiku smagi, grūti kalpot, strādāt,

parasti bez pietiekama atalgojuma. EJ «. . kun-

gi un baroni grib strādnieku izkalpināt uz

pēdējo, lai paši varētu dzīvot vienos priekos.»
Branks 1, 33. Lai to pašu agrārreformā dabūto

zemes gabalu apstrādātu, jo bieži to īpašnie-
kiem nācās līdz pēdējam izkalpināt savus bēr-

nus vai radus, kas strādāja no saules līdz sau-

lei
..

J Kalniņš 1, 300. Kad transkontinentālais

transports izauga tik liels un nozīmīgs, ka nā-

cās rakt šķērsām zemes šaurumam ūdensceļu,
šeit smagi izkalpināja arī eiropiešus — spāņus,

itāliešus, grieķus. Zv 73, 5, 19. // Likt vairāk-

kārt apkalpot sevi, darīt ko savā labā. I. vies-

mīli. I. sanitāri.

izkalpot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. trans. Kal-

pojot (pie kāda, kur), iegūt, saņemt (ko).

O «.. kādu muižu tu te Brīviņos domā izkal-

pot?» Upīts 4, 209. Šis uzraugs bija lāga vīrs.

Viņš gan turējās cietuma maizē, bet to nekad

necentās izkalpot uz cietumnieku ādas rēķina.
Birze 3, 105. // Ilgāku laiku strādājot, iegūt,
saņemt (ko), tikt (pie kā). \CJ ..ikvienam ne-

manot pienāk dzīves pievakare. Un tad ir pa-

tīkami, ja bez izkalpotās pensijas ir vēl lieks

rublis . . Lauku Dzīve 71, 3, 9.

2. trans. Kalpojot (pie kāda), aizvadīt (no-
teiktu laiku), pabeigt kalpot (noteiktu laiku);

nokalpot. Drēbes tur saimnieka. Izkalpojis
savu laiku, puisis pa Jurģiem tās atdod at-

pakaļ ..
A Deglavs 1, 21. Pie viņa neviens ne-

varēja izkalpot visu gadu. LTTP VII, 192.

3. intrans. Kalpot un pabeigt kalpot (kādam;.
O Dēls tik ātri velnam izkalpojis. LTTP IV

214.

4. intrans. Kalpojot (pie kāda), izdarīt (tam)
pa prātam, apmierināt (to). 'EJ Gan gribēju,
nevarēju Svešai mātei izkalpot. LD 4150, 3. Ap-
lekat, izkalpot kā pēdējais vientiesis, bagāto
vēl bagātāku taisīt, bet pašam lāga krekla nav

mugurā. Upīts 4, 116.

izkalpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz kalpot (kādam, pie
kada, kur). CJ Zaķis visu vasaru bija izkal-

pojies Liepniekam, visādās šķūtīs dzīts . . Lācis

VII, 625. Izkalpojies pie saimniekiem par ganu

un paaudzies lielāks, Oto devies uz Rīgu, kur

ticis uz angļu kuģa. Zv 68, 11, 2.

2. niev. Darbojoties ar pārmērīgu centību,

sasniegt paaugstinājumu, ievērojamu stāvokli

(piemēram, darbā), iegūt (saimnieka, priekš-

nieka) labvēlību. O Andrejanova tēvs pat

bija izkalpojies līdz žandarmērijas ģenerāļa
pakāpei. Stankevičs 1, 101.

izkalst, -kalstu, -kalsti, -kalst, pag. -kaltu;
intrans. 1. parasti 3. pers. Kļūt ļoti sausam, cie-

tam, panīkt vai iznīkt augiem, izzūdot mit-

rumam (par zemi, lauku v. tml.); iznīkt aiz

sausuma (par augiem). Izkaltis tīrums. Dārzs

tveicē izkaltis. Sējumi izkalst. O ..karstie

vēji nesa sev līdzi neciešamu tveici. Kopš agra

pavasara neviena lietus lāsīte nenokrita uz

izkaltušās zemes . . Zv 51, 17, 21. Pa labi un pa

kreisi izplešas mežainā savanna, kas sausajos
mēnešos izkalst un kļūst nepiemīlīga. Grīva 8,

235. Dzeltens, izkaltis, Kails guļ tīrelis .. Rainis

i, 182. ..sausajās ganībās zāle izkalst un sa-

birst . . Avotiņa 2, 38. pārn. Jāzeps: Es izkalstu

kā ganība bez rasas. . Rainis IX, 51. // Kļūt

ļoti sausam, izzūdot mitrumam (piemēram, par

koka priekšmetu, augu, produktu). Koka muca

izkalst saulē. Izkaltuši dēļi. Saulē izkaltusi

laiva, m Gadu desmitos izkaltusi, rija dega

sprakstēdama . . Sakse 2, 87. Noplēstās tāsis

vecāmāte uzsvieda uz krāsns, kur tās ar lai-

ku . . izkalta tik sausas, ka ķēra uguni jau no

tālienes. Jaunsudrabiņš 3, 114. Lini izkalta sausi

kā pipari, un stiebri trausli lūza, atbrīvojot

šķiedras no spaļiem. Jansons l, 137. .. Aizbetņu

māte nolikusi dēlīšus ar sausiem ķimeņu sie-

riņiem, lai tie izkalst un izvējo. . Austriņš l,

134. // Kļūt ļoti sausam, zaudēt parasto mit-

rumu (par muti, mēli v. tml). Lūpas izkal-

tušas, a Mute bija izkaltusi, un izdzēru uz

reizi vai visu karafi ūdens. Birznieks-Upītis

6, 309. Mute un rīkle arī bija izkaltušas, draus-

mīgi slāpa... Krieviņš l, 37. Mēle izkalta aiz

slāpēm un karstuma un pielipa pie aukslējām.
Paegle 4, 333.

2. Kļūt ļoti vājam, ļoti tievam. Izkaltuši

pirksti. O . . Kārkls nosirmoja, izkalta un sa-

rāvās aizvien vieglāks, sīciņāks un vājāks . .
Lācis 15, 33. . . pavāre. . virtuves karstumā

izkaltusi plāna kā žāvēta bute un ar savu

pelēcīgo ādas krāsu un ogļu melnajiem ma-

tiem atgādina arābieti . . Grīva 8, 230. Kad

krustmāte stāvēja, noliekusies pār burkānu

dobēm, šķita, ka tās tievais, izkaltušais augums

tūlīt viduklī pārlūzīs . . Lubējs 1, 118.

o<> Izkaltis (arī sakaltis, izžuvis, retāk

sauss) kā asaka ■— saka par ļoti kalsnu cil-

vēku.

izkalt, -kaļu, -kal, -kaļ, pag. -kalu; trans.

1. Kaļot (metālu), izveidot, izgatavot (priekš-
metu). I. zobenu. I. pakavus. I. monētas.

□ Mūsu zemē ir izkaltas vairākas piemiņas

medaļas ar. . Kārļa Marksa attēlu. Cīņa 63,

105, 2. «Ja gribi, izkalšu tev ne tikai gredzenu,
bet arī zelta saktu. .» Kaldupe 6, 108. Kaltas

naglas kalējs izkaļ. . vajadzīgā resnumā un

garumā. Sterns 2, 134. pārn. Izkalsim tēvzemei

bruņas Darbā lielā un mazā . . A Skalbe 3, 25.

// pārn. Izveidot, parasti grūtībās (piemēram,

uzskatus, īpašības, kādu stāvokli). CJ . . ik-

katram atsevišķam cilvēkam vajag noskaidrot

savu atziņu, izkalt savu pārliecību, norūdīt

gribu.. Upīts IV, 758. ..miljoniem vēl jāmin
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padomjļaudis, . . Kas briesmās izkaluši garu

modro.. Sudrabkalns 1, 98. Konkurss — tā ir

sacensība, kas izkaļ uzvarētgribu. . Lit M 74,

39, 12.

2. Kaļot (akmeni v. tml. materiālu), izveidot

(mākslas darbu, tā daļas). O . .no Latvijas
iesarkanā iaukakmeņa izkala pieminekli, ko

uzstādīja latviešu divīzijas brāļu kapos Kriev-

zemē. Cīņa 74, 210, 2. . . [piemiņas] plāksne ir

izveidota,pelēkajā granītā izkaļot pamatni, bet

burtus atstājot slīpētus . . Cīņa 73, 139, 2. // Ka-

ļot izveidot (caurumu, padziļinājumu, izvirzī-

jumu, piemēram, kokā, akmenī). O Spārē iz-

zāģē un izkaļ robu.. Sterns 2, 112. Zvejnieki
ledū gribēja izkalt caurumu un tajā ilkss galu

iestiprināt . . Blaumanis 6, 36. Ar dunčiem viņi

izkaļ sasalušajā
0

zemē kapu un apbedī savu

cīņu biedru.. Samsons l, 143. Savienojamo
koku galos . . ar kaltu izkaļ divus pretim stā-

vošus segmentus — tapas . . Sterns 2, 87. // reti.

Kaļot izveidot (piemēram, akmeni noteikta

lormā). CD Tā [piramīdā] būvēta no vairāku

tonnu smagiem akmens bluķiem, kas izkalti

pareizu taisnstūru veidā . . Rīgas B 59, 35, 6.

3. parasti 3. pers. Sitot ar knābi, izveidot

(kur caurumu, dobumu v. tml.) —

par putniem.
'CD Diezgan bieži būrīšus posta dižraibie dzeņi,

kuri . . izkaļ caurumus būrīšu sienās. Kronītis

1, 171. Agrāk [dzenis] mierā neliekas, kamēr

būrim nav izkalis tik lielu skrēju, ka ne tikai

strazds, bet dzenis pats var ērti ielīst iekšā.

X Grigulis 2, 44. Dažādas zīlītes sastopamas vi-

sur, kur vien netrūkst piemērotu dobumu lig-
zdošanai vai nopuvušu stumbeņu, kur ligzdu
izkalt. Latv dzīvn 58.

4. parasti 3. pers. Sitot ar knābi, izdabūt (no

kurienes, parasti sēklas) ■—

par putniem.

□ Dižraibais dzenis janvārī barojas gandrīz
vienīgi ar priežu un egļu sēklām, ko iegūst,
izkaļot no īpašās «kalvēs»

— zaru staklēs vai

mizas spraugās — iestiprinātiem čiekuriem.

D kal 65, 7.

izkaltēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Kal-

tējot panākt, ka (piemēram, augs, koksne,
koka priekšmets) kļūst ļoti sauss. I. augus

herbārijam. I. tabaku. I. dēļus. >□ Labi iz-

kaltēti, sausi un tīri graudi no kolhoza kaltes

plūst uz graudu apcirkņiem klētīs. Cīņa 57,

205, 3. Nopļauts bija viss, vēl atlika pēdējo
izkaltēt un samest kaudzē. Sakse 2, 48. Pļava
pilna izkaltēta siena gubām. Lācis 15, 257. // Būt

par cēloni tam, ka (kas, piemēram, augsne,

augs, koksne) kļūst ļoti sauss. Vējš izkaltē

sienu. Saules izkaltēti ceļi. O . . saule un vējš
bija izkaltējuši salijušos, saveldrētos [labības]
stiebrus.. Pad J 74, 151, I. Šīs vasaras ilgais
sausums. . tā izkaltējis mežus un būves, ka

vismazākā neuzmanīšanās ar uguni var izraisīt

lielas briesmas un postu. Cīņa 63, 174, 1. pārn.

. . Kas nāves zāles manās krūtīs lēja Un pek-
les versmē jūtas izkaltēja.. Aspazija 3, 75.

// Izžāvēt (piemēram, slapjas drēbes). □ Kur

es savas villainītes svešumā izkaltēšu. LD

18 154. . . kāds paslapjš putnelis, Kas strautam

pāri peldējis, Uz zara uztupis, Tur spārnus iz-

kaltēja. Aspazija 111, 334.

2. parasti 3. pers.; reti. Būt par cēloni tam,

ka ļoti novājē. O . . ilgā slimība to pilnīgi

izkaltējusi un padarījusi vecāku: pleci kļu-
vuši asāki, uzvalks lielāks, it kā bijis citam

cilvēkam šūdināts .. Vilks 2, 199.

izkārties, -kāļos, -kalies, -kaļas, pag. -kalos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz kalt (par cilvēku).

Kalējs izkaļas pa smēdi.

2. parasti 3. pers. Ilgāku laiku, daudz kalt

(par putniem). Dzenis izkaļas kokā.

3. Kaļot (piemēram, sienu) un izveidojot

caurumu, izvirzīties (tai) cauri. I. cauri mū-

rim. □ pārn. Vai tiešām starp viņiem nebija

neviena, kas gribētu dalīties ar Austru liktenī,

priekos un bēdās
..

? Varbūt pietrūka spēka
izkalties cauri svešatnības sienām. . Kar 74.

11, 48. // Izkaļot caurumu, izkļūt (no telpas).
I. no cietuma kameras.

izkajķot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pār-

klāt (kā) iekšpusi ar kaļķiem. CD No nārsta

dīķiem zivju mazuļus pārvieto audzējamos dī-

ķos, ko iepriekš rūpīgi sagatavo, iztīrot grāv-

jus un izkaļķojot. Matisone 1, 67.

izkāmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. 1. Ļoti
novājēt. Garš izkāmējis vīrs. Izkāmējusi seja.

Izkāmējušas govis. □ «Nāc taču pusdienās,»
es teicu. «Vakar vakariņas arī netiki ēdis. Tā

jau var pavisam izkāmēt.» Upīts IX, 131. Pārgu-

ris un nonīcis viņš valstījās pa gultu, nevarē-

dams aizmigt. . . Izkāmēja, kļuva nervozs un

īgns. Skujiņš 8, 144. Šad tad mani apciemo kai-

miņu runcis. Reiz apglaudot to, ievēroju, ka

tas ir pavisam liess un izkāmējis, jo ribas va-

rēja sataustīt pavisam skaidri kā skalu grozi-

ņam. Zv 57, 1, 11.

2. pareti. Ļoti izsalkt; izkāmēties (1).

□ . . miegainu grunduli pat izkāmējusi līdaka

lāga negrib kampt. Vanags 3, 8. «Ko es gri-

bēju .. . Ak, vecomāt, ko nu prašņā, it kā

nezinātu. To, ko katrs izkāmējis krancis.» Sa-

lenieks 3, 97.

izkāmēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; pareti. 1. Ļoti izsalkt; izkāmēt (2).

O Strādnieks bija visu dienu darbā bez pus-

dienas, tā ka bija lieliski izkāmējies. ME I, 749.

Viņš skolā tā izkāmējies, ka nevar ne pie-

ēsties. ME pap I, 454.

2. Izkāmēt (1). O Marta:
..

Ko tu meklē

pie mums? . . Izkāmējies, netīrs, noaudzis. Kā

tāds kašķains suns. Gulbis 2, 103. Es pārnāku

mājā noguris, izsalcis kā noskrējies, izkāmē-

jies vilks. Sēlis 4, 144. Tagad tie [hitlerieši] cī-

nījās izmisīgi, noasiņojuši un izmocīti, lēni

līda kā izkāmējušies vilki, kuri no katra meža

stūra . . gaida uzglūnam briesmas . .Grīva 4, 215.

izkampt, -kampju, -kamp, -kampj, pag.

-kampu; trans. Sakampt zobos un strauji izraut

(ko kādam) — par dzīvnieku. □ Vilks iz-

kampis kulīti no rokām. LTTP VII, 915. // Strauji

izraut (ko kādam) — par cilvēku. □ . . Vel-

veriene reizē raudādama un smiedamās kā

vilku māte izkampa viņam no rokām savu

mazuli . . Salenieks 5, 271. pārn. Vējš izkampj
beidzamos sausos siena klēpjus no dakšu zo-

biem un, vērpetēs griezdams, aiznes pār tikko-

nokasīto pļavu. Indrāne 6, 71.
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izkapājāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju. 1. trans. Iz-

kāpelēt (1). □ Vai dziesmu spārni [koristiem]

nebūs vasaras vēju nokausēti? Vai izkāpaļato
kalnu sniegi uz tiem nebūs atstājuši stinguma

pēdas? Liesma 64, 10, 24. Viņa bija jau izstaigā-

jusi un izkāpaļājusi klēts augšu. ME I, 749.

// intrans. O Skaisti tas bija — yisu_apskatīt,
visur izkapājāt. Plaudis 2, 257. // Kāpaļajot veikt

(piemēram, ceļu). I. kalnu taku. O Pilcim [kal-

pam] ceļš bija parasts, bieži izkāpaļāts, es vi-

ņam tikko varēju izkāpt līdzi. Birznieks-Upītis

11, 192.

2. intrans. Izkāpelēt (2).

izkāpaļāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Izkāpelētiem. I. pa kalniem.

izkapāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Ka-

pājot (piemēram, ar rīksti, pātagu), izbojāt,

ievainot, arī iznīcināt. O Ai zaļā ataudziņa,
Kā es tevi sen taupīju! Jās garām bajāriņi,
Ar pātagu izkapās. DV 321. Ar savu pātadziņu
Suņam [sunim] acis izkapāju. . LD 13 961. // Iz-

bojāt, padarīt grumbuļainu (piemēram, ceļu,

gridu), vairākkārt skarot (to) —

par pakaviem,
asiem papēžiem v. tml. □ . . zirgu pakaviem

izkapātais lauku ceļš ir grumbuļains. Pad J

59, 231, 1. // Izbojāt, padarīt robainu, cauru-

mainu (ko), skarot (to), triecoties (pret to) —

par lodēm. O.. visi ievēroja, ka ierakumu

mugursienas augšējā mala apmēram pēdu pla-
tumā visgarām izkapāta vācu lodēm. A Grigu-

lis 9, 114.

2. Kapājot izveidot (kur, piemēram, iedobu-

mu, bedri). O Saulesvīrs [karavīrs] gulēja uz

rudzu stiebriem Melnā strauta kraujā, pavirši

izkapātā un no augšas nosegtā bedrē. A Gri-

gulis 9, 131.

3. Nemākulīgi, arī īsiem, asiem vēzieniem

izpļaut (kādu vietu). □ Jānopļausta arī ežma-

las, jāizkapā krūmu apakšas. Birznieks-Upītis
I, 369.

izkāpelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans. Kā-

pelējot pabūt (daudzās vai visās vietās); kā-

pelējot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā

teiitorijā, telpā). I. istabas augšu. I. kalnu.

□ Viņai [pastniecei] smaga soma, daudz

kāpņu jau izkāpelēts, daudz dzīvokļu izstaigāts
un vēl jāstaigā . . Liesma 59, 5, 4. Cik koki puiku
dienās nebija izkāpelēti.. Jansons 2, 101. Kad

uz darbu sanāk celtnieki, viņš jau izstaigājis
būvlaukumu Revolūcijas ielā, izkāpelējis vi-

sus piecus StāVUS
. . Cīņa 73, 138, 1. pārn. Visu

teoriju augstumus izkāpelējis kā torņus, kas

iesniedzas mākoņos. Upīts 18, 107. // intrans.

□ Egle atcerējās, ka pagājušajā gadā Siguldā
nopirka spieķi, lai būtu vieglāk izkāpelēt pa

Gaujas stāvajiem krastiem, pa šaurajām ta-

kām, no saknes uz sakni. Birze 5, 28. // Kāpe-
lējot veikt (piemēram, ceļu). I. kalnu taku.

2. intrans. Paveikt vairākus kāpienus. Grūti i.

jauniešiem līdzi kalnos. O Jānim līdzās [va-
gona] gulēja večuks, sirmu galvu un bārdu.

Grūti viņam bija 12kāpelēt stacijās, lai atnestu
ūdeni un nopirktu maizi. Sakse 11, 5.

izkāpelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz kāpelēt. I. pa ko-

kiem. I. pa kalniem.

izkāpinājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts ->- izkāp inā t. Tēlojuma formas i.

// Aktivizēta darbība, kas tuvojas pārspīlēju-
mam.

2. Paveikta darbība, rezultāts izkāp m-

āt ies. □Ja cilvēks uzvedas nepieklājīgi,
viņam jāaizrāda. Bez asumiem, bez izkāpinā-

juma. Rīgas B 73, 194, 4.

izkāpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Sitot ar āmuru, iztaisnot, padarīt plānāku,
asāku (izkapti). IfZI «Paldies, kalēj, tu mūs

glābi, vienmēr izkāpināji tik asu izkapti.» Sa-

lenieks 3, 238. Izkapts viņam bija asa, gara, pla-
tiem zobiem un labi izkāpināta. Lēmanis 14, 49.

izkāpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

parasti divd. formā: izkāpināts. Piešķirt ļoti

spilgtu, arī pārspīlētu izteiksmi. Izkāpināt
sevi — pilnīgi pakļauties jūtām; nodoties ļoti
lielai paškritikai; izkāpināties. □.. viņa
[aktiera] runa, viņa tēlojuma veids ir kaislīgs,

izkāpināts, tā ir Šekspīra varoņa darbības lo-

ģika un kaisme. . Teātris 73, 13. Lupusa tēlā

formas pārdrošība gāja ļoti tālu, bet tā attais-

nojās farsa fantastiski izkāpinātajā formā un

arī aktiera izkoptās gaumes un takta robežās.

Dzene 1, 40. ..dekoratīvais ietērps., pārliecina
par vidi un laikmeta stilu, bet nesasaucas ar

aktieru pasvītroto, brīžam pat izkāpināto rak-

sturu zīmējumu paņēmienu. Cīņa 74, 94, 4.

Sandra: . . Jūs, mīļie, man piedodiet — nervi.

. . Pēc taisnības, šai periodā es nedrīkstētu at-

ļauties tā izkāpināt sevi . . . Kar 74, 10, 89.

izkāpināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Pilnīgi pakļauties jūtām,- nodoties ļoti

lielai paškritikai; izkāpināt sevi. O Sandra

ļoti uzbudinās. . . Sviež biezo modes žurnālu

Ildzei pie kājām un izkāpinās vēl vairāk. Kar

74, 10, 89.

izkaplēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Kap-

lējot iznicināt (parasti nezāles), kaplējot izre-

tināt (kultūraugus); kaplējot atbrīvot no nezā-

lēm, apraust ar augsni (kultūraugus). □ Lai . .
nezāles apkarotu un neļautu ienākties to sēk-

lām, tās jāizravē vai jāizkaplē. Tērauds 1, 382.

Zālīti vajadzēja maijā izkaplēt, bet tagad ir

jūlija vidus, un zāle tik stipri iesakņojusies,
ka tikai ar traktoru varot izart. Kroma 3, 34.

Jācenšas retināšanā atstājamos augus iespē-

jami mazāk izcilāt; katrs atstājamais augs ar

kreiso roku pieturams un piespiežams pie ze-

mes, kamēr pārējos izkaplē vai izrauj. Apsītis

1, 391. ..rītos vajag kartupeļus izkaplēt..
Pad J 74, 120, 3.

2. Kaplējot uzirdināt un atbrīvot no nezā-

lēm (augsni). I. cukurbiešu rindstarpas.

izkāpt, -kāpju, -kāp, -kāpj, pag. -kāpu; in-

trans. 1. Kāpjot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). I. no vilciena. I. no lidmašīnas. I. no

laivas. I. no šūpolēm. I. no bedres. I. no van-

nas. I. no gultas. O No pirmām kamanām

izkāpa skaists, jauns cilvēks . . Sakse 2, 3. Kā

ogļrači, kas gadiem ilgi dzīvojuši zem zemes,

viņi [karavīri] izkāpa no ierakuma . . A Grigu-

lis 9, 127. Trolejbuss nogriezās no galvenās sa-

tiksmes maģistrāles. Katrā piestātnē izkāpa

daudzi, bet iekāpa vairs tikai daži. Saulītis
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12, 8a Jahtu noenkurojuši kādas ostas reidā,

viņi izkāpa krastā un devās prom zemes iek-

šienē. Lācis 10, 161. Laiva atdūrās Vidzemes

krastā. Bēgļi izkāpa malā. J Kalniņš 3, 19. pārn.

Tie bija gaismas gadi, un vēl tagadkā sarkani

kāvi, No pagātnes izkāpuši, pār mani tie nak-

tīs deg . . Elksne 2, 45. i\> Izkāpis no gultas ar

kreiso kāju sar. — saka par cilvēku, kam ir

slikts garastāvoklis. □ «Vai dieviņ, . . cik šo-

rīt tas meitēns pikts,» Krustiņš mēļoja. «Lai-

kam ar kreiso kāju no gultas izkāpis?» Aus-

triņš 2, 30. *0> Izkāpt (arī iziet) no krastiem —

pārplūst (par upi, ezeru v. tml.). O Palu ūde-

ņiem pārbagātā upe izkāpj no krastiem. .
Liesma 59, 6, 31. Upe bija izkāpusi no saviem

vasaras krastiem un pārplūdinājusi līčus..
Jaunsudrabiņš la, 130. <> Mīkla izkāpj — saka,

ja mīkla rūgstot plūst pāri trauka malām.

O Un nu ir laiks kurt maizes krāsni un uz-

manīt, lai apsegtā mīkla nepārrūgst un neiz-

kāpj no abras uz mūrīša. Lit M 72, 1, 6, fO Sirds

(arī dvēsele) pa muti izkāpj — a. Saka, ja

kādu ir pārņēmušas spēcīgas jūtas, kas spon-

tāni izpaužas, b. Saka, ja kādu pārņēmis liels

nogurums un sirds nedarbojas normāli. O Ro-

kās unkājās tāds nogurums, ka liekas — dvē-

sele pa muti izkāps. Lit M 72, 24, 7. *v> Kā no

modes žurnāla izkāpis —
saka par ļoti mo-

derni ģērbtu cilvēku, a «Ir arī tev patika
staigāt pa laukiem un klajumiem kā no modes

žurnāla izkāpušai.» Zigmonte 4, 193. *0> (Kā) no

pasakas (arī no pasaku grāmatas) izkāpis pa-

reti — saka par dzīvu būtni, kas atgādina pa-

sakas tēlu. □ Abas šķita šeit ieradušās tiešā

ceļā no senas pasaku grāmatas, no kuras izkā-

pušas . . Lagzdiņš 3, 136. // Kāpjot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). □ lelas malā stāvēja
liels bērzs, divos stumbros sadalījies.. Viņa
ātri izkāpa cauri bērzam un atkal nostājās
Egilam līdzās. Zigmonte 4, 98. /'/ Iziet, iznākt

(parasti no kādas telpas kur), augstu ceļot

kājas. In . . atsprāga stacijas uzgaidāmās
telpas durvis. Grīļīgiem soļiem laukā izkāpa
Mārtiņš . . Zv 58, 13, 20. Viņa iet līdz durvīm,

un, kad Kārlis izkāpis jau gaņģī [gaitenī], Di-

dzim vēl aizmirsies nazītis uz plaukta. Eferts-

Klusais 1, 145. // pārn. Parādīties (no kurie-

nes) — piemēram, par miglu, debess spīdekli,
cietzemi. O Tālumā krēslas pilnais gaiss šķiet
kustamies, jo no pļavām un aparām izkāpusi
viegla migla. Vilks 3, 24. Liels, sarkans mēness

izkapā no zilā meža debesu pamalē. Paegle

3, 179. Bija tālu aiz muguras Zviedrijas šēras,
,Un no miglāja izkāpa padomju krasts. Imer-

manis 1, 79.

2. Paveikt kāpienu, arī kāpienus. Grūti i.

sestajā stāvā. O Pilcim [kalpam] ceļš bija pa-
rasts, bieži kāpaļāts, es viņam tikko varēju
izkāpt līdzi. Birznieks-Upītis 11, 192.

3. trans. Kāpjot pabūt (daudzās vai visās

vietas),- kāpjot pabūt daudzās vai visās vie-

tās (kādā teritorijā, telpā). I. dārzā visus ko-
kus. !□ . . izkāpti kalnu kalni. Cīņa 74, 234, 2.

4. sar. Novilkt (parasti apavus, bikses). I. no

biksēm. □ .. [cienīgtēvs] izkāpa no jaunām
pusdziļajam kalošam [galošām].. Upīts XI, 330.

5. parasti 3. pers.; reti. Paceļoties uz augšu,
izvirzīties, iznākt (no pārējā apģērba) —

par

apģērba daļām. □. . Paeglītis iznāca no di-

rektoru istabas. Mētelis vaļā, kravate izkāpusi
no vestes.. Upīts VII, 218. Baltais kakla la-

kats . . izkāpis no vestes . . Upīts IV, 291.

6. trans.; novec. Savienojumā «izkāpt bites»:

izņemt kāres (bitēm). □. . Krauklīšu tēva

tēvs reiz vakarā uzrāpies ar bļodu un dūci

kaimiņa ozolā pie bitēm, gribēdams tās slepen
izkāpt. . Apsīšu J 11, 32. // Izņemot kāres, iegūt
(medu). O ..kas nebij slinks ievilkt kādu

stropu koka galotnē, vasaras beigās izkāpa pa

pieci podi medus. Upīts XV, 207.

izkāpties, -kāpjos, -kāpies, -kāpjas, pag. -kā-

pos; refl. Ilgāku laiku, daudz kāpt. I. pa tre-

pēm. I. kokos. I. pa kalniem.

izkapts, izkapts, dsk. ģen. izkapšu, s. Roku

darba rīks lauksaimniecībā zāles, labības

v. tml. pļaušanai, kurš sastāv no slaidi izliekta

asmens, kas_ piestiprināts pie koka kāta. Asa i.

Garkāta i. Iskāta i. Vienrokas i. Izkapts kāts.

Izkapšu šķindoņa. Asināt izkapti. Kāpināt iz-

kapti. Pļaut sienu ar izkapti. Izkapts labi kož

(arī ņem) sar. — saka, ja izkapts labi pļauj, ir

asa. iO Nestors.. taisījās tēvam līdzi pļaut
sienu. Tibils sameklēja otru izkapti, sagādāja
kātu, uzasināja . . Birznieks-Upītis 6, 210. . . sāka

jau šur tur cilāt izkaptis un sarkanais ābo-

liņa lauks vispirms gūlās zem zili spīdīgā
asmens

0
. Austriņš l, 280. «Kad mēs vakaros ar

brāli pļāvām, gluži baltā miglā, tā žvikt,

žvikt, žvikt. . . Zināt, tikai migla, grieze un

mūsu izkaptis.» Ezera 5, 17. pārn. . . lielgabali
izbeiguši runāt, nāvei izrauta no rokām iz-

kapts, ko tā turpat četrus gadus bija vicinā-

jusi . . pār karalauku . . Sakse 7, 348. pārn. . . tos

[uzbrucējus] visus nopļāva strēlnieku svina

izkapts. Lēmanis 16, 224. . . izkapts nekoda, lai-

ciņu papļāvušam, bija jāvelk no azots strīķis

un jātrin izkapts. Sakse 2, 90. // Pļaujmašīnas
vai kombaina daļa — asmens, kas nopļauj
zāli, labību v. tml. O Pļaujmašīnas spārni at-

kal sāka cilāties. Zirgu jaunā maiņa to vilka

viegli, un izkapts jautri šņakstēja, griežot la-

bības stiebrus. Jansons 2, 27. Skatiens modri

seko kviešu klājienam, kas sanot ļimst zem

kombaina izkapts. Cīņa 57, 205, 3. . . augsnei

nosēžoties, akmens paliek virspusē un viegli
var salauzt kombaina izkapts zobiņus. Pad J

73, 76, 1.

izkārdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Ilgāku laiku, daudz kārdināt (kādu ar ko

ēdamu, dzeramu). I. zēnu ar ābolu. I. suni ar

kaulu. I. izslāpušo ar ūdeni.

2. Ilgāku laiku, daudz kārdināt (kādu ar ko

vēlamu, iekārojamu). I. paziņu ar retu izde-

vumu.

izkārdināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. Vairākkārt izkārdināt (1).
2. Vairākkārt izkārdināt (2).

izkariķējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts ->■ izkar iķē t. Negatīvo parādību i.

mākslā.

izkariķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Kari-

ķēti atveidot (ko). I. kukuļņēmējus komēdijā.
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izkarināt, -inu, -mi, -ina, pag. -inaju; trans.

1. Izkārt (1). I. veļu žāvēties. O Izkarināt..

preces logā. ME I, "48. Nogrieztos lapotos za-

riņus un dzinumus . . sasien vaļējos saišķos . .
un izkarina labi vēdinātās, no tiešiem saules

stariem un lietus pasargātās vietas. Cīņa 63,

164, 1.

2. Izkārt (2). I. roku pa mašīnas logu. Suns

izkarina mēli.

izkarināties, -inos, -inies, -inās, pag. -inajos;

refl. Izkārties (1). I. pa logu.
izkārnījumi, -v, v.; tikai dsk. Resnas zarnas

apakšējās daļas saturs.

izkārnīf, -v, -i, -a, pag. -Iju; trans.; apv.
Pa-

matīgi iztīrīt (kādu telpu, vietu, parasti iz-

skrāpējot, izberžot netīrumus). O Vienā rokā

viņš [skursteņslauķis] nesa bumbu tīkliņā, otrā

mazu eglīti, ar kuru kāpa uz jumta, kad ierūs

bija izkārnījis. Austriņš 2, 271. Visa Tērbatas

iela . . zirgu . . piemēslota . . Sētnieki no rī-

tiem ar slotu norausa tikai to, kas uz paugu-

riem un izciļņiem, bedres laikam gan ne reizi

nebij izkārnītas . . Upīts 9, 92. Man bij grāvis

jāizkārna. ME I, 750.

izkārnīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Izda-

līt no organisma izkārnījumus.

izkarojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts -*- izk aro t (1).

2. Paveikta darbība, rezultāts -aizkarot

(2). □ . . uzraudze gan mēdza draudēt: «Ne-

atļautas spēles sākušas taisīt, —
lelles.»

. . Bet, kad visas kameras iemītnieces . . pacēla
pretī skaļas balsis, administrācijas ļaudīm bija

jāapklust. Un lelle palika kā kameras vienī-

bas izkarojums mazajai Annītei. Niedre 2, 95.

izkarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. legūt,

sasniegt (piemēram, kādu stāvokli) bruņotā

ciņā, karā. I. uzvaru. I. politisko neatkarību

cīņās ar kolonizatoriem. O «Ja mēs paliksim
dzīvi,» stāstīja zēna jaunie draugi, «ja mūs

neapraks Spānijas kalnos, tad brauksim atpa-
kaļ izkarot brīvību arī savā zemē.» Grīva 1, 91.

Toreiz uz Latvijas zemes tautas izkarotā pa-

domju vara sadūrās ar fon der Golca savervē-

tajiem vācu spēkiem. A Grigulis 13, 79. // leka-

rot (kādu vietu) bruņotā cīņā, karā. □ . . pa-
metis grūti izkaroto pozīciju kalna pakājē,
aizelsies meties pie manis. Pad J 73, 47, 4. // Ar

iizisku spēku iegūt savā rīcībā (parasti telpu,
vietu),- iekarot, o Vagons bija pārpildīts. Ka-

mēr Andrim ar lielām pūlēm izdevās izkarot

vietu, braucēju straume aizrāva Māru. Imer-

manis 2, 147.

2. Neatlaidīgā darbībā, pārvarot šķēršļus,

grūtības, iegūt, sasniegt (piemēram, kādu stā-

vokli); neatlaidīgā darbībā, pārvarot šķēršļus,
grūtības, panākt, ka iespējams realizēt (kādu
pasākumu), a . . miers un cilvēces laime ne-

nāk pati. Tā jāizkaro. Padomju valsts līdz ar

pirmajam pastāvēšanas dienām ir šīs svētās

cīņas priekšpulks. Zv 60, 3, 1. Aina cīnījās sa-

kostiem zobiem. . un izkaroja taisnību, bet, ko
tas viņai maksāja, to mājās neuzzināja ne-

viens. Zigmonte 2, 47. Dzeja un literatūra ne-

cieš baltrocību. Panākumi izkarojami sūrā

darbā.. Kar 60, 1, 124. ..Linards Laicens un

Leons Paegle ar spēcīgu jaunatnes avangardu

izkaroja lielu brīvdabas masu svētku sanāk-

smes un pat īpašu pašu sacerētu revolucio-

nāru lugu teātra izrādes. Cīņa 61, 35, 4.

3. Karot, cīnīties (bruņotā cīņā, karā) un

pabeigt (to). O Tie bija tie paši puiši, ar ku-

riem Krists . . bija izkarojis vairākas kaujas . .
A Grigulis 9, 118. «Izkaroja karus, bet pēc piec-

padsmit gadiem dabūja galu tepat ezerā.»

Saulītis 13, 97.

4. Cīnīties (ar ko nevēlamu) un pabeigt
(cīņu ar to). I. cīņu ar birokrātiem.

izkaroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz karot (karā, bru-

ņotā ciņā). I. ar bandītiem. □ «. . ja tu pats

ļoti lauztos uz fronti, varbūt ka tiktu?» — «Kā-

pēc man lauzties?» nesaprata Ēriks. «Izkaro-

jies esmu, lai nu citi pabeidz.» Sakse 7, 273.

Cilvēki izkarojās, pārnāca mājās. . J Kalniņš

2, 156. Izkarojies ar «neticīgajiem» turku zemē,

viņš [vikingu karalis] pa vēsturē pazīstamo
ceļu «no varjagiem uz grieķiem» devies at-

pakaļvirzienā . . Zv 73, 16, 15. pārn. . . Pičs . .

aizgāja pa [vilka] pēdām, nemodinājis arī

Aini, kas vēl gulēja saldā kumeļa miegā, augu

nakti izkarojies ar odiem. Vanags 10, 72.

2. sar. Ilgāku laiku, daudz karot, cīnīties (ar
ko nevēlamu). I. ar dzērājiem. I. ar dabas pos-

tītājiem.

izkāroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; trans.; pareti. Ilgāku laiku, ļoti kārot (pa-

rasti veltīgi). Slimais bērns izkārojas saldē-

jumu. Zēns izkārojies suni.

izkārpīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Kārpot

(piemēram, zemi, sniegu), izdabūt (no tā ko).

O Aitas jau brien pa sniegu un ar priekš-

kājām izkārpa no tā skopās zāles kumšķus.
Zv 65, 17, 20. . . hiēnas izkārpīja un izvazāja

viņu kauliņus . . Grīva 8, 291. . . pusaudži žigli

iztaustīja klāja akmeņus, mazākos ar nagiem

izkārpīdami. Upīts 9, 757.

2. Kārpot izjaukt. I. sniegu. O
. . durvju

priekšā, kur senāk zirgi ar pakaviem zemi bija

izkārpījuši, tagad zaļums. Austriņš 2, 133. Vilnis

izkārpīja salmus dziļāk un ielīda pārgulēt.
Upīts VIII, 596. Vistas izkārpījušas dobes. ME

I, 750.

3. Kārpot radit, izveidot (kur, piemēram,

bedri). O Lai gan lācēns bija liels kārpītājs, to-

mēr vienā vakarā viņš nevarēja būt izkārpījis
bedri klonā. Birznieks-Upītis 111, 275. Laikam ap-

slēptu mantu meklēdams, kāds apakšā izkār-

pījis dziļu bedri. Upīts VIII, 586. . . zem stiepļu
sētas Krancis reiz bija izkārpījis tik platu

spraugu, ka pa to varēja izkļūt no putnu pa-

galma . . X Grigulis 3, 39. Barakas kaktā žan-

darmi atrada uzlauztu grīdu un . . izkārpītu
šauru eju. Pa to bija izbēguši pieci arestētie . .
Grīva 3, 116.

izkārpīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Kārpoties izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). I. no sniega kupenas. □ Mašīna un

reizē ar to arī pasažieri meta kūleni. Tad vēl-

reiz. Bira stikli, šķindēja metāls. . . stenot kaut

kur no lūžņu apakšas izlīda viens, tad vaidot
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Izkārpījās otrs. Pad J 73, 207, 2. Muša . . izkār-

pījās laukā. LTTP V, 8.

2. Ilgāku laiku, daudz kārpīties. O Zirgs

jau izkārpījies. ME I, 750. Vistas visu dienu

izkārpījušās pa dobēm. ME I, 750.

izkarsēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Panākt,

ka izkarst, ļaut vai panākt, ka kļūst viscaur

karsts. I. miltus. I. mucu. I. izmazgāto veļu.

O Raugu. .pārlej ar 1/2 glāzi remdena ūdens

un karsē ūdens peldē . . Izkarsēto raugu var

pievienot virumiem . . Skulme 3, 38. . . katlu ar

zupu novieto uz plīts malas
.. , pievieno ar

skābu krējumu sakultas olas, izkarsē, bet ne-

vāra. Mājtur 191. ..karsto ievārījumu iepilda
sausās, iepriekš ar verdošu ūdeni izkarsētās

burciņās.. Zv 60, 2, 31. sal. ..mazais [krā-

vējs] pat pēc septiņām darba stundām. . ir

sīksts un stiprs kā izkarsēts bērzs. Kalndruva

5. 85. // Pakļaut karstuma iedarbībai (ķermeni,

tā daļas) tā, ka kļūst ļoti karsti. I. muguru
saulē. O Vēsais ūdens tīkami atveldzēja va-

saras tveicē izkarsēto ķermeni. Visu nedēļu
viņa bija svīduši sausajā pļavā, tēvam līdzi

pļāvusi un kasījusi sienu. Sakse 3, 105. // ledar-

boties tā, ka (ķermenim) kļūst Joti karsti (par
sauli, karstumu v. tml). Saule izkarsē ķer-
meni. Tveice izkarsē pļāvējus.

izkarsēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku karsēties, tā ka kjūst Joti

karsti. I. pusdienas saulē. I. jūrmalas smiltīs.

Q Pirtī labi izkarsējāmies. ME I, 748.

izkarst, -karstu, -karsti, -karst, pag. -karšu;

intrans. 1. Būt viscaur pakļautam karstuma

iedarbībai (par produktiem, priekšmetiem).
Milti izkarsuši uz pannas. levārījuma burkas

izkarst. // Ilgāku laiku atrasties karstumā, tā

ka kļūst ļoti karsti. I. pirtī. I. vasaras tveicē.

I. siena pļavā.
2. parasti 3. pers.

Izkalst karstumā (par aug-

sni); izsust (parasti par ziemājiem). O Ja vis-

pirms neuznāk kailsals un sniegs sakrīt biezā

kārtā, tad rudzi var izkarst un nākamgad ra-

žas nebūs. PL Siev 64, l, 6. No Zemgales līdze-

numiem līdz Viduskrievijas plašumiem augsne

izkarsa kā pelni. Viese l, 47. // Kļūt viscaur

karstam slimības (parasti iekaisuma) gaitā (par
tesmeni). O Zīmaļa nedeva piena, laikam tes-

menis bija izkarsis, un nu būs jāzaudē piena

lops. Sakse 2, 91.

3. reti. Izjust stipru vēlēšanos (pēc kā).

□ Kungu galā . . Felūns
—

izkarsis pēc jau-
nām ziņām . . Berģis l, 66. «. . ja nu tik dikti esi

izkarsis braukt, tad liec° priekškājas vien ka-

manās.» LTTP VI, 280.

izkārst, -kāršu, -kārs, -kārš, pag. -kāršu;
trans. Kārst un pabeigt kārst. I. vilnu. □ Uz-

ņēmuma tehnisko vadītāju uzmanību saistīja
arī jaunā metode izkārstās kokvilnas kvalitā-

tes noteikšanai. . Zin T 63, 12, 24. Tekstilšķied-
ras . . nokļūst kāršanas mašīnā

.. , kura tās

īzkārš, izlīdzina un saliek vajadzīgā biezuma

slānī. Zin T 64, 4, 7.

izkārsties, -kāršos,
_

-kārsies, -kāršas, pag.

-karsos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz kārst.

I. visu dienu. // trans. I. vilnu.

2. parasti 3. pers. Tikt izkārstam, tu Otru

reizi vilna labāk izkāršas. ME pap I, 455.

izkārstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Vairāk-

kārt kārstīt (galvu, kaklu). I. galvu pa dur-

vīm. Sievas izkārsta kaklus pa logu. Sivēns iz-

kārsta galvupāri aizgaldam.
izkārsfīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Vairākkārt kārstīties. Ziņkārīgi i. pa logu. I.

gar sētu. Cūkas izkārstās pāri aizgaldam.
izkārt, -karu, -kar, -kar, pag. -kāru; trans.

1. Pakārt izplestā veidā (parasti auduma iz-

strādājumus); pakārt izklaidus (vairākus

priekšmetus); pakārt (kur ārā, atklātā vietā

kādu priekšmetu). I. veļu žāvēšanai. I. segas

vēdināšanai. I. gleznas gar zāles sienām.

O Drīz vien turpat blakus žākļiem izkāra zau-

dēšanai [žāvēšanai] arī nupat izvilkto tīklu.

Birznieks-Upītis 2. 9. Izkārt izmazgātos kreklus

pa visu sētu. ME I, 750. Viņš skatījās uz na-

miem un pārdotavu durvīs izkārtām precēm . .
X Skalbe 1, 66. pārn. Kā slapji palagi Izkārti

mākoņi, Pa garu lietu Mirkuši.. Rainis I, 184.

/'/ Pakārt (publiskā vietā) lasīšanai, skatīšanai

(piemēram, ziņojumu). !□ leeju zālē. Stūrī iz-

kārts jauns sienas avīzes numurs. Salenieks

5, 128. . . ateljē . . izkārts paziņojums: tur iz-

dara apģērbu sīko remontu. Rīgas B 74, 271, 5.

// pārn. Izplaucēt (ziedu ķekarus), nobriedināt

(ogu ķekarus) — par kokiem, krūmiem.

O Asja: ..

Kā ieva, ziedus izkārusi, gaida
Uz pilnu mēnesi, tā skuķe raugās, Kad atjās

bāleliņš. Aspazija 11, 30. Viens kociņš uz paša

pakalna. . Kails ziedonim priekšā tas aiz-

skrējis Un visus ziedus jau izkāris: Kā rožains

sajūsmas mākonis. Aspazija 3, 162. Pīlādži izkar

sarkanus ķekarus. Balodis 7, 54.

2. Izvirzīt ārā (no kurienes) un Jaut karāties,

panākt, ka karājas. O ..karogs jāizkar pa

bēniņu logu. . Brodele 13, 73. // Izvirzīt ārā (no

kurienes, parasti roku, kāju) un ļaut nokarā-

ties,- izvirzīt tālu ārā (no kurienes, parasti

galvu). Izkārt mēli — a. Izbāzt mēli ārā no

mutes tā, ka tā nokarājas (parasti par suņiem).

b. Izbāzt mēli tālu ārā no mutes (par cilvē-

kiem, parasti mēdoties). !□ Artūrs sēdēja ne-

vērīgā pozā un skatījās sānis, roku ar cigareti
pa logu izkāris . . Dripe 2, 55. Bet Jēkabs . . sēž

zemajā istabas logā, kājas ārā izkāris . . Eferts-

Klusais i, 22. ..[kaķīti] ieraudzīja liels, melns

ganu suns, kurš gāja lopiem nopakaļus, no-

kārsis, nikns, izkāris garu, sarkanu mēli.

X Skalbe 1, 86. «Hahaha!» vēl noskanēja viņa

šausmīgie smiekli. . . Daži, mēles izkāruši, vi-

ņam mēdījās vēl pakaļ: «Hahaha! Žurka

tāds...» A Deglavs 1, 444. fO* Skrien (retāk

skraida) mēli izkāris sar. — a. Saka par cil-

vēku, kurš ļoti piekusis, aizelsies skrienot,

steidzoties. iO «Mēs lai skrienam katru rītu

mēles izkāruši apkārt visai apgaitai. .» Bērn

56, 3, 6. Man likās, ka citi pa laukumu mēles

izkāruši skraida tikai tādēļ, lai piespēlētu
bumbu savam slavenajam un neatvietojamam

centra uzbrucējam. Bērn 59, 9, 27. b. Saka par

cilvēku, kas dara ko lielā steigā, laika trūku-

mā, pāri saviem spēkiem. <)> Skriet ar izkārtu

mēli sar. — darit ko lielā steigā, laika trū-
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kumā, pāri saviem spēkiem. lO «Es gan tā

nebūtu ar mieru, . . lai priekšnieki tevi lamā,

un mūžīgi skriet ar izkārtu mēli, un darīt

simtu darbu . ..» Zigmonte 4, 34.

izkartēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Kartēt

un pabeigt kartēt. □ Saimniecībai nebija iz-

kartēta augsne .. Pad J 62, 145, 2.

izkārties, -karos, -karies, -karas, pag. -karos;

refl. 1. Izliekties tālu ārā (no kurienes) —

par

cilvēku. !□ . . viņa uzmanību pievērsa kāda

jauna, glīta sieva, kura, pa logu izkārusies,

izpurināja putekļiem kūpošu palagu. Upīts 18,

163. // Tikt izvirzītam tālu ārā (no kurienes) —

parasti par galvu,- tikt izvirzītam ārā (no

kurienes) tā, ka nokarājas (parasti par roku,

kāju, mēli). !□ . . pa logu kopā ar cepeša
smaržu izkaras galva baltā lakatiņā . . Indrāne

1, 146. ..bij redzama laukā izkārusies Ješkas

kāja ar sabristu kamašu . . Upīts 4, 251. . . lēk-

šoja kumeļš. .. Bet viņam pakaļ joza Mardaks

[suns]. Ausis saslietas. No mutes izkārusies

sarkana mēle. Viese 1, 64.

2. parasti 3. pers. Izvirzīties, izslīdēt ārā (no

kā) un nokarāties (par priekšmetu, tā daļu).

□ . . istabas logs bija vaļā, marles aizkars,

izkāries ārā, vējā viegli plīvoja. Skujiņš 8, 73.

. . groži izslīd braucējam no rokām un to gals,
izkāries pa redeles ribu starpu, iekļūst starp
ulu [ratu rumbu] un plaukta galu. Kalndruva

2, 147. .. pa [autobusa] atvērto logu izkāries

noputējis ceriņu zars. Liesma 59, 5, 21.

izkārtne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. 1. Ārpusē iz-

kārta plāksne ar tekstu, kas vēsti, piemēram,
kādas iestādes nosaukumu, darbības veidu,

laiku v. tml. Kafejnīcas i. Gaumīga i. Noņemt
izkārtni. Q Virs durvīm pie ieejas bija iz-

likta izkārtne. Nelielie burti vēstīja: «Lauk-

strādnieku darba birža». Jansons 1, 176. ..vējš
griež sniegu un klabina grāmatu veikala iz-

kārtni. Kurcijs 2, 67. Viņa artelis uzcēla tirgus
laukuma malā kiosku, nokrāsoja zaļā krāsā

un virs tā piestiprināja izkārtni ar uzrakstu

«Remontē visāda veida pulksteņus v. c».

A Grigulis 12, 18. // Izkārta reklāma. O Auto-

mobilis apstājās Lielā Smilšu ielā pret kādu

namu, kuram visas sienas bij dažādām izkār-

tnēm izraibotas.. Rozītis 111, 18. Tikai izkārtne

uz tās [mājas] īsti mākslinieciska: skaista, brū-

na govs zaļā pļavā un sarkanvaidze slaucēja
pie tā_s . . Grīziņš 1, 105.

2. Arējā forma, kas slēpj vai aiz kuras slēpj
(kā) patieso (parasti negatīvo) būtību. !□ Ja

kāda lieta vai rīcība bija netaisna, tad tāda tā

arī palika, lai kādām cēlām un viltīgām iz-

kārtnēm to centās izreklamēt par godīgu un

krietnu. Lācis 10, 186. . . istabās netrūka arī

daždažādu mēbeļu. Tādēļ nebija saprotams,
kapec logi padarīti par tādu nabadzības un

tukšuma izkārtni. Kalndruva 5, 203. Zem labda-

rības izkārtnes viņi [kolonizatori] cer nostip-
rināt _sayas pozīcijas. Cīņa 62, 277, 3.

izkārtojums, -a, v. 1. Priekšmetu, to daļu iz-

vietojums noteiktā kārtībā, veidā. !□ Māru

pārsteidza bilžu daudzums pie sienām, to asi-

metriskais izkārtojums un lieliskie rāmji. Lācis

i, 149. Sadrumstalotu iespaidu telpā rada radio

un televizora galdiņi. To dažādās formas har-

moniski neiekļaujas kopējā izkārtojumā.
PL Siev 68, 3, 19. Rindas kārtojums jeb rindo-

jums ir pats vienkāršākais rotājuma sastāv-

daļu izkārtojums laukumā. Freimanis 1, 107.

// Cilvēku izvietojums noteiktā kārtībā, veidā.

Vingrotāju i. laukumā. Pionieru i. ierindā. De-

monstrantu i. kolonnās.

2. Sastāvdaļu, elementu iekļāvums, izvieto-

jums noteiktā kārtībā kādā sistēmā (piemēram,
mākslas darbā). Atskaņu i. pantā. O Visa šī

daudzveidīgā dzīves materiāla izkārtojums pa-
rādās kā mākslas darba visraksturīgākais kom-

ponents — ritms, kas vienmēr ir individuāls

un atsedz stila īpatnības. Lit M 72, 12, 7. Jāat-

šķir divi jēdzieni: operas dramatiskā viela, kas

var būt vienāda operas un drāmas teātrim, un

tās izkārtojums libretā, kas atkarīgs no speci-
fiskiem operas dramaturģijas likumiem. Vīto-

liņš 2, 270. Mākslinieciskajā apdarē grāmata
impozanta. Tas sakāms gan par apvāku, vāku

un titulu, gan arī par teksta un attēlu sav-

starpējo izkārtojumu. Māksla 61, 2, 55.

3. Sistēmas izveidojums, iekļaujot, izvieto-

jot noteiktā kārtībā atsevišķās sastāvdaļas,

elementus. O Par kompozīciju sauc daiļdarba
uzbūvi, izkārtojumu. Valeinis 1, 109. . . jāsaka,
ka šis lugas idejas risinājums lugas sižeta iz-

kārtojumā un līdz ar to lugas pamatproblēmas
izvērsumā varēja būt stipri spriegāks, drama-

tiski dziļāks. J Kalniņš 1, 384. // Izbūve, izvei-

dojums noteiktā kārtībā, veidā, a Taisni ģe-
niāli, Raiņa daiļrades būtībai atbilstoši uzve-

dumā atrisināts jau pats skatuves pamata iz-

kārtojums. J Kalniņš 1, 279.

4. Sadalījums, organizācija pēc noteikta

principa. Darba i. Laika i. Mācību vielas i.

Pienākumu i. ģimenē.
izkārtot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Iz-

vietot (priekšmetus) noteiktā kārtībā, veidā.

O . . viņa [pārdevēja] izkārto apavus plauktā
tā, lai pircējiem tie būtu labi pārskatāmi. Zv

56, 11, 12. Hronoloģiski izkārtotās fotogrāfijas
[albumā] pastāstīja visu mazās ģimenes attīstī-

bas vēsturi. Brīdaka 2, 122. Latgales keramikas

izstādes pirmajā stāvā Jasmuižā izkārtoti sa-

dzīvei domātie trauki. Liesma 72, 9, 5. // Pa-

nākt, ka (parasti transportlīdzekļi) tiek izvie-

toti noteiktā kārtībā. O Miliči izkārtoja sa-

strēgušās automašīnas un ļāva gājējiem iet

tālāk. Saulītis 12, 14. // Likt izvietoties, nostā-

ties (cilvēkiem) noteiktā kārtībā, veidā. I. sko-

lēnus ierindā. I. bērnudārza audzēkņus ko-

lonnā pa divi. I. vingrotājus laukumā.

2. lekļaut, izvietot noteiktā kārtībā (sastāv-
daļas, elemetus) kādā sistēmā (piemēram, māk-

slas darbā). O .. var gan palīdzēt izkārtot

dramaturģisko materiālu, var sniegt dažādas

ierosmes, bet to īpatnējo, vienreizējo.. auto-

ram [dramaturgam] iedot nevar ne konsul-

tants, ne recenzents, ne teātris. Lit M 60, 51, 2.

Pirmajā četrrindē [Oņegina strofā] sievišķās
un vīrišķās atskaņas izkārtotas krusteniski,

otrajā — blakus, trešajā — gredzenveidīgi,

noslēguma divrindā — vīrišķās blakusatska-

ņas. Valeinis l, 286. Atsevišķu dziesmu izvei-
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dojumā viņš [diriģents] ar savu kori panācis

jau tīri orķestrālu skanīgumu, veiksmīgi iz-

kārtojot .. balsu attiecības, izceļot arī to lomu

un nozīmīgumu. .Lit M 58, 52, 3.

3. Izveidot (kādu sistēmu), iekļaujot, izvie-

tojot noteiktā kārtībā atsevišķas sastāvdaļas,

elementus. O . . folkloras apskats, ja to iz-

kārto vēsturiskā secībā, palīdz labāk izprast
tautas kultūras dzīves attīstību. PL Kom 54,

8, 71. Tā, augot meistarībai, Blaumanis māksli-

nieciski arvien rūpīgākā veidā izkārto lugu

nobeigumus, reālistiskāk, dzīvei tuvāk, pa-

tiesāk. J Kalniņš 1, 114. Mansfīlds [skolotājs]
prata tā izkārtot savu priekšnesumu, ka tajā
bez tiešā priekšmeta apskatīšanas izvirzījās arī

ētiskais un filozofiskais moments. . Lācis 10,

123. // Izbūvēt noteiktā kārtībā, noteiktā veidā.

□ Pie baznīcas kājām izlokās vecpilsētas yi-
duslaicīgi izkārtotās ieliņas ar savām slīp-

jumtu mājām. Zin T 69, 5, 11.

4. Izplānot, organizēt noteiktā kārtībā (no-

darbību, pasākumu v. tml). !□ Ik rītus sa-

stādu sev dienai darba plānu, jo, pareizi iz-

kārtojot dienas darbus, atliek pat dažas stun-

das daiļliteratūras lasīšanai. Zv 53, 19, 4.

..pašreizējo izslaukumu, pareizi izkārtojot

govju barošanu un kopšanu, var ne vien sa-

glabāt, bet arī kāpināt. Pad J 73, 215, 1. Krus-

tojumos ar šķērsojošiem ceļiem satiksme iz-

kārtota divos līmeņos. Zv 72, 24, 15. // Sadalīt

noteiktā kārtībā (piemēram, laiku). iO Savu

laiku Ezermalis izkārtot diez kā neprata, bieži

vien izrādījās, ka viņš apsolījies apmeklēt
kādu skolu vai rūpnīcas bērnudārzu laikā, kad

tam jābūt citā vietā . . Bērce 3, 491. Mātei vispār

vienalga, kā dēls izkārto savas ēdienreizes, kā

pa tām sadalās viņa deva. Zigmonte 1, 126.

// Sadalīt (cilvēkus) pa noteiktiem darbiem;

izrīkot (darbā, parasti noteiktā kārtībā).

□ . . viņš [institūta direktors] mācēja samek-

lēt katram uzdevumam, sektoram vai labora-

torijai vispiemērotākos cilvēkus un tos pras-

mīgi izkārtot. Purs 4, 54. Pliens izkārtoja ļau-
dis, sadalīja sardzi. . A Grigulis 4a, 7. Arī viņi
savās mājās bija salaiduši atbraucējus [bēg-
ļus] .. Saimnieks visus izkārtoja darbā. Kad

noraka kartupeļus un noņēma runkuļus un

lopu burkānus, sākās īstas klaušu laiku mo-

kas. A Grigulis 13, 223. // Izveidot, nodibināt

noteiktu kārtību (piemēram, kādā norisē).
O .. aarba tauta pati izlemj savas gaitas, iz-

kārto savu dzīvi. Sudrabkalns 2, 52.

5. Ar mērķtiecīgu rīcību panākt (piemēram,
kāda pasākuma) vēlamo rezultātu. iO «Tu taču

izkārtosi, lai es varētu palikt divīzijā!» Anita

uzstāja, pamanījusi, ka vīrs tīšuprāt izvairās.

Spāre 5, 206. «Nupat jau es gudroju, kā izvili-

nāt no režisora dažas brīvas dienas...» —

«Vai tad jums jāfilmējas nav?» — «Biruta!

Jūs zināt, izkārtot var visu!» Zigmonte 4, 190.

Nekādas paļāvības, ka Priedes Jānis vai Zenta

spēs šo lietu izkārtot, viņai nebija. Sakse 7, 191.

// Ar mērķtiecīgu rīcību iegūt vai sagādāt

(ko). I. komandējumu. I. darbiniekam sanato-

riju. O «Bet es toreiz jau mašīnu biju saru-

nājusi, brīvu dienu izkārtojusi, lai tevi pār-

vestu pie mums uz Jaunskaldām.» Indrāne 6,

249. Direktors .. izkārto Klintai lieku brīvdienu*

nedēļas beigās. Indrāne 6, 127.

Izkārtot (visu) pa plauktiem (arī plauk-
tiņiem) — a. pareti Ļoti rūpīgi, pedantiski
kārtīgi visu novietot, b. Pēc iepriekšējā plāna,
ļoti mērķtiecīgi izveidot. O Ne jau viss šai

dzīvē izkārtots pa plauktiem. A Grigulis li, no.

izkārtoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Izvietoties noteiktā kārtībā, veidā (par
cilvēkiem vai dzīvniekiem). \UJ . . cīnītāji iz-

kārtojās virknē kādus desmit soļus cits no-

cita un pakāpeniski ienira mežā, saplūzdami
kopā ar tumsu. Vilks 5, 58. Zāles centrā, piecu
karogu pavēnī, ierindā izkārtojušies oktobrēni.

Bērn 59, 12, 32. Veco ierakumu vairākās vietās-

aizbēra [šāviņi], tomēr upuru skaits bija mazs,

jo ļaudis pa Salu bija izkārtojušies reti. A Gri-

gulis 9, 124. . . nepareizs ir uzskats, ka putni'
izkārtojas ķīlī tāpēc, ka tā esot vieglāk šķelt

gaisu. Zv 65, 18, 30. // Tikt izvietotiem noteiktā

kārtībā (piemēram, par transportlīdzekļiem).
Mašīnas izkārtojušās rindā. Pajūgi izkārtojas,
viens aiz otra.

2. parasti 3. pers. Tikt iekļautam, izvietotam

noteiktā kārtībā kādā sistēmā (piemēram, māk-

slas darbā) — par sastāvdaļām, elementiem.

□ Galvenais darbības sasprindzinājums [lugā]

izkārtojas pāris ainās.. Valeinis 1, 137. Atska-

ņas kvartās var izkārtoties dažādi: krusteniski

(abab), blakus (aabb), gredzenveidīgi (abba) ..
Valeinis 1, 275.

3. parasti 3. pers.
Tikt izkārtotam (3).

O. . tēlu sistēma daiļdarbā izkārtojas pēc tēlu

attieksmes pret galveno konfliktu. . Valeinis-

1, 122.

4. Ar mērķtiecīgu rīcību izveidot sev kā-

dam nolūkam vēlamus, labvēlīgus apstākļus.
1., lai tiktu uz teātri. IO «Labi, ka Ilželi aiz-

vedīsiet mājās. Mani braucējs jau stundu

gaida. Nevaru nekā izkārtoties.» Indrāne 1, 26.

// Attīstīties, izveidoties vēlamā virzienā (pie-

mēram, par notikumiem, apstākļiem); nokār-

toties. IO Dzegužu ģimenes liktenim tik lab-

vēlīgi izkārtojoties, mātei izvirzījās vēl tikai

viens, toties ļoti svarīgs uzdevums — vedek-

las izvēle. Purs 4, 145. .. viss puslīdz izkārto-

jies: Daina galīgi izlēmusi palikt Ventspilī un.

pāriet dzīvot Ruzulienes dzīvokļa istabiņā..
Dorbe 3, 43.

izkāsēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izklepot.

□ .. Jautrais, izkāsējis sarecējušās asinis

kambara kaktā, elpoja atkal atvieglots. Eferts-

Klusais 1, 40. Kāsēju, kāsēju, bet neka neva-

rēju izkāsēt. ME I, 750. sal. ..vecais vīrs.,

iekrekšķējās un it kā izkāsēja: «Uz Dzenīšiem

tu nu gan labāk nebūtu gājis.» Lācis 15,_ 330.

izkāsēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Izklepoties. O Vidiešu tēvs izrāva no ka-

batas lakatiņu, piespieda pie mutes un sāka

klanīties, mākdams kāsu.. Izkāsējies izslau-

cīja acis .. Sudrabu E 3, 380. Vai nu reiz nebūsi

izkāsēj ies! ME I, 750.

izkasīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Kasot

iznīcināt (kur, piemēram, uzrakstu). I. ar nazi

nepareizo uzrakstu. I. ar žileti komatu. O Tāi
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viņš [raksts sniegā] tur paliks, kamēr vējš to

aizvējos lēnām vai arī briedis ar kāju, mizu

meklējot, izkasīs.. Čaklais 3, 118. // Izkašņāt

41), izkašāt (1). Vistas izkasījušas zirņu dobi.

2. Kasot radīt, izveidot (kur, piemēram,

bedri). I. bedrīti smiltīs. !□ . . braucēji pūta

uz tiem [aizsalušajiem logiem] savu elpu un

izkasīja mazus laukumiņus, lai saskatītu ko

no ielas. PL Siev 59, 8, 11.

3. Kasīt un pabeigt kasīt. I. sivēnam pa-

kakli. lO Izkasījis muguru, viņš klupa ar vi-

siem desmit pirkstiem cietajā iesarkano matu

cekulā un ecēja to. Zv 59, 6, 11.

4. Kasot izdabūt (no kurienes, kur v. tml);

izkašāt (3), izkašņāt (3). Suns izkasījis kaulu

no smiltīm.

izkasīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. Ka-

sīties un pabeigt kasīties. Suns izkasās. □ Tad

viņi.. pamatīgi izkasījās,.. ar visiem pieciem

izskrāpēja matus. Zv 74, 10, 27.

2. sar. Izstrīdēties.

izkāst, -kāšu, -kās, -kāš, pag. -kāsu; trans.

1. Kāšot padarīt tīru, atbrīvot no cietas vielas

piejaukumiem (šķidrumu, šķidru masu).'EJ Bul-

jonu izkāš caur smalku astru sietiņu vai kar-

stā ūdenī samitrinātu divkārtīgu marli. Šādi

pagatavotā dzidrā buljonā liek atsevišķi sāls-

ūdenī vārītus dārzeņus . .Mājtur 181. . . zaļus
tomātus vāra, kamēr sašķīst. Ja nevēlas, lai

marmelādē būtu ādiņas un sēklas, izkāš caur

sietu. Rīgas B 58, 195, 6. \> Izkāst caur zobiem

reti — paklusu, tikko atverot muti, pateikt,
izrunāt. O Runāja tikai ar lūpu galiem, vār-

dus piesardzīgi izkāsdams caur zobiem . . Upīts

XII, 512. Nošņāca, caur sakostiem zobiem iz-

kāsdams: «Tas sātana Jānis atkal bijis klāt. .»

Upīts 4, 282.

2. sar. Pilnīgi izzvejot (ūdenskrātuvi).
□ Daži negaušas, kam skaistais makšķerē-
šanas sports liekas veltīga laika tērēšana, mē-

ģinājuši izkāst ezeru ar tīkliem . . Vanags 10,

69. Bet lomi gan sāk mazināties, ar tiem tra-

ļiem un stāvvadiem pārāk izkāš, izjauc nārsta

vietas. Talcis 7, 245. . . ūdeņos, kurus citi mak-

šķernieki uzskatot par izkāstiem un vienal-

dzīgi paejot garām, viņam. . uzkožoties tā-

das varenas līdakas . . Zv 60, 2, 29. // Izzvejot

(visas vai daudzas zivis no ūdenskrātuves).
□ «Vai tagad vairs ezerā ir kāda asaka?

Agrāk pa dienu varēja pievilkt pusi spaiņa,

nunav ne akla ķīša. Tie no teltīm visu izkāš.»

Saulītis 13, 105.

izkastrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izdarīt

kastrāciiu. I. ērzeli. I. kuili.

izkašāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Iz-

kašņāt (1). Vistas izkašā puķu dobi.

2. Izkašņāt (2). Suns izkašājis bedri.

3. Izkašņāt (3). Suns izkašā kaulu no smil-

tīm.

4. Izkasīt (piemēram, uzrakstu). I. ar nazi

uzrakstu.

izkasāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. Izkašņāties. Vistas izkašājas pa krū-

miem.

2. sar. Izstrīdēties.

izkašķēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl.; sar. Ilgāku laiku, ļoti kašķēties,- izstrī-

dēties.

izkašņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Kaš-

ņājot izjaukt,- kašņājot izbojāt, izraut. Cāļi iz-

kašņā dobi. Vistas izkašņājušas sadīgušās pu-

pas. !□ . . vārnu mākonis vienmērizkašņāja
kupenas galotnē turpat aiz sliekšņa kaudzē

sabērtus mēslus . . Upīts 3, 25. Ģirts ar Artūru

sēdēja katrs uz savas šķilas, iesāņis skatīda-

mies vistu izkašņātajā skaidienā. Dripe 2, 132.

2. Kašņājot radīt, izveidot (kur, piemēram,

bedri). \UJ . . viņš [vārnulēns] . . ēdiena pa-
liekas aizstiepa kaut kur patālāk, paskatījās,
vai viņu nenovēro, tad izkašņāja bedri un

ēdienu sabāza tur iekšā. X Grigulis 3, 47. . . iz-

kašņājis klintī alu . . LTTP VII, 1316. . . ievēro-

jām āpšu izkašņātas alas. Kar 74, 4, 117.

3. Kašņājot izdabūt (no kurienes, kur

v. tml.). Suns izkašņā kaulu no smiltīm.

!□ . . vista pārtika no tā, ko gaiļis izkašņāja..
Cīņa 74, 80, 2. «Vēl vienu pēdu [dziļāk jārok].
Tā viņu [līķi] suņi izkašņās.» Upīts VIII, 436.

izkašņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz kašņāties. Vistas iz-

kašņājas pa smiltīm. I. pa dārzu ravējot.

izkaukt, -kaucu, -kauc, -kauc, pag. -kaucu;
trans. 1. parasti 3. pers. Kaucot radīt (skaņas) —

piemēram, par suni, vilku. O Kāds suns . . no-

ostīja vēl riedams pēdas līdz dārzam, tad iz-

kauca garu kaucienu un aizskrēja. Brigadere

2, 135.

2. Izkliegt kaucošā balsī. O «Bende!» To

viņš [cietumnieks] izkauca tik nejauki un

skaļi, ka sargi atkal saskrēja pie durvīm. Upīts

18, 307.

3. sar. Izlūgties (1), izkaulēt (2), dažkārt arī

raudot. O Izkauca no pagasta vecākā mēneša

algu uz priekšu. ME I, 749. Viņš bij izkaucis

pusstopu degvīna. ME I, 749. Tas ir malds
—

kaut ko izkaukt no dzīves par puscenu.. Vā-

cietis 5. 81.

izkaukties, -kaucos, -kaucies, -kaucas, pag.

-kaucos; refl. 1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku,

daudz kaukt (piemēram, par suni, vilku).

leslēgtais suns izkaucās visu nakti.

2. sar. Izraudāties. !□ Klinta var mierīgi iz-

kaukties, dauzīt sienu ar dūrēm vai ar pieri.
Indrāne 6, 255. Visu dienu viņa izkaukusies.

ME I, 749.

izkaulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Kau-

lējoties iegūt (no kāda) savā īpašumā (parasti
ko vairāk vai lētāk nekā paredzēts). IO Kad

tēvs ziemās šad tad saimniekam sukāja linus,

pie algas reizēm izkaulēja arī pa linu saiš-

ķim . . Birze 3, 139. Meita izkaulēja vēl klāt divi

mārciņas vilnas. ME I, 749.

2. sar. Izlūgties (ko savā īpašumā, lietošanā

v. tml.). lO . .no vecāsmātes visvieglāk varēja
izkaulēt desmit santīmus zīmēšanas burtnīcai

vai skābajām konfektēm.. Skujiņš 8, 40. Jā-

nis . . no konsulāta izkaulēja mazu autobusu.

Drīz tas ieripo ostā ar diviem šoferiem . . Grīva

8, 230. // Izlūgties (piemēram, atļauju, tiesības).

€3 «Arī es gulēšu pie jums būdā,» piedāvā-
jos. «Gulēsim, ja tikai māte atļaus,» Bauma-

nis apsolīja. Aizdrāžos pie mātes un izkaulēju
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atļauju. Birznieks-Upītis 6, 345. ..Laksts bija
atnācis, lai sev izkaulētu brīvu nedēļu. Grants

7, 135. Šoreiz Cepli Briedis sevišķi padevīgi

sveicināja, jo gribēja izkaulēt, lai algu iz-

maksu būvstrādniekiem arī uztic viņam. Rozī-

tis 111, 112.

izkaulēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz kaulēties (parasti,
ko pērkot, pārdodot). iO . . pārdevējs par to

[velosipēdu] prasīja 220 rubļus. Viņš izkaulē-

jās veselu stundu, pārdevējs nolaida ratu par
210 rubļiem, bet Kaupurs deva tikai 190 rub-

ļus. Zeiboltu J IV, 29. Gan saimnieks izkaulē-

jies, bet lētāk0
ne par ko nedevis. ME I, 749.

2. sar. Ilgāku laiku, daudz lūgties. 1., lai

māte atļauj iet uz kino. // trans. I. naudu.

izkaunēties, -os, -ies, -as, pag. -ējos; refl.

Ilgāku laiku, ļoti kaunēties. I. par publisku
izgāšanos.

izkaunināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, ļoti kaunināt (kādu). I. palaidni.
iO Izkaunināt cietsirdīgo namīpašnieci, palī-
dzēt pensionārei lūdzām.. rajona izpildu ko-

miteju. Cīņa 63, 180, 4.

izkausēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Kau-

sējot panākt, ka (cieta viela, priekšmets) kļūst

šķidrs, izkūst. I. taukus. I. vasku. I. sniegu.

O . . kundze pannā izkausēja krietnu marga-

rīna piku un cepa līdaku. Kar 57, 11, 69. Izkau-

sētā metāla sarkanīgā strūkla . . turpināja līt..
Zv 56, 6, 26. . . Bijām izkausējuši visas ledus-

puķes logā.. Čaklais 1, 48. // Būt par cēloni

tam, ka (cieta viela, priekšmets) kļūst šķidrs,
izkūst. iO Karstā gaisa plūsma izkausē . . me-

tināšanas stienīti. Alksnis 1, 35. Elektriskajai
dzirkstelei ir tik augsta temperatūra, ka tā

momentāni izkausē . . metālu. Liesma 59, 10, 9.

Zaķim bijusi nesmuka tāšu būdiņa, bet lapsai
smuka ledus būdiņa. Atnācis pavasaris ar sa-

vu siltumu un izkausējis lapsas būdiņu. LTP 47.

pārn. . . lietus pārstāja un saule pagalam iz-

kausēja plānos mākoņus . . Upīts 9, 285. // Kau-

sējot (ko), izveidot, radīt (tajā, piemēram,

caurumu). I. ledū caurumu.

2. Kausējot iegūt (metālu) no rūdas vai citas

izejvielas. O Mūsu valsts metalurgi pērnā

gada uzdevumus veica sekmīgi. Viņi izkau-

sēja 95,9 miljonus tonnu čuguna un 131 mil-

jonu tonnu tērauda . . Cīņa 74, 144, 2.

izkaut, -kauju, -kauj, -kauj, pag. -kāvu;

trans. Nokaut, iznicināt (daudzus vai visus

dzīvniekus). a Šajā pusē bija pierasts, ka ru-

denī, jērus izkaujot, gaļu iesālīja, tad žāvēja
dūmos un pakāra bēniņos. Zv 73, 5, 2. . . kāpos-
tiem sāka uzkrist spradži, kaudams nespēja

izkaut. . Upīts 4, 125. . . visas mājas blusas sa-

lasoties zeķēs, un tad tās izkaut vairs neesot

nekāda māka. Andersone 1, 50 // sar. Nogalināt

(daudzus vai visus cilvēkus). O lenaidnieks

izkāvis visus iedzīvotājus. ME I, 749. Celsim

karu, bāleliņi, Izkausim muižnieciņus! J A Jan-

sons 1, 62.

izkauties, -kaujos, -kaujies, -kaujas, pag.

-kāvos; refl. Kauties un pabeigt kauties.

IO. . ja nevarēja izkauties ar cilvēkiem, sita

zirgus, suni, kaķi, kas nu kuro reizi gadījās

ceļā. Sakse 2, 21. Nereti [zēni] aizskrēja arī līdz

silam paslidināties no kalna vai arī izkauties

ar smilšciemiešiem. Vāczemnieks 4, 19. // Ilgāku
laiku plēsties (par dzīvniekiem). iO Pie-

akmeņu kaudzes parasti pulcējās no darba

brīvie apkārtnes suņi. Viņi draudzīgi izkāvās,,
tad apsēdās un raudzījās lejā uz nogāzi...
Birze 5, 219. Mazie pelēni jau tagad dažas ne-

dēļas veci . . Dažreiz saplēšas savā starpā un

izkaujas, ka šmīkst vien. Birznieks-Upītis IV, 91.

izkāzoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; sar. Izsvinēties kāzas. O..augstmaņi
jau labi bij izkāzojušies . . LTTP V, 198.

izklabināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Klabinot panākt, ka rodas (skaņas, ritms). Iz-

klabināt dziesmas ritmu. // intrans. IO Viņš ..

ar rīkli un mēli . . izklabinot kā vēja dzirna-

vas. ME pap I, 455.

izklabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz klabināt. O Velti

izklabinājos pie durvīm
0

. ME pap I, 455. Vai.

nebūsi diezgan izklabinājies? ME pap I, 455.

izklačot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; sar.

Izpļāpāt. O Taču, kad skuķi bija mūs re-

dzējuši ostā un, protams, par to bija izkla-

čojuši Artūriņam, viņš kļuva uzmanīgs. Draugs-

-74, 7, 18.

izklačoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz klačoties. I. pēc
sirds patikas.

izkladzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. Izplatīt (baumas, ziņas). iO Ja ne šodien,,

tad rītu visādā ziņā tā [saimniece] aizskriešot.

tur izkladzināt, ka šis esot atkal piedzēries.

Birznieks-Upītis I, 111.

izkladzināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku, daudz-

kladzināt. Vistas izkladzinājušās apklusa.
2. sar. Ilgāku laiku, daudz izplatīt (baumas,,

ziņas). iO Par to jūs jau diezgan esat izkla-

dzinājušās. ME I, 751.

izklaidēšanās, ģen. -ās, akuz. -os, instr. -os,.

dsk. -ās, ģen. -os, akuz. -ās, s. Process iz-

kl ai dēti c s (1); tas, kas izklaidē (1). Mek-

lēt izklaidēšanos. O Māte mani bija iemācī-

jusi neko no dzīvās radības neaiztikt lēta

prieka vai izklaidēšanās dēļ. J Liepiņš 1, 88.

Pēc tik ilga laika vientuļajos ūdeņos cilvēks,

ir it kā izslāpis pēc sabiedrības, priecīgas iz-

klaidēšanās, normāliem dzīves_ apstākļiem..
Talcis 7, 292. «Ejiet uz koncertu, Ārija! .. Jums.

nepieciešama izklaidēšanās.» PL Siev 58, 4, 9.

izklaidēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka (kādam) izraisās citāds:

(parasti pozitīvs, mazāk sasprindzināts) psi-

hisks stāvoklis. Dziedātājs labi izklaidējis,

klausītājus. Izklaidējoša komēdija. O Vakara

stundās viņš [dresētājs] kopā ar tīģeriem iz-

klaidēja skatītājus . . Liesma 72, 7, 6. Kaimi-

ņiene pūlas mani izklaidēt. Stāsta visādus no-

tikumus no sava mūža. Avotiņa 3, 147. Ģirts,

zina, ko Spodrīte jūt, un mēģina izklaidēt,

viņu. «Nieki, lai gaist rūpes un bēdas. . . At-

radīsi citu vietu, dabūsi lielāku algu. .» Pa-

egle 3, 41. // Panākt, būt par cēloni, ka izzūd

(sasprindzināts, parasti negatīvs, psihisks sta--
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voklis). !□ Lai izklaidētu sāpīgo jutu sastrē-

gumu, Juris vedināja sievu paradīt, kas palicis

pāri no viņu mazās saimniecības. Sakse 7, 13.

Puikām naids pret Smirnovu nebija izklaidēts,

un viņi sajuta, ka cīņa tikai sākusies. Rozītis

2, 59. Salta gaisa strāva viļņoja seja un vēsi-

nāja uztrauktās domas, izklaidēja sarūgtinā-

jumu. . Berģis 1, 107. // pareti. Izkliedēt (kā-

dam) uzmanību. IO . . [mazu] bērnu nevajag

ēdināt reizē ar lielākiem bērniem vai pieaugu-

šajiem, jo tas viņu ļoti izklaidē . . Ves 72, 5, 8.

2. Izkliedēt (1). IO Uz šauras Zaļupes

krasta, izklaidētas pa simt, pa divi simti soļu
cita no citas . . , stāv Zvīņu ciema mājas. Lacis

4, 3. . . smaku izklaidēja pastāvīgais kāpņu tel-

pas caurvējš . . Zigmonte 6, 25. pārn. Viņš iz-

gāja uz ielas izklaidēt miglu no savam do-

mām un jūtām. Laicens I, 26.

3. Izklīdināt (1). O Viņš., palīdzēja., sa-

vākt gar ceļu izklaidētos cilvēkus. Grīva 4, 429.

Lopi izklaidēti pa desmit vietām .. Kar 58, 3, 17.

izklaidēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. Reil.-*-izklaidēt (1). Patīkami i.

O Harijs . . šeit, lauku klusumā, jau sāka ilgo-
ties pēc drauga, ar ko reizumis varētu kopa
izklaidēties. Talcis 7. 249. . . [Alvils] tagad vēlē-

jās mazliet izklaidēties, atslogoties no visam

domām. Visnoderīgākais būtu aiziet uz kino.

Purs 4, 26. sal. Itin kā izklaidēdamies viņš

raudzījās skatlogos . . Saulītis 12, 199.

2. parasti 3. pers. Izkliedēties (1). O . . kur tu

savu dvašu virsū pūt, kā dūmi izklaidējas ..
Zeiboltu J IV, 162.

izklaidība, -as, s.; parasti vsk. Rakstura īpa-

šība, arī psihisks stāvoklis, kam raksturīga

izkliedēta, nenoturīga uzmanība. Bērna i.

O Darbā Vārpu pēkšņi pārņēma izklaidība,

tinte izsusēja paceltā spalvā.. Sudrabkalns 11,

48i. Nokaudamies ar nepatīkamām domām,

viņš aizmirsa pielikt ēdienam sāli, bet dažreiz

izklaidībā piebēra par daudz. Lācis 10, 98. Visi

[kareivji frontē] bija nometušies pie zemes,

stāvēja tikai Augusts. Tā nebija dižošanās,

drīzāk izklaidība . .Strāls 2, 106.

izklaidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izklaidīgi.
Tāds, kam ir izkliedēta, nenoturīga uzmanība.

1. cilvēks. O Viņš kļuva ļoti izklaidīgs. Pār-

zinis sūdzējās, ka vecais. . daždien vienu

krāsni izkurinot divreiz, citu neiekurinot ne-

maz. Sakse 1, 156. Ja skolēns ilgāku laiku ne-

spēj vai negrib koncentrēties, viņš kļūst iz-

klaidīgs. PL Siev 72, 3, 21. // Tāds, kurā izpau-
žas šāda Īpašība. I. skatiens. Izklaidīgi atbildēt.

Izklaidīgi klausīties. Izklaidīgi rīkoties. O Nē,
tā nebija māsas parastā sejas izteiksme. Kaut

kas pelēcīgs, gurds, izklaidīgs sedzās pār cit-

kārt dzīvīgo, krāsaino skaistumu. Kalndruva

2, 54. Viņš runā izklaidīgi, kā domādams par
citu. Zālīte 2, 20. Filmai Didzis sekoja izklai-

dīgi. Ezera 2, 65.

izklaids, -ais; s. -a, -ā. Tāds, kur kas neat-

rodas cieši blakus cits citam,- tāds, kas neat-

rodas cieši blakus cits citam. I. mežs. Izklaidi

koki. IO Salaspils ciems strauji vēršas pilsētā,
būtība tā jau ir pilsēta, visai izklaida un tre-

jāda: zinātņu pilsēta, vienstāva māju un dārzu

un spēkstacijas pilsēta. Lit M 74, 24, 3. Tad mei-

tenes izklaidē barā devās uz kalna nogāzi.
Sakse 14, 27.

izklaidsēja, -as, s. Izkliedsēja. O Zaļmēs-
lojuma augu sēklas parasti izsēj jūlija sākumā

ar rokām; sēj izklaidsējā . . Sudrabs 1, 328.

izklaidus, arī izklaidu, apst. 1. Tā, ka neat-

rodas cieši blakus cits citam. O Ilgi latvieši

dzīvojuši izklaidus, savrup paslēpušies katrs

aiz sava žoga, aiz sava grāvja, savas ežas un

kupicas. Zālīte 3, 14. Viņš nekad neļāva aitām

sapulcēties ciešā barā, jo tad tās nevarēja sa-

lasīt tik daudz zāles kā ganoties izklaidus.

Grīva 3, 60. Šāvieni vairs nejaucās cits caur

citu, bet sprāga atsevišķi, te šur, te tur, izklai-

dus unretāk. Branks 1, 68.

2. adj. nozīmē. Izklaids. O Kaut kur patālāk
atspīd sarkanas izklaidu uguntiņas. Upīts VIII,

60. Jau pirmajā izklaidus gājienā caur ceļ-
malas krūmiem . . mēs izcēlām divus zaķus ..
Birznieks-Upītis 11, 263.

izklaigāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Klai-

gājot pateikt, izrunāt. I. noslēpumu.
izklaigāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl. Ilgāku laiku, daudz klaigāt. O Pēc pa-

tikas [jūrmalā] varēja izplunčāties, izšļakstī-
ties ar ūdeni, izklaigāties, izsmieties un iz-

skraidīties saulē, vējā, brīvā gaisā. Kar 74, 5,

121. . . Valija sacēla tādu brēku, sarunāja tādus

vārdus, ka bāz vai ausis ciet. Izklaigājusies

Valija juta nervu atslābumu. . Kar 58, 12, 39.

izklaiņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Klai-

ņojot pabūt (daudzās vai visās vietās); klai-

ņojot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā

teritorijā, telpā). I. visu Kurzemi. I. plašu

apkārtni. O Vairāku stundu laikā izklaiņoju
malu malas

..
Zv 58, 13, 20. // intrans. O Vai

māte nebij pa visu Krieviju izklaiņojusi vi-

ņam līdzi, kamēr abi atkūlās šajā tālajā valsts

nomalē? Upīts XII, 612. pārn. . . cilvēks [do-
mās] krustām šķērsām izklaiņo pa savu pa-

gātni un sacer lieliskus nākotnes plānus. .
Kar 56, 8, 28.

izklaiņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz klaiņot. O Izklaiņo-

jos pa Ukrainu, Pievolgu, Sibīriju. Pirmajā
karā izkarojos pret vācieti un pēc tam atgrie-
zos Kurzemē. J Liepiņš 1, 77. pārn. . . domas

izklaiņojās pa nezin kādām tālēm . . Upīts 9, 150.

izklājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts iz klāt (2). Grīdas i.

2. ģeom. Ģeometriska ķermeņa virsmas spe-

ciāls attēlojums vienā plaknē. Kuba i.

izklakšķināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

izklakšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Klakšķinot panākt, ka rodas (skaņas, ritms).

izklanīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz klanīties. I. pa labi un pa

kreisi. Pakalpīgi i. O Kas nu visiem var iz-

klanīties? ME I, 751. Gan [übagojot] zemu iz-

klanījies .. , manīgais vecis ar šādu goda un

pateicības parādīšanu vien neaprobežojās..
Janševskis 4, 237.

izklāstījums, -a, v. Izklāsts. O .. tiesas lē-

mumā jānorāda. . īss lietas apstākļu izklāstī-

jums un sprieduma saturs.. Civilpr k 155.
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izklāstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Izstāstīt,

izskaidrot. I. plānus. I. saturu. I. vajadzību.
I. prasības. Sīki i. O Lauris viņu [Pēteri] lū-

koja par savu ideju pārliecināt un izklāstīja

viņam. . savas partijas lozungus. A Deglavs

i, 425. ..aizdipšoju [aizskrēju] pie mātes iz-

klāstīt visu, kas man uz sirds . . Birznieks-Upītis

11, 49. Es ātri izklāstīju savas bēdas.. Grīva

9, 179. // mūz. Secīgi izkārtot (skaņdarba ele-

mentus, parasti tēmas).

izklāsts, -a, v. Stāstījums, izskaidrojums.

Mācību vielas i. Mērķtiecīgs i. Populārs i.

O Šmits bija lieliski sagatavojis šīsdienas

mācību vielu. To sacītu katrs, noklausījies

viņa izklāstu. Zigmonte 1, 91. Zinātnieks iespai-

dīgākam domas izklāstam izmanto arī tēlainās

domāšanas elementus.. Valeinis 1, 11. // mūz.

Skaņdarba elementu (parasti tēmu) secīgs iz-

kārtojums. EJ Simfonijas tematiskais mate-

riāls
..

ir maksimāli vienkāršs. . Dažādos iz-

klāsta variantos atkārtojoties, tas neatvairāmi

ieurbjas atmiņā. Māksla 73, 3, 23.

izklāt, -klāju, -klāj, -klāj, pag. -klāju; trans.

1. Klājot izvietot, izlikt. !.□ Gaitenī izklāta

grīdsega, lai neklaudzētu soļi . . Fimbers 2, 137.

Uz rakstāmgalda izklāts Rīgas plāns. A Grigulis

13, 415. Ingrida ieslēdz elektrisko gludekli, pa-

ņem Ģirta kreklu un izklāj to uz gludināmā
dēļa. Kar 56, 10, 73. pārn. Nakts izklāj uz meža

galiem žāvēt savus melnos, mitros palagus.
Upīts 6, 17. // parn. Izplatīt (kada vieta,

piemēram, gaismu). <EJ Saule, visu laiku aiz-

slēpusies aiz mākoņiem, tagad izklāja savus

starus kā spīdošu palagu pār laukiem, birzi un

nabagmāju, it kā gribēdama apgaismot tumšo

teku, kas abiem vecīšiem tagad staigājama.

Apsīšu J 3, 46. Kuplas ābeles ap balto mājeli
izklāj tīkamu ēnu. Kar 59, 8, 37. // Izvietot (no-
teiktā kārtībā). O Pēc neliela laika gulšņi jau
izklāti. Uz tiem nu liek sliedes. Cīņa 64, 228, 1.

// Viscaur pārklāt (no iekšpuses), a Vēdera

dobumu . . izklāj tā sauktā vēdera plēve. Ves

64, 11, 30. Pērlenes ķermeni ietver divi lap-
veida ķermeņa izaugumi .. , kas reizē izklāj
čaulu no iekšpuses. Saudz dabu 158. // Izvietot

izklaidus. EJ Plūmes noskalo, liek saulē, iz-

klājot uz drānas vienā kārtā, lai apvīst. Māj-

tur 384.

2. Izlikt (3) (parasti ko horizontālu). I. grīdu
ar flīzēm. I. ligzdu ar dūnām. □ Celiņš līdz

mājai bija izklāts ar rievotām betona plātnī-
tēm.. Purs 6, 30. Juvelieru veikalos ar melnu

samtu izklātas vitrīnas zaigoja dārgakmeņos
kā rudens nakts debesis. Skujiņš 8, 24. Cepa-
mās veidnes iekšpusi izklāj ar žāvēta speķa
Šķēlītēm . .PL Siev 70, 4, 24.

izklāties, parasti 3. pers., -klājas, pag. -klājās.
Re/7. -aizklāt (1). O Viņai [meitenei] bija
gaiša kleita un gaiši, pār pleciem izklājušies
mati. . Skujiņš 7, 93. Vējš, nākdams no Ventas

puses, no vieglās ceriņkrāsas dūmakas, kura

izklājusies tālē, nemitīgi līgo vārpas un smil-

gas
L. Kalndruva 5, 5. Rītos zālē kā balts audekls

izklājas salna. Liesma 59, 9, 22.

izklaudzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
trans. Klaudzinot vairākkārt piesist (daudzās

vai visās vietās), parasti, lai pārbaudītu. I. slie-

des. O Kārlēns . . pacietīgi, soli pa solim vir-

zīsies uz priekšu kā dzenis, kas izklaudzina

desmitiem koku. . Purs 4, 62. . . dzilnītis . . ne

sliktāk par dzeni izklaudzina mizu, iztausta vi-

sus sauso zaru caurumus, izlasīdams kāpurus
un kukaiņus. Liesma 72, 1, 30. // Klaudzinot pa-

nākt, ka rodas (skaņas, ritms). \EJ ..klusi, bet

neatlaidīgi savu namdara dziesmu izklaudzi-

nāja mednis. Kar 57, 7, 54.

izklaudzināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz klaudzināt (pa-
rasti veltīgi). I. pie katrām durvīm. □ Izklau-

dzinājos ilgi, bet neviens neatvēra durvis.

ME I, 752.

izklausīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Klauso-

ties izzināt, pārbaudīt. EJ Viņš [ārsts] izklau-

sīja manas plaušas. . Birznieks-Upītis I, 127. Pus-

otra gadsimta mediķi izklausījuši sirdi ar fon-

endoskopu. Cīņa 63, 11, 2. Biškopim jāseko dra-

vas stāvoklim, izklausot stropus ar gumijas
cauruli pa skrējām . .D kal 64 ,42.

izklausīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. parasti 3. pers. Šķist skanam (kā, līdzīgi kam).
EJ Ošu Andrejs atņurdēja kaut ko, kas va-

rēja izklausīties pēc paldies . . Upīts 4, 691. Pēc

brīža pakavu klaudzieni jau skanēja aiz ceļa

līkuma, un tas izklausījās tā, itin kā kāds liels

pulkstenis skaitītu sekundes. Lit M 58, 52, 2.

Septembra naktīs vai rītausmā dzirdama rak-

sturīgā [aļņu] tēviņu aurošana, kas izklausās

pēc mājas govs īdēšanas. A Kalniņš 1, 94. // Būt

nojaušamam (pēc kādām skaņām). EJ «Labi,»
saku ar piepūli, lai neizklausās, ka esmu tik

satriekta. «Es viņam pajautāšu.» Brodele 17, 185.

«Vai līnija nav bojāta?» — «Izklausās, ka sig-
nāli kārtībā,» Ziemelis atbildēja. «Nezinu, kas

tur lēcies.» Spāre 5, 140. . . aiz vienām durvīm

klaigāja un, kā izklausījās, arī kāvās bērni. .

Ezera 5, no. // Būt uztveramam, nojaušamam

(parasti par izteikuma jēgu, saturu). EJ Viņš

runā lietišķi, Biruta domā. Parasti lietišķi ru-

nāju es. Vai tad arī tas izklausās tik sausi?

Zigmonte 4, 123. Nikolajs Purvājs, pēc kā tas

izklausās? . . Nē, dārgais, tici vai ne, vārdam

un uzvārdam tomēr ir milzīga nozīme. Saulītis

12, 73.

2. trans.; pareti. Ilgāku laiku, daudz klausī-

ties. 'EJ Draudus izklausījusies, tā palika do-

mās. ME I, 752.

izklaušināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izjautāt. \EJ Viņš tikai izklaušināja jūrniekus,
uz kurieni tie dodas. . Lācis 10, 200. «Ko es

esmu izklaušinājusi visus bēgļus.., bet ne-

viens nav mūsu tēvu vairs redzējis.» Sakse

7, 39.

izklaušināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Izjautāties.
izklauvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Klauvējot piesist (daudzās vai visās vie-

tās), parasti, lai pārbaudītu. O Slēptuve no-

beidzās pie smilšu maisa. — No tās puses

izklauvēt nevar. Tur aiz sienas ir.. kartupeļu

pagrabiņš. . Birze 3, 51. pārn. Es jums at-

ļauju sevī ienākt Un ik kaktiņu izpētīt ļauju,
Izklauvēt katru sienu.. Sirmbārdis 3. 73.
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2. pareti. Klauvējot izaicināt (no kurienes,

kur v. tml.). O Izklauvēt no istabas. ME 1,752.

Beidzot kaut kā palaimējās izklauvēt fabrikas

kasieri . . Upīts XII, 1094.

izklauvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz klauvēt (parasti vel-

tīgi). iO . . jaunais Pakalns velti izklauvējās
pie Grašu klēts durvīm: Zane tās neatvēra . .
Sakse 2, 24. Ligita: Man liekas, ka viņa vien-

kārši ieslēdzas savā istabā un nenāk ārā. Vai-

rākas reizes izklauvējos .. , bet bez panāku-
miem .. Gulbis 1, 61.

izklejot, -oju, -O, -O, pag. -Oju. 1. trans.

Klejojot pabūt (daudzās vai visās vietās); kle-

jojot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā te-

ritorijā, telpā). I. malu malas, a . . ilgas tuvāk

iepazīt dzimtās zemes dabu un cilvēkus drīz

vien padara viņu par mūžīgu ceļotāju, kas

izklejo . . plašo Krievzemi . . Jaun Gr 66, 8, 9.

2, intrans. Klejojot izvirzīties (no kurienes,

kur v. tml.). O ..putnu bari., izklejo no

parastajām uzturēšanās vietām, meklējot izde-

vīgus barības apstākļus. Latv dzīvn 32.

izklejoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz klejot. □ Izklejojies
svētku dienās pa ielām un laukumiem,. . viņš
nebija saskatījis nekā tāda, kas liktu strau-

jāk ritēt mākslinieka asinīm . . Saulītis 12, 200.

Viņi uzsāka gājienu Inčukalnā, aizgāja uz Si-

guldu un tālāk līdz leriķiem. Izklej ojās pa
skaisto Kumadas gravu. . Jauno v 59, 120.

.. Pakalns bija apmeties pie sava jaunākā
brāļa, kurš arī, izklej ojies pa vācu armijas

daļām, tagad strādāja par skolotāju.. A Gri-

gulis 13. 449.

izklepot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. K7e-

pojot izvadīt (no elpošanas ceļiem, piemēram,
krēpas). I. asinis. i(ZI Klepoja, klepoja, bet

nekā neizklepoja. ME I, 752.

izklepoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz klepot. O Tad viņš
sāka atkal kalt. . , tikai reizēm viņš apstājās
izklepoties. Paklepoja un sita atkal. Birznieks-

Upītis 6, 46. Pirmo dūmu ievilkuši, [zvejnieki]
sirdīgi izklepojās un apklusa. Līvs 1, 66. . . vien-

mēr krekšķināja un krēpoja un izklepojies no-

glāstīja ar repainu plaukstu rūsgano bārdu. .
Niedre 6, 212.

izklibot, -oju,_ -o, -o, pag. -oju; intrans. Kli-

bojot iziet, iznākt. O Viņš izkliboja no ista-

bas. ME I, 753. Pagalmā viņa gandrīz notrieca

gar zemi pašu Gustu, kas piepeši izkliboja pa

darza_vartiņiem. Sakse 7, 145.

izklīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, but par cēloni, ka izklīst (1). I.
pūli. I. streikotājus. !□ Vietām ceļmalā rēgo-
jas natrem un dadžiem aizaugusi, sabrukusi
krāsns

— te arī kādreiz bijusi mājas vieta,
kars izklīdinājis tas iemītniekus . . Kar 54, 12, 60.

2. Izkliedēt (1). Vējš izklīdina mākoņus.
□ Spēcīgā straume, rīta vējš un līganie viļņi
visus priekšmetus no kuģa nogrimšanas vie-

bija izklīdinājuši uz visām pusēm. Grīva

3. Izkliedēt (2). o Visus salmus pakaišiem
izmantot ta ka ta nebūs iespējams, tāpēc

dažu labu kaudžu atliekas izklīdināmas tur-

pat laukmalē un. . iestrādājamas augsnē. Cīņa

74, 423, i.

4. Panākt, būt pai cēloni, ka izzūd (parasti

negatīvs psihisks stāvoklis); izkliedēt (4).
□ . . Edgara skūpsts piepeši bija izklīdinājis
visas viņas bailes. Blaumanis 6, 228. Jauni

iespaidi gar ceļmalām, jaunas stacijas, jauni
cilvēki pamazam izklīdināja manu grūtsirdību.
Birznieks-Upītis 11, 311. Zināt, jūs varēsiet izklī-

dināt baumas, ka vienu nakti Egle esot re-

dzēts iznākam no Gāršas istabas. Pati viņa
klusē kā zivs. Birze 5, 147.

izklidzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
intrans. Izvirzīties (no kurienes, kur) sīkiem,
skanīgiem soļiem (parasti par zirgu). No sān-

ielas izklidzina zirgs. // Izvirzīties cauri (kam),
caur (ko) sīkiem, skanīgiem soļiem (parasti

par zirgu).

izkliede, -es, s.; parasti vsk. 1. Process -v

izkliedēt (1). Gaismas izkliede fiz. —

vielai caurejošas gaismas vājināšanās, kas

saistīta ar to, ka daļa gaismas staru maina

savu virzienu, nezaudējot enerģiju. Daļiņu iz-

kliede fiz. — daļiņu kustības virziena maiņa,
kuru izraisa to mijiedarbība ar citām daļi-
ņām vai ar ārējo lauku. O Šaujot lidojošā
mērķī,

_

svarīga ir arī skrošu kūļa izkliede

dziļuma. A Kalniņš 1, 308. ..procesu, kurā iz-

mainās gan neitrona ātrums, gan kustības vir-

ziens, sauc par izkliedi. Zin T 63, 4, 8. Atmo-

sfēra gaismas starus arī izkliedē. Izkliede no-

tiek, gaismas stariem sastopot putekļus, ūdens

pilieniņus . . , kas tos novirza sānis, un gaisma
izklīst uz visām pusēm. Zirnītis 1, 5.

2. Process (4). Uzmanības i.

izkliedēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1.Izvietot izklaidus,- attālināt citu no cita (pie-
mēram, priekšmetus). O Izkliedsējai ar ma-

šīnu ir vairākas priekšrocības pret rokas iz-

kliedsēju: sēklu laukā izkliedē vienmērīgākos
attālumos.. Apsītis 1, 373. ..zari tagad nav

izkliedēti pa visu cirsmu, bet atrodas vienā

vietā. Pad J 54, 128, 1. Vējš izkliedēja papīra
druskas. Liesma 59, 4, 23. // Kliedējot samazi-

nāt (kā) blīvumu, koncentrāciju. Vējš izkliedē

smaržu. ležos izkliedētie radioaktīvie ele-

menti. I. dūmus. Izkliedētā gaisma fiz. —

gaisma, kas no gaismas avota izplatās pa
visu telpu. □ Cēlās vējš. Tas izkliedēs

miglu. A Grigulis 9, 138. Netiešā jeb izkliedētā

gaisma rodas, tai atstarojoties. Telpā netiešu

apgaismojumu iegūst, lietojot tādus spuldžu
kupolus, kas gaismu novirza uz griestiem vai

sienām . . Mājtur 439. // pārn. Izplatot gaismu,
samazināt vai novērst (tumsu). □ Rīta sau-

le . . tomēr nespēja izkliedēt dūmu aizsega ra-

dīto krēslu, kas apņēma pilsētu. Zv 74, 9, 3.

Priekštelpā dega vārga spuldzīte, tik tikko iz-

kliedēdama pustumsu. Ezera 1, 153.

2. Kliedējot izklāt plānā slānī. I. salmus.

3. Izklīdināt (1). O Draugi un biedri iz-

kliedēti, izmētāti pa cietumiem.. Kar 54, l, 12.

4. Panākt, būt par cēloni, ka (uzmanība)

kļūst nenoturīga. O Gultiņā un sētiņā neva-

jag likt uzreiz daudz rotaļlietu, tas bērnu sa-
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trauc, izkliedē viņa uzmanību un ātri nogur-

dina . . Ves 72, 4, 11. // Panākt, būt par cēloni,

_ka izzūd (parasti negatīvs psihisks stāvoklis).

I. samulsumu. I. iedomas. O Viņš stāstīja par

pirmo gadu grūtībām . . un par pirmajiem pa-

nākumiem, kas izkliedēja šaubas.. Grīva 3,69.

Ozols brītiņu pastāvēja pagalmā, it kā gai-

dīdams, ka Olga atgriezīsies un vēl kaut ko

pateiks .., kas izkliedētu svešumu viņu star-

pā, aiztrauktu miglu no viņas acīm, lai tās

atkal iemirdzētos sirsnīgas un atklātas, — tā-

das kā agrāk. Sakse 7, 23. Veidenbaums no-

grimst grūtsirdībā, dziļš, neizkliedējams pesi-
misms kā melns plīvurs apauž viņa dzeju.

Veidenbaums 2, 11 (ievadā).

izkliedētājs, -a, v., izkliedētāja, -as, s. 1. Da-

rītājs -*- iz kl i c d ē t.

2. v. Mašīna, ierīce, ar ko izkliedē (1).

O Graudu un minerālmēslu sēja tagad raizes

vairs nesagādā. To veic. . ar sējmašīnām

un izkliedētājiem. Lauku Dzīve 68, 4, 19. Šeit

ražos organiskā mēslojuma izkliedētājus ■—■
mašīnas, kas tik ļoti nepieciešamas laukos.

Cīņa 66, 57, 2.

izkliedētība, -as, s.; parasti vsk. 1. Stāvoklis,

kad kas ir izvietots izklaidus. O . . pētot ele-

mentu sadalījumu Zemes garozā, iznāk saskar-

ties arī ar., elementu izkliedētību. Upīte l, 15.

2. Stāvoklis, kad kas nav pietiekami kon-

centrēts, kad nav saistījuma starp ko.

□ Mums ir arī sava pieredze automatizētu . .

fermu. . radīšanā. Tikai jāatzīst, ka šodien

šajā virzienā vēl vērojams gausums, spēku
izkliedētība, koordinācijas trūkums. Lauku

Dzīve 68, 4, l.

izkliedēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās.
1. Reil. (1). !□ Ultraskaņai ir

milzīga nozīme zemūdens signalizācijā, jo ra-

dioviļņi ūdenī izplatās vāji un parastā skaņa
tanī stipri izkliedējas. Upīte 1, 138. . . elektro-

magnētiskie viļņi izkliedējas un atstarojas no

metāliskām virsmām. Zv 59, 6, 4.

2. Reil. —*- i z k 1 i c d ē t (4). Uzmanība iz-

kliedējusies.

izkliedsēja, -as, s.; lauks. Sēklas izsēšana iz-

klaidus, n īzkliedsējā sēklas novieto augsnē
nenoteiktos, vairāk vai mazāk dažādos attā-

lumos. Apsītis 1, 371. Stiebrzāles sēklu iegūša-
nai var sēt dažādi ■— izkliedsējā, parastajā
rindsējā, tālrindsējā, lentsējā, ligzdsējā . , Tē-

rauds 1, 377.

izkliedu, retāk izkliedus, apst. 1. Izklaidus (1).
'O Zāļu sēklu maisījumu var izsēt rindās, iz-

kliedus un kombinēti. Tērauds 1, 204.

2. adj. nozīmē. Izklaidus (2). □ Sniegs birst

sīkām izkliedu pārsliņām. Upīts V, 9.

izkliedziens, -a, v. Vienreizēja, paveikta
darbība -aizkliegt (1). \C3 . . viņa lais-

kums asi kontrastēja ar tādiem kareivīgiem
izkliedzieniem kā, piemēram: «Es parādīšu, kā

strādā latviešu zēni!» Dzene 1, 57. Tā arī bija
«ievēlēšana» ar aklamāciju, jo aklamācija no-

zīmē priekšlikuma pieņemšanu vai nepieņem-
šanu nevis ar balsu skaitīšanu, bet gan ar klāt-

esošo izkliedzieniem. A Grigulis 13, 279.

izkliegt, -kliedzu, -kliedz, -kliedz, pag. -klie-

dzu; trans. 1. Skajā balsi, kliedzot pateikt,
izrunāt. I. pavēles. !□ Jāaiztur vārdi,
kurus gribas kliegtin izkliegt. . . Pēc piec-
padsmit nedēļām. . manis varbūt vairs nebūs.

Lit M 73, 23, 11. Sociāldemokrātu līderi abos

stūros bija pakāpušies uz tribīnēm un skaļās
balsīs izkliedza savas runas. Kar 56, 1, 34. «Sa-

rauj!» ..
Šādus saukļus parasti nemēdz iz-

kliegt atsevišķs cilvēks, bet tūkstošiem [sacen-
sību] skatītāju vienkopus.. Saulītis 12, 112.

// Skaļā balsi, kliedzot izpaust. I. sāpes. I.

niknumu. I. sarūgtinājumu. □ Gribas izkliegt

izmisīgu pārmetumu . . Pad J 73, 47, 4. . . Vai

tu proti to, kas sāp visvairāk, Vējiem nestās-

tīt un vētrā neizkliegt? Kaldupe 2, 16. Bija ga-

dījušās arī nesmukas lietas radu starpā, un tās

vajadzēja pārrunāt čukstot, jo kam tad patīk
savu negodu izkliegt pasaulei. Rozītis 2, 144.

pārn. . . reakcionārā kritika lugā «nespēja» sa-

skatīt nekā laba, pieķērās tās atsevišķiem trū-

kumiem . . un mēģināja šos trūkumus izkliegt
par tādiem, kas visu darbu pazudina. J Kal-

niņš 1, 305. /'/ neakt. Skaļā balsi runājot, iz-

reklamēt; skaļā balsi runājot, piedāvāt (preci).
O Kliņģeru vezums vīra augstumā, . . pārde-

vējs . . čērkstošā balsī neapnicis izkliedza savu

mantu. Upīts 11, 224.

2. Kliedzot, arī skaļā balsī runājot vai dzie-

dot, nogurdināt, arī sabojāt (parasti rīkli).

iO Esmu izkliedzis rīkli dziesmu skaņās. Sēlis

4a, 129.

3. parasti 3. pers. Radīt, izveidot (raksturīgas

balss skaņas) — parasti par putniem. O No-

šļakst vilnis rīta miglā, Kaija izkliedz: «kīvi-

kīvi» . . Osmanis 1, 42. ..[gaisā] griezās ķīvī-
tes, izkliegdamas vienmuļus, skarbus ķērcie-

nus. Fimbers 1, 142. ..svaigajā plaukumā ieme-

tās dzeguze un izkliedza skanīgu ku-kū! Grīva

4, 3.

izkliegties, -kliedzos, -kliedzies, -kliedzas,

pag. -kliedzos; refl. Ilgāku laiku, daudz kliegt.

O Māsa bija diezgan izkliegušies un iztrako-

jusies. ME I, 753. ..Juris kliedza saniknots, it

kā visi šie apkārt sēdošie būtu pārvērsti par

kurlmēmiem akmeņiem. Izkliedzies viņš no-

krita solā uz elkoņiem.. Zv 57, 21, 24.

izkliest, -kliežu, -klied, -kliež, pag. -kliedu;

trans.; parasti divd. formā: izkliests. t. Izklie-

dēt (1). Q Aiz sniega blāvajiem pakalniem,
aiz reti izkliesto, tumšo sādžu siluetiem, mežu

skupsnām atklājās robaina apvāršņa līnija.

Grants 5, 66. pārn. . . Launaga vārdi nespēja
vienā mirklī izkliest visu šaubu duļķi, kas

bija sakrājusies Liedaga dvēselē. Sakse 3, 36.

2. Izkliedēt (2). □ Braucām papriekš pa

lielceļu, garām vēl neizkliestām grants kau-

dzītēm . . Birznieks-Upītis V, 278. Zenta un Vil-

ma iejūk sievu barā, kas darbojas ar grābek-

ļiem, dzenot tuvāk durvīm izkliestos salmu

vālus. Vanags 3, 130. Salmus nesaslaucīja, bet

izklieda tos pār visu plānu. ME I, 753.

3. Izklīdināt (1). !□ Šāviņi sprāga ap ķie-

ģeļu cepli, uz kuru atšaudīdamās atkāpās iz-

kliestas vāciešu grupas. Grants 5, 168. . . Sau-

les meitas uz zemi lejup jāj. Varoņu dvēseles
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viņam ir jāuzmeklē, Aizmirstas, izkliestas, zu-

dušas dzelmē un seklē .. Aspazija 3, 166.

izklikstināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
intrans. Izklidzināt.

izklimst, -klimstu, -klimsti, -klimst, pag.

-klimtu, arī izklimstēt, -klimstu, -klimsti,

-klimst, pag. -klimstēju; trans.; pareti. Izklaiņot.

I. malu malas.

izkiinkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans.; sar.

Neveiklā, ļodzlgā gaitā iziet, iznākt. I. no

istabas.

izklīst, parasti dsk., -klīstam, pag. -klīdām

vai vsk. 3. pers. -klīst, pag. -klīda; intrans. 1. Sa-

dalīties pa vienam vai nelielās grupās (parasti,
virzoties uz dažādām pusēm). I. pa mežu. I. uz

visām pusēm. Pavēlēt neizklīst. Pūlis izklīst.

I. pa vienam. O Ļaudis plūda observatorijā
pa daudzām durvīm un izklīda tās plašajās

telpās. Sakse 9, 233. Jūrnieki izklīduši kur ku-

rais, tikai mazais kuģa puika ņēmās slaucīt

kuģa klāju. Kaldupe 6, 129. Jēri izklīst pa lie-

lajiem lopiem un blēj drebulīgām, nervozām

balstiņām. Upīts VIII, 15. pārn. Saule., atvāza

savu staru vāceli, un mirdzoši pa pasauli iz-

klīda viņas gaismas bērni. Berģis 1, 60. // No-

vietoties izklaidus (noteiktā kārtībā). O Izklī-

dām garā rindā un sākām rakt. Birznieks-Upītis

6, 118. Esam izklīduši garā virtenē, viens otru

tikko saredzēdami. Beika 1, 418. Meklēdami la-

bākas zivju vietas, zēni izklīda gar krastu kur

kurais. Vanags 8, 14.

2. Doties (parasti pa vienam) uz dažādām

vietām (dzīvot, strādāt). O . . [kurzemnieki]

pameta tēvutēvu sētas un iedzīvi un izklīda

pa plašo Krieviju. Samsons 1, 8. Visi mēs do-

simies katrs pa citu ceļu, izklīdīsim pasaulē
un meklēsim savuvietu. Liesma 59, l, 10. // reti.

Doties prom {pa vienam vai nelielās grupās
no kurienes). O . . viņi ar gatavības apliecī-
bām izklīda no dzimtajām ligzdām. Pad J 73,

28, 4.

3. parasti 3. pers. Izkliedēties (dažādos vir-

zienos, pa dažādām vietām). □ Pašreiz vēl

zinātne nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc ga-

laktikas izklīst un kad ir sācies šis izklīšanas

process. Karpovics 1, 47. Mati. . , gluži balti kā

ābeles ziedi, izklīduši pār viņas elkoni. .
in-

drāne 2, 587.

4. parasti 3. pers. Sadaloties izzust

(parasti par mākoņiem, miglu), a Bet nu mā-

koņi sāka izklīst, vietām jau redzamas zilas

debesis.. Saulietis 11, 47. Migla pilnīgi izklīda,
un rīta gaismā jau bija saredzams krasts. Grīva

l, 123. .. no šejienes varēja saredzēt tikai skur-

steni, no kura tievā strūkliņā cēlās bālgani
dumi, tūlīt pat vējā izklīzdami. Ezera 2, 282.

pārn. Kad izklīdīs reiz vergu tumsa melnā,
No grīdas līdz pat spārēm viss tiks jauns.
Sudrabkalns 1, 40. // pārn. Izzust (parasti par

negatīvu psihisku stāvokli). D Tagad šīs ba-

žas arvien vairāk izklīda — neviens te nerak-

ņājas sīkumos, te nemeklēja vainīgos un ne-

vainīgos .. Brīdaka 2, 146. Manas nakts izjūtas
atkāpjas un izklīst kā dūmi. Brodele 17, 89.

Viss bus tik labi, aizgājušā gada ciešanas iz-

klīdis kā migla bez miņas un jausmas. Sakse

6, 9.

izklllburot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.;

sar. īzklumburot.

izklumburot, -oju, -0, -o, pag. -oju; intrans.;

sar. Neveiklā, grīļīgā gaitā iziet, iznākt.

0 . . beidzot tu izklumburo ārā pie sava ceļa

mērķa . .Lagzdiņš 3, 69.

izklunkšķināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju,
ari izklunkšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;

trans.; sar. Izdzert tā, ka noklunkšķ. I. limo-

nādi.

izklunkurof, -Oju, -O, -O, pag. -oju; intrans.;

sar. Izklumburot. O . . no istabas izklunku-

roja mazs meitēns zaļos svārciņos, baltā blū-

zītē
..

Zv 59, 13, 28. «Izklunkurojam no resto-

rāna, nu galīgi pilnā. Ejam uz ostu, bet ne-

var atrast.» Grīva 8, 259.

izklupiens, -a, v. i. Vienreizēja paveikta
darbība izklup t (1).

2. fizk. Izvirzīšanās uz priekšu vai sānis, sa-

liecot kāju celī un atbalstoties uz tās. I. ar

labo kāju. I. pa kreisi. Pāriet izklupienā.
izklupt, -klūpu, -klūpi, -klūp, pag. -klupu;

intrans. 1. Ar klupienu izvirzīties (uz priekšu,
sānis). I. pa labi.

2. Klupšus izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). □ Miķelis klupšus izklupa laukā.

ME I, 753. Zālē atkal atskanēja aplausi. Tai

pašā mirklī atsprāga durvis, un pa tām izklupa
pusducis piesarkušu puišu. Saulītis 12, 170.

// Klupšus izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
I. caur krūmiem.

izkļūt, -kļūstu, -kļūsti, -kļūst, pag. -kļuvu;
intrans. 1. Izvirzīties (no kurienes, kur v. tml),

parasti ar grūtībām, pārvarot šķēršļus. I. no

pārpildīta autobusa. I. pa logu. I. no meža.

I. uz ceļa. O. . Jēkabs tikko bij atbraucis no

Klidziņas un nekādi nevarēja izkļūt no ratiem.

Upīts 4, 647. Mirdza izkļuva no Dūduma mājas
tikai krietnā tumsiņā. Sakse 7, 146. Gar aizpu-

tējušo loga rūti dūc bite, tā tikusi iekšā pa

vienu no spraugām, bet maz cerību, ka tā

atkal izkļūs laukā. Zigmonte 4, 123. // Izvirzīties

cauri (kam), caur (ko), parasti ar grūtībām,
pārvarot šķēršļus. I. cauri gravai. O Vēl

visa ļaužu drūzma nebija izkļuvuši cauri šau-

rajam baznīcas priekšnamam . . Birznieks-Upītis

6, 149. . . izkļūt cauri kustīgajai ledus blīvai

ar laivu nevarēja. Kalndruva 5, 24. Kad Artūrs

beidzot izkļuva caur telts izeju, viņš atviegloti

uzelpoja. Lukjanskis 1, 75.

2. Atbrīvoties (no kāda, parasti nevēlama,

stāvokļa), panākt, ka izbeidzas (kāda, parasti
nevēlama, apstākļu, stāvokļa ietekme). I. no

nelaimes. I. no trūkuma. O . . viņa droši vien

būtu palīdzējusi man izkļūt no neziņas tum-

sas.. l ad J 73, 44, 4. Viņš paklausa, izģērbjas,

palien zem segas, ar ļaunu prieku nodomā-

dams ka izkļuvis sveikā no mazgāšanās..
Eze'a 2, 202.

izknābāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja; trans.

1 Knābājot izlasīt, izēst. Putni izknābājuši no-

vērpām graudus. // Knābājot iztukšot. Izknā-

bāta vārpa. □ Un vecās vārnas, lai pašas un

bērni būtu paēduši, aizgriežas uz neceļiem:
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sāk aplidot svešas ligzdas, izknābāt, izdzert

citu putnu olas . . Birznieks-Upītis IV, 31. Parasti

krustknābji čiekurus izknābā turpat pie za-

riņa . .Bērn 48, 1, 26.

2. Knābājot radīt (kur caurumu, robu

v. tml.j. I. ābolā caurumus. // Knābājot pa-

darīt (ko) viscaur caurumainu, robainu v. tml.

I. ābolu.

izknābt, parasti 3. pers., -knābj, pag. -knāba;

trans. 1. Knābjot izplēst, izēst. I. kumosiņu no

maizes.

2. Knābjot radīt (kur caurumu, robu v. tml.).

Putns izknābis ābolā caurumu. // Knābjot pa-

darīt (ko) viscaur caurumainu, robainu v. tml.

izknaibīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ilgāku
laiku, daudz knaibīt. Masējot i. rokas musku-

ļus. □ Ercberģis [ārsts] viņu izvalstīja, iz-

knaibīja, lika berzēt ar asu nebalinātu linu

dvieli. . Upīts 4, 661. Puisis meitai visus sānus

izknaibījis. ME pap I, 457.

izknakstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

sar. Ilgāku laiku, daudz knakstities. □ Krišs

nevarēja no sākuma aprast bez Rozālijas. ..
Atnāca Lata, izknakstījās, izķerstījās, tad gāja
pastaigāties gar upīti. . Austriņš 2, 81.

izknibināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

i. Knibinot izdabūt (no kurienes, kur v. tml.).

I. rozīnes no maizes šķēles. O Viņš. . pie-

gāja pie šķūņa durvīm, ar kabatas nazi izkni-

binājis spraudītes, lapiņas salocīja un nogla-
bāja kabatā. Lēmanis 17, 221.

2. Knibinot radīt, izveidot (kur caurumu,

robu v. tml). I. robus papīrā. // Knibinot pa-

darīt (ko) viscaur caurumainu, robainu. I.

maizes klaipu.

izknibināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz knibināties.

izkniebt, -kniebju, -knieb, -kniebj, pag.

-kniebu; trans. 1. Kniebjot izņemt, atdalīt.

a .. reizēm [operācijā] palīdzēja tikai nazis

un stangas, ar kurām izknieba ribu galus. Birze

5, 58. // Nokniebt (daudzus vai visus). I. jaunos
•dzinumus. I. pazares.

2. Kniebjot izveidot (kur robus, zīmes

v. tml). I. biļetēs caurumus. O . . [šoferi] tā

kā neērti būtu sodīt, izkniebt viņam doku-

mentos apaļus caurumiņus un rakstīt ceļazīmē

pārkāpuma saturu. Pad J 73, 39, 4. // Kniebjot

padarīt (ko) viscaur robainu, caurumainu.

izknist, parasti 3. pers., -knīt, pag. -knita;

intrans.; parasti divd. formā: izknitis. Izdīgt (par

sēklām). Graudi mitrumā izknituši. □ Izkni-

tušas sēklas. ME I, 754.

izknitināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (sēkla) izdīgst. I. stādāmos zirņus.
!□ Izknitināt sēklas. ME I, 754.

izknubināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izknibināt (1). I. sēklas no čiekura.

2. Izknibināt (2). I. caurumu.

izkodinajums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts i z ko d i-

nā t (2). Līniju i.

3. Paveikta darbība, rezultāts ->- i z ko d m-

āt (3). Klišejās i.

4. Paveikta darbība, rezultāts -aizkodi-

n ā . <4). Dziju i.

izkodināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Kodinot panākt, ka (kas) izzūd. O Izkodi-

nāt. . lieko gaļu ar kodīgām zālēm. ME 1, 758.

pārn. Ne ar kādām sēra un sāls skābēm

Franko nevar izkodināt spāņu tautas dvēselē

atmiņas par brīvības laiku un pēdējām cīņām.
Lit M 56, 18, 1.

2. Kodinot radīt, izveidot (kur caurumu, do-

bumu v. tml). I. ar sērskābi robus galda vir-

smā. !□ Izkodināt drēbei caurumu. ME I, 758.

// poligr. Kodinot izveidot (kādā virsmā). I.

klišejā baltu laukumu. I. dziļāk vietas starp

līnijām. O .. dažādas koncentrācijas dzelzs

hlorīda šķīdumu lietošana nepieciešama, lai

pareizi izkodinātu attēla dažāda toņa stipru-
ma vietas. Poligr 382.

3. Kodinot izgatavot. I. klišeju. O Citas

[vāzes] turpretim ir vieglas vieglas, izkodinā-

tas joslu ornamentu veidā, kas zināmos ritmos

noteiktā secībā atkārtojas . .
Zv 67, 13, 16.

4. Pakļaujot kodīgas vielas iedarbībai, pār-
veidot (piemēram, krāsas ziņā). O Izkodināt

dzijas. ME I, 758. // Pakļaut viscaur kā kodīga

iedarbībai. O Izkodināt rētas. . ME I, 758.

Izkodināt dūmos acis. ME I, 758.

izkodīt, -īju, -ī, -ī, pag. -Iju; trans.; pareti.

Vairākkārt kožot, izrobot. \C3 Zirgi izkodījuši
sili. ME pap I, 460.

izkodums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts (1). Izkoduma vieta.

izkomandēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Izrīkot (parasti kundziski, uzstājīgi). I. savus

padotos. I. puišus. I. darbā. !□ «Mums ir divi

kalpi un kalpones. . . Māte jau nu izkoman-

dēs, nav ko bēdāt.» Indrāne 6, 56. . . armijā biju
dižkareivis, pie lielgabaliem strādāju. Cilvēkus

izkomandēt man tikpat kā zupas šķīvi ap-

gāzt .. . Līvs 2, 115.

izkombinēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Ar izdomu, sarežģītiem paņēmieniem, arī ar

viltību iegūt, panākt (ko). I. līdzekļus. I. lab-

vēlīgus apstākļus. !□ «Bet bankā pašreiz nav

naudas.» — «Izkombinēsim. Piezvani ferme-

rim
0

, lai aizved uz pieņemšanas punktu noba-

rotās cūkas.» Skujiņš 3, 34. Jānim ar saviem

diviem latiem dienā turpretim vajadzēja iz-

kombinēt, lai iznāktu uzturam, kādam apģērba
gabalam. . Pad J 59, 238, 1.

2. Sporta spēlēs — saspēlē izveidot noteiktu

kombināciju.

izkombinēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz darboties ar izdomu,

sarežģītiem paņēmieniem, arī ar viltību, lai

iegūtu, panāktu (ko). I. gan šā, gan tā.

izkomplektēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Sadalot izbeigt (kāda kopuma) pastāvēšanu.
I. brigādi. I. bibliotēku. I. mašīnu.

izkonkurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Pārspēt (kādu) konkurencē. I. sāncensi.

□ Diezgan īsā laikā tas [fabrikants] bij pa-

spējis savilkt savā lepnajā veikalā.. vai vi-

sus pilsētas pieprasījumus pēc tāda veida pre-

cēm un galīgi izkonkurējis sīkos ražotājus ..
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Brigadere XIX, 204. Pēc kāda laiciņa viņa atvēra

pati savu veikalu tepat tuvumā, gribēdama
mani izkonkurēt. Austriņš 2, 401.

2. parasti 3. pers. Pārspējot (piemēram, kva-

litātē), aizstāt (ko) — piemēram, par ierīcēm,

vielām. O . . Jānis Zemturis uzsāka savas jūr-
nieka gaitas tad, kad tvaikoņi vēl nebija iz-

konkurējuši buriniekus
0

. Liesma 59, 1, 18. Nei-

lons, kaprons un viskozes zīds izkonkurē da-

bisko zīdu, bet metālus sekmīgi aizstāj plast-
masas. Zin T 64, 7, 24.

izkonspektēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Uzrakstīt konspektu (piemēram, iespieddar-
bam). I. grāmatu. Rūpīgi i. rakstu.

izkonstruēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; reti.

Uzkonstruēt. O . . viņam bija uzticēts noslēgt
tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku darbu, kuri

izstrādājuši pētījumu programmu, izkonstruē-

juši un izgatavojuši pašgājēju aparātu . ..
Cīna

70, 291, 2.

izkontrolēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Kon-

trolēt un pabeigt kontrolēt. I. biļetes. I. sko-

lēnu zināšanas. O Daudzi iebildīs: kā gan

varēšot katru apmeklētāju izkontrolēt? Pad J

73, 42, 4. . . to, kā brigadieris tomēr spēj izkon-

trolēt visu posmu darbu . . , laikam zināja tikai

viņš vien. Ciņa 63, 245, 1.

izkopt, -kopju, -kop, -kopj, pag. -kopu; trans.

1. Kopjot, uzlabojot izveidot ļoti labu; kopjot
padarīt skaistu. I. dārzu. I. parku. I. ganām-

pulku. O «Jā, kolhozs viss kā dārzu savu

zemi izkopis . .» Krama 2, 49. Cēli stāvēja sar-

kanā ķieģeļu dzīvojamā ēka
— viss bija plašs,

izkopts un liecināja par turību: košuma krūmi

un ziedošas puķu dobes, veranda ar krāsai-

niem stikliem. Kar 56, 5, 49. Daudz darīts, lai

izkoptu saimniecības apkārtni unsagādātu ļau-
dīm patīkamu un veselīgu atpūtu. Cīņa 74,

134, 2. Masētājs sāka no kājām. Vispirms iz-

kopa nagus — pusstundu rīkojās tur ar nazi,

šķērēm, dažādām lāpstiņām un citiem daik-

tiem. Upīts VII, 559.

2. Pilnveidot,bagātināt, niansēt (garīgās vai

fiziskās īpašības); izveidot tādu, kas atbilst

augstākām prasībām, augstākam kultūras

līmenim. I. dotības. I. estētiskās jūtas. I. balsi.

I. stāju. O Profesora Jāzepa Vītola kompozī-
cijas klasē viņš izkopa savu lielo mūzikas ta-

lantu . . Bērn 59, 12, 9. . . viņa izkopusi iedzim-

tās runātājas spējas, piedalīdamās «Jonatāna»

teātrī un Veidenbauma dzejoļus deklamēda-

ma . . Upīts 9, 803. Galds bija vienīgā vieta, kur

varēja jaust zināmu nekārtību. Viss pārējais
istabā pauda noteiktību un izkoptu gaumi.
Purs 4, 121. Lielākā daļa no viņiem [darbinie-
kiem] sekmīgi veic savus pienākumus un at-

padziļina zināšanas un izkopj augstas
morālas īpašības. Rīgas B 74, 124, 3. Un lai grā-
mata tev palīdz izkopt tavu valodu . . — lai

ta ir skaidra, tīra, pareiza, bagāta un reizē

vienkārša! Pion 56, 13, 3. // Panākt, ka ceļas
kvalitāte, meistarība. Izkopts žanrs. Izkopta
meistarība. Izkopta trauku forma. !□ Aušana

ir viena no izkoptākajām nozarēm latviešu

padomju lietišķajā mākslā. Lit M 64, 26, 7.

Kora dziesmu daiļrade balstās uz augsti iz-

koptu atskaņošanas mākslu. Māksla 73, 2, 2.

Turklāt īpaši jāmin japāņu sambistu labi iz-

koptā stāvcīņas tehnika. Pad J 73, 44, 4.

3. Mērķtiecīgi ietekmējot, izveidot, pilnvei-
dot. I. jaunas mājlopu šķirnes. I. jaunas tra-

dīcijas. Stendes selekcijas stacijas izkopto-
kultūraugu šķirņu skaits sniedzas jau piecos
desmitos. Zv 53, 23, 2. // Apstrādājot, uzlabojot
ierīkot. O . . kolhoznieki visu garo rudeni iz-

cirta krūmus, līda plēsumus. . . kolhoza pir-

majā brigādē vien nolēma izkopt vairāk nekā

30 ha kultivēto ganību . . Zv 60, 2, 22.

izkoptība, -as, s.; parasti vsk. Stāvoklis, kam

raksturīga atbilstība augstām, parasti kultūras,

prasībām. Valodas i. Gaumes i. '•CJ So abu

autoru literārie sasniegumi, viņu mākslinie-

ciskās meistarības izkoptība devusi iespēju,
tapt pirmajam reālistiskajam romānam latvie-

šu valodā. Niedre 9, 263. . . romāna valoda, stils-

raksturīgs ar to izteiksmes līdzekļu izkoptību,
kādu lasītājs pazīst no viņas stāstiem. Lit M

62, 9, 2. Jo slavējama ir šī [kora] kolektīva.

vokālā kultūra, balss grupu ansambļa izkop-
tība, dziedājuma skanīgums. Lit M 64, 27, 1.

izkopties, -kopjos, -kopies, -kopjas, pag. -ko-

pos; refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz kopt.
I. slimnieku. O . . [vīrs] kops vēršus. Stiprais-
tik noskatās, — lai jau nu izkopjas arī. LTTP

IV, 12.

2. Tikt izkoptam (2); arī izveidoties (5).
'CJ Viņa [aktrise] varēja darboties iekšējās,
dzīves sfērā. Protams, šāda iespēja izkopjas ar

gadiem, tā ir augstākā meistarība. Dzene 2, 61.

Arī bankas kasierim ir sava ilgos prakses ga-

dos izkopusies gudrība . . Kalndruva 5, 182. Tau-

tai pieaugot gudrībā un kultūrā, izkopjas arī

viņas valoda, tā ka visjaunākā laikā dzejnieki,

un rakstnieki var izpaust sacerējumos savus-

vissīkākos pārdzīvojumus. . Kar 45, 1/2, 121.

izkoriģējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts izko riģ ēt. Referāta i.

izkoriģēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

darīt pareizu, precīzu; izlabot (2). I. grāmatas-

manuskriptu. I. bērna stāju.
izkost, -kožu, -kod, -kož, pag. -kodu. 1. trans.

Kožot atšķelt, izraut. I. kumosu no maizes-

šķēles.
2. trans. Kožot radīt (kur robu, caurumu

v. tml); kožot radīt (ievainojumu). I. maizes-

šķēlē robu. '□ Vilkusuns brūci bij izkodis

delnā . . Vīlips 2, 75. pārn. Nē, . . zāģis neno-

virzās no ceļa un cirvis neizkož lieku robu aiz

iezīmētās svītras! Cīņa 63, 49, 2.

3. intrans. Kožot izvirzīt zobus cauri (kam),

caur (ko). Suns izkoda biksēm cauri.

4. parasti 3. pers.; trans. Izbojāt (par ko ko-

dīgu). O Pārcilājot senu dienu krājumus, viņa

atdzīvojās un atplauka, likās, pat viņas dūmui

izkostās acis tapa atkal gaišas . . Austriņš i, 133.

Vecmāmuļai dūmi un tvaiks izkoduši acis.

Bārda 1, 115.

izkosties, -kožos, -kodies, -kožas, pag. -ko-

dos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz kost. I. vai-

rākos ābolos.

2. parasti 3. pers. Izspiesties cauri (kam)r
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caur (ko) — parasti par vielu. Krāsa izkodu-

sies cauri burtnīcas apvākojumam.
izkrākties, -krācos, -krācies, -krācas, pag.

-krācos; refl. Ilgāku laiku, daudz krākt. Izkrā-

cies viņš pamodās. O Nu viņš diezgan izkrā-

cies. ME I, 754.

izkrāpt, -krāpju, -krāp, -krāpj, pag. -krāpu;

trans. Krāpjot iegūt (ko no kāda). I. naudu.

O . . Jaunkalaču vecā lādēja savu Jāni, kas

viņiem izkrāpis mājas . . Upīts 4, 241. Izkrāpuši

lētticīgajam. . pulksteni, abi blēži devās uz

Centrāltirgu. . Rīgas B 58, 224, 7. Mājas un

zemi viņš no tēva izkrāpj ar viltu ..JA Jan-

sons 1, 65. pārn. No saviem krastiem naktī

izkāpt — To upes tikai martā prot. Tad var

no debess zvaigzni izkrāpt Un var līdz rītam

neatdot. Vācietis 4, 126.

izkrāsot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Krā-

sot un pabeigt krāsot; nokrāsot. I. sienas. I.

istabu. O Istabās vēl vajadzēja. . izkrāsot

grīdas un virtuvē pat ielikt jaunu grīdu. Birz-

nieks-Upītis IV, 155. pārn. Filmā strādnieki ir

šabloniski veidoti tēli, kas izkrāsoti mīļā, ro-

žainā krāsā. Pad J 73, 10, 5. // Nokrāsot dažā-

dās krāsās, krāsu toņos; krāsojot izrotāt.

O Pie karuseļa puiši . . jokojās ar meitenēm,

kuras sēdās grezni izkrāsotiem koka āžiem un

briežiem mugurās . . Ādamsons 2, 121. Apbrīno-
jam ceļmalas māju izkrāsotos slēģus. Austriņš

1, 239. pārn. Kā milzu ugunsgrēkā atblāzma

priekšā sārtoja saulrieta izkrāsotās debesis . .
Kar 56, 3, 45. pārn. Par reālismu sauc cilvēku

un viņu dzīves apstākļu notēlojumu patiesīgā,
neizkrāsotā veidā. Upīts 14, 509.

2. Izdaiļot ar kosmētikas līdzekļiem (parasti
seju vai tās daļas). O Evita guļ uz sarkanas,

pūkainas segas, un viņai . . lūpas ir sarkanas,

un iesārti mati, tikai acis nez kādēļ izkrāsotas

zilas. Lukjanskis 2, 69. // parasti divd. formā:

izkrāsots. Krāsojot, krāsojoties izveidot vēla-

mo izskatu (parasti cilvēkam). O Veronikai

ļoti iepatika šī jauniņā, izkrāsotā, tomēr tik

neviltoti bezbēdīgā aktrise . . Upīts XII, 762.

izkrāsoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos.
Reil.-*-izkrāsot (2). □ Apkārt jau-
nieši ■— mazliet iereibuši un mazliet skaļi.
Labi ģērbušās un izkrāsojušās meitenes. Luk-

janskis 1, 87. Pārāk izkrāsojusies un uztaisīju-
sies, lai būtu laba sieva . . Purs 4, 119.

izkratīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Kratot

izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.). I. salmus

no maisa. O Zivis no linuma izkrata ar ro-

kām, šķiro un iesāla.. Kar 55, 10, 41. Grīntāls

apgāza cepuri un izkratīja abas pārpalikušās
lozes uz ledus. Blaumanis 6, 45. Krūtaiņu tēvs

lēja pienu kāstuvē, izkratīja putas uz ieplī-
suša šķīvīša, laikam kaķim . . Ezera 2, 27. 10" Iz-

kratīt dvēseli pa muti sar. ■— nomocīties, brau-

cot pa sliktu ceļu, kad transportlīdzeklis Joti
kratās. !□ Un tā nu mēs, savas dvēseles gan-
drīz pa muti izkratījuši, beidzot sasniedzām

skaisto Abavas ieleju. Grīva 9, 47. // Kratot iz-

tukšot. !□ Matroži steidzīgi izkrata tīklus, at-

brīvojot tos no zivīm. Zv 59, 10, 11. «Ir gan
tam avju karalim balss, » — domīgi sacīja vīri

un izkratīja uz bruģa savas lielās pīpes. Grīva

1, 13. Atnesuši atpakaļ un izkratījuši piebāz-
tos maisus, viņi šķiroties vairs necentās pa-

teikt viens otram «pēdējais». Kalndruva 5, 224.

O Izkratīt (visu) (savu) sirdi sar. — vaļsir-

dīgi visu izstāstīt, parasti, lai atbrīvotos no

nepatīkama psihiska stāvokļa. O Man nav

neviena. Neviena, kam izkratīt sirdi. Brodele

17, 193. Tevi . . nelaidīšu vaļā, pirms neesmu

tev savas sirds izkratījis. Mēnešiem neesmu

no sirds izrunājies.. Zeiboltu J I, 61. // Kratot

izvirzīt cauri (kam), caur (ko). I. granti caur

sietu.

2. Ilgāku laiku, arī spēcīgi kratīt. I. brau-

cējus ratos. O . . kratīs tevi [drudzis] stun-

dām. Un, kad būsi pamatīgi izkratīts
.. , tad

sataisies uz svīšanu . . Sudrabu E 3, 545.

3. Pilnīgi pārmeklēt (ar likumu noteiktā kār-

tībā). I. māju. O Vairāku skolnieku dzīvok-

ļus policija izkratīja un meklēja neatļautus

rakstus. Rozītis 2, 83. . . pie ieejas nometnē žan-

darmi parasti visus rūpīgi izkrata. Grīva 3, 100.

«Izkratīt.» Seržants pamāj ar roku: «Nāc šurp!
Liec visu, kas kabatās, uz galda!» Bels 1, 62.

izkratīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz tikt kratītam, kratīties.

I. pa grambaino ceļu. !□ Turpinot par sarīko-

jumiem, nesaprotu jauniešu tieksmi pēc «kau-

cošajiem gabaliem», kur var izkratīties un iz-

ālēties, gulties vai uz grīdas. Pad J 74, 66, 4.

izkraukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Krau-

kājot izvadīt (no elpošanas ceļiem). I. rīklē

iekļuvušos putekļus.

izkraukāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz kraukāt. □ . .aizgāja

klētiņas galā, izkraukājās, nospļāvās un uz-

kāpa nogulēties. Upīts 4, 712.

izkraut, -krauju, -krauj, -krauj, pag. -krāvu;
trans. Kraujot izvirzīt (no kurienes, kuru. tml).

I. preces no vagona. I. sienu no vezuma. I.

malku pagalmā. O Andrejostā bija pietau-

vojies dīzeļkuģis . . , no kura ostinieki izkrāva

Kubas tabaku. Cīņa 63, 8, 4. Briņķis bija izkrā-

vis akmeņu kravu. Kroma 3, 42. Pie mums at-

nāca fotogrāfs, kad izkrāvām zivis. Pad J

73, 7, 4. // Kraujot iztukšot (ko). I. vagonu. I.

vezumu. O Daudz smago mašīnu stāv krast-

malā vēl neizkrautu . . Grīva 8, 288. . . ostinieki

visus kuģus izkrauj un iekrauj pirms termiņa.

Rīgas B 73, 176, 1.

izkrauties, -kraujos, -kraujies, -kraujas, pag.

-krāvos; refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz kraut.

I. sienu.

izkravāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. i. Kra-

vājot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml).

O Mājās no somas izkravāju savu nabadzīgo

jūrnieka iedzīvi. . Grīva 5, 172. Māmiņa nāca

mājās no skolas, un viņas vecais portfelis bija
piebāzts pilns ar burtnīcām. . . viņa tās izkra-

vāja uz galda.. Indrāne 1, 263. // Kravājot iz-

tukšot (ko). I. somu. I. skapi. I. atvilktni.

O Egle noguris atsēdās uz gultas, kamēr

Herta izkravāja koferi.. Birze 5, 191.

2. Kravājot izvietot (parasti izklaidus).

□ . . Es redzu zaļo mauru sētai blaku, Kur

izkravāju bērnu spēlītes. Aspazija 3, 85.
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izkravāties -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz kravāties. I. pa visiem

plauktiem.
2. Ar visu iedzīvi doties prom, aiziet (no

kurienes, kur v. tml.). I. no dzīvokļa.
izkrāvējs, -a, v.; izkrāvēja, -as, s. 1. Darī-

tājs-*- i zkr aut.

2. v. Izkraušanas ierīce. Mehānisks i. Tor-

ņa i. □ Ražošanas tehniskās daļas priekš-
nieka . . vadībā racionalizatori konstruējuši
borta mašīnu izkrāvēju. Pad J 73, 36, 1.

izkrēpof, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Krē-

pojot izvadīt (no elpošanas ceļiem).

izkrēpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz krēpot. Grūti i.

izkrimst, -kremtu, -kremt, -kremt, pag.

-krimtu; trans. Graužot, skrubinot radīt (kur

caurumu, robu v. tml). ļjZI Pelīte nozūd iz-

krimstajā caurumā. ME I, 755. // Graužot, skru-

binot padarīt (ko) viscaur caurumainu, robai-

nu v. tml. I. ābolu.

izkrist, -krītu, krīti, -krīt, pag. -kritu; intrans.

i. Krītot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).
1. no pirkstiem. I. no kabatas. Putns izkritis

no ligzdas. O. . vērdiņš izkrita viņam no ro-

kām un ievēlās ūdenī. X Skalbe 1, 70. Meitenes

pirksti ilgi un drudžaini meklēja maciņā sīk-

naudu. Dažas monētas izkrita un aizripoja pa

ietvi. Lubējs l, 89. Purva Kapeikām izkrīt pīpē-

jamais uz klona. Indrāne 6, 88. pārn. Bet ap-

ņēmība — tāds vārīgs nieks — izkrīt uz ceļa

un saplīst. Lisovska 3, 12. Izkrist (arī iziet)
no prāta (arī no galvas), retāk izkrist no atmi-

ņas
— aizmirsties, pārstāt būt apziņā. O Uz

mirkli bija izkritis no prāta, ka vecākais un

otrais mehāniķis kopā ar bocmani un zivju
meistaru palika uz bāzes kuģa. Talcis 7, 131.

Bet starp jauniešiem, kurus vajadzētu iesaistīt

[nelegālajā] organizācijā, Vilcāne var būt

viena no pirmajām. Kā viņai [Annai] tas iz-

kritis no galvas! Niedre 10, 225. Laika gaitā
daudz kas.. izkritis no atmiņas, palikušas
prātā tikai detaļas. . Rīgas B 74, 135, 6. ļO" Iz-

krist no lomas sar. — zaudēt pareizo stāju,
izturēšanos. □ Skolā, tāpat kā izrādē, nekad

nedrīkst izkrist no lomas, ļauiot vaļu.. pār-
dzīvojumiem .

. Brīdaka 2, 72. <> Skatīties, ka

vai acis izkrīt — ļoti cieši, ilgi, neatlaidīgi
skatīties. □ Vendiņš: Kad svētdienās gāju uz

baznīcu, tad meitas man skatījās virsū, ka vai

acis gribēja izkrist.. Aspazija I, 420. // Ne-

būt saskaņotam (ar kādas norises gaitu), at-

palikt no citiem (kādā norisē). □ Lai neiz-

kristu ārā no pļāvēju rindas, man katru reizi

ātri vien jāsteidzas atpakaļ aizsākt jaunu
spaili. Birznieks-Upītis I, 370. Ejam ierindas so-

ļos, lai nasta. . mūs tik ātri nenogurdinātu.
Tikai es .. esot drusku par vieglu — ātri iz-

krītot no soļu raksta. Sēlis 4a, 22. // sar. Nebūt,
nenotikt (par ko plānotu, paredzētu). O «Pie-

dod, es nokavēju, bet ne aiz savas vainas,
viens autobuss izkrita no saraksta . .» Zigmonte

2, 180. // Krītot izvirzīties cauri (kam), caur

(ko). Graudi izkrīt cauri sietam.

2. Izdalīties (no kāda veseluma) un izslīdēt,
nokrist. O Viņš tik strauji atvēra logu, ka

gandrīz izkrita stikli. Ādamsons 2, 130. Pašā ceļ-
malā mētājās lauku veltnis ar galā izkritušu

tapu. Upīts 4, 711. Sniedze [jumiķis] sprauda
vienas skaidas malu aiz otras, un tās, kurām

draudēja izkrist zara vietas, pa roku galam
nometa lejā. Birze 3, 20. // Izveidoties (kādā

veselumā) un izdalīties (no tā), a Sniegs var

izkrist, t. i., nonākt līdz zemei, ne tikai seš-

stūru sniega zvaigznīšu veidā, bet arī sešstū-

rainu plāksnīšu, stabiņu, adatu un dažreiz arī

apaļu graudu vai graudiņu. . veidā. D kal

64, 54. Nevēlami piemaisījumi vīnā ir dzelzs

sāļi, kas ar laiku izkrīt nogulšņu, duļķu veidā.

Lai novērstu šo izkrišanu, tad vīns ilgu laiku

ir jāuzglabā, pēc tam jāfiltrē. Zv 67, 3, 5. // At-

dalīties (no ķermeņa) — parasti par zobiem,

matiem, spalvām. Izkrīt piena zobi. O Dau-

dziem cilvēkiem pēc pārciestas slimības izkrīt

mati. Lauku Dzīve 68, 4, 39. Spalvu baltais zaķis

met divreiz gadā — rudenī un pavasarī. Ru-

denī pakāpeniski izkrīt vasaras tumšā spalva ..
A Kalniņš 1, 78.

3. sar. legūt nepietiekamu novērtējumu (pa-
rasti eksāmenā), a «Mēģināju iestāties augst-
skolā — izkritu. Tad vairs nezināju, ko

iesākt.» Liesma 59, 8, 2. «Tev, Janeli, laimīgi
izkrist gala eksāmenos!» Birze 5, 16. ..mērķēju
uz tautsaimniecību. Tur izkritu cauri matemā-

tikā. Dzene 1, 11. // parasti savienojumā ar

«cauri»; pareti. Tikt atraidītam, neiegūt gribēto,
nesasniegt vēlamo. !□ Aiziedams tas [Star-
pingks] vēl švītīgi palocījās, bet sirds tam

grauza, ka izkritis cauri. A Deglavs 1, 141. Un

sākās tiesāšanās ar baroniem uz gadu gadiem.
Lai pie kādām instancēm arī ezermalnieki

griezās . . , visur tie izkrita cauri. Birznieks-Upī-
tis 6, 157. Varbūt Ceplis bija galīgi izkritis

cauri un tad aiz dusmām sadzēries? Rozītis 1, 48.

4. pareti. Izkristies. !.□ Frontē viņš atgrie-
zās pavisam izkritis, stūrainu seju, nespodru
skatu . . Kar 45, 3/4, 253.

5. parasti 3. pers.; novec. Izgadīties. O Kādu

vakaru pēc siena laika, kad izkrita vaļīgāks
brītiņš, Pālmanis ieradās tieši Ceļgalos .. Bērce

1, 93.

izkristalizējams, -a, v. 1. Paveikta darbība,

rezultāts (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts i z k r i s t a-

lizēt (2). iO Kopīgais tiem [dzejoļiem] ir

lielā koncentrētība, dzejiskā konkrētība un

kādas atziņas izkristalizē jums. Kar 59, 12, 137.

izkristalizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Panākt, būt par cēloni, ka izveidojas kris-

tāli (no kādas vielas). I. sāli. I. minerālus.

2. Izveidot ļoti skaidri (piemēram, domu,

priekšstatu). □ Gadsimtu gaitā izkristalizētās

atziņas par optimālām laukumu vai ielu pro-

porcijām . . vairs neder par kritēriju telpiskās
[apbūves] organizācijas programmēšanai. Māk-

sla 73, 3, 13. Jau gadiem ilgi viņš savā fantā-

zijā bija izkristalizējis nākamā teātra darbības

pamatus . . Kar 56, 12, 112.

izkristalizēties, parasti 3. pers., -ējas, pag.

-ējās. 1. Refl.i z k r i s t a 1i z ē t (1).

O Sāka krist retas sniega pārslas, sausas un

izkristalizējušās šķautņainās zvaigznītēs. Sakse
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6, 148. Nokļūstot no jauna līča ūdenī, tenardīta

putekļi izšķīst, ziemu izkristalizējas mirabilīts,

un process sākas no gala. Upīte 1, 147. „ja

hemoglobīna molekulā.. izmainās uzbūve

kaut vai vienā no.. aminoskābēm, tad šī mo-

lekula maina savu šķīdību un eritrocīta iek-

šienē sāk izkristalizēties. Ves 64, 2, 4.

2. Refl.-*- izkrist ali z ē t (2). Izkristali-

zējusies doma. iO .. sāk izkristalizēties viņa

pamatatziņas mākslā, reizē ar to arvien spil-

gtāk iezīmēties individuālā seja. Lit M 58, 45, 3.

izkristies, -krītos, -krities, -krītas, pag. -kri-

tos; refl. Kļūt vājam vai vājākam; novājēt.

O Ēstgriba . . zuda, Aitiņa kungs redzami iz-

kritās, kļuva liesāks . . Upīts 11, 867. Trūcīgajā

okupācijas maizē viņš krietni izkritās miesās,

viņa vecie, pirms kara šūtie uzvalki neglīti kā

maiss karājās uz šā nobriedušā vīra kauliem ..
Lācis 11, 8. .. viņš bija sejā manāmi izkrities —

deguns kļuvis smailāks un vaigu kauli asāki..
Grants 4, 4.

izkritiens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība izkr is t (1). '<CJ Pulsa izkritieni pa-

rasti atbilst tukšgaitas . . kontrakcijām,. . ra-

diālā pulsa sitiens neatbilst dažām sirds kon-

trakcijām . . X Rudzītis 2, 118.

izkritizēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Deta-

lizētā izvērtējumā nopelt. lO Direktors ir sa-

niknots par sava palīga rīcību, kurš, tikai pā-

ris nedēļu nostrādājis, jau izkritizē Maskavā

apstiprināto plānu un grib būvēt ceļu pa sa-

vam. Kar 59, 8, 136. . . izkritizējis romānu, kri-

tiķis bieži vien neparāda, kā tad romānu va-

jadzēja rakstīt. . Zv 64, 6, 4. Vēl nav ola iz-

dēta, jau kladzina. Gaida, ka varēs izkritizēt

projektu. Tā nekad līdz gataviem darbiem ne-

var tikt. Ziedonis 6, 140.

izkrokot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pa-

darīt (ko) viscaur krokainu. I. kreklu.

izkropļojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts -> izkro pļ o t (1). O Plastiskās

ķirurģijas tiešais uzdevums ir atvieglot cilvē-

kam dzīvi vai padarīt to iespējamu.. , izlīdzi-

not izkropļojumus, kas iegūti nelaimes gadīju-
mos . . Zin T 65, 1, 31. Grūtāk ir cīnīties pret
iedzimtiem izkropļojumiem (deformācijām) . .
Ir novērots, ka, piemēram, iedzimtā greizā
pēda vai gūžas mežģījums sastopams vairā-

kiem ģimenes locekļiem.. Ves 58, 4, 19.

2. Paveikta darbība, rezultāts izkrop-

ļot (2). Valodas i. O ..nespēja teorētiski

atzīto piepildīt daiļrades praksē allaž noved

pie īstenības izkropļojuma.. . Kar 58, 11, 95.

izkropļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Pa-

darīt pilnīgi kroplu. O Daudzi .. būs redzē-

juši cilvēkus, kuru seju izkropļo rētas. Dažam

trūkst ārējo ausu, deguna, roku vai kāju pirk-
stu, locekļi savilkti locītavās. Ves 64, 12, 8.

// Pilnīgi sabojāt, arī daļēji iznīcināt. . . Ko-

lā dodas uz Kensī pili, lai aplūkotu savus kok-

griezumus. .. Taču skaistie darbi ir izkropļoti,
salauzīti. . Dzene 2, 165. Daba. . ir skaista pati
par sevi, bet cilvēks bieži ar savu nevīžību to

izkropļo. Liesma 59, 6, 14. pārn. Krustiņu plosa
naids pret apstākļiem, kas izkropļojuši viņa
mūžu .

.
LPTV I, 196.

2. Pārvērst, padarīt neatbilstošu (dabiskajai
formai, izskatam). O Bet briļļu lēcas atrodas

no pašas acs relatīvi lielā attālumā un tālab

nenovēršami tiek izkropļots redzamo priekš-
metu mērogs. Zv 66, 23, 8. // Padarīt par tādu,
kas neatbilst īstenībai; sagrozīt. I. domu.

O Kapitālistiskās iekārtas aizstāvji un anti-

komunisma sludinātāji pamatīgi nopūlas, lai

izkropļotā veidā attēlotu dzīvi Padomju Savie-

nībā un citās sociālisma zemēs. Cīņa 64, 222, 2.

izkruzuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pa-

darīt (ko) viscaur kruzuļainu. O ..pie pirmā

noejas kāpiena saglabājušies laternu stabi —

metālā izkruzuļotas, vairākus metrus augstas

maijpuķītes ar pienstiklā izlietu zieda zvaniņu

spuldzei. Zv 67, 23, 26. pārn. .. [lugas] varoņi

mīl runāt vai nu ļoti īsi, vai stipri gari. Autors-

viņu tekstu bieži vien izkruzuļojis un izpuš-
ķojis. J Kalniņš 1, 408.

izkuģot, -oju, -O, -O, pag. -Oju. 1. intrans.

Braucot ar kuģi, izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). I. no Daugavas jūrā. // Braucot ar

kuģi, izvirzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri

jūras šaurumam.

2. trans. Braucot ar kuģi, pabūt (daudzās vai

visās vietās); braucot ar kuģi, pabūt daudzās

vai visās vietās (kādā teritorijā). I. daudzas

ostas. O Izkuģot visas jūras. ME I, 755.

izkuģoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz braukt ar kuģi. 'CJ Ko

atcerēties būtu. . . [jūrnieks] izkuģojies Baltijā
un lielajā jūrā. Cīņa 71, 218, l.

izkūkotl
, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; trans.;

pareti. Kūkojot radīt (skaņas) — par dzeguzi;

kūkojot izpaust. O Izkūko, dzeguzīte, cik man

gadu jādzīvo. ME I, 757.

izkūkot
2, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Iz-

kūkot (arī izdzīvot) prātu (retāk jēgu) sar. —

pazaudēt spēju runāt, rīkoties saprātīgi (pa-
rasti aiz vecuma). !□ «Brīnos un nevaru sa-

prast! Ko mans vecais viens pats ar sevi bu-

bina? Būs vai prātu izkūkojis,» viņa sacīja . .
Purs 4, 38. Neba tas vecais Kriškāns gudrāks,
tas jau arī izkūkojis prātu, tapis pavisam bez

jēgas . . . Salenieks 5, 296.

izkūkotiesl, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;.
refl. Ilgāku laiku, daudz kūkot (par dzeguzi).

Dzeguze izkūkojas un apklust.
izkūkoties2

, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; sar. Ilgāku laiku sēdēt bezdarbībā (pie-

mēram, kādu gaidot); ilgāku laiku sēdēt snau-

žot. iCJ Es izkūkojos tur divas stundas, bet

neviena nesagaidīju. ME pap I, 459.

izkūleņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

Kūleņojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).
I. no ratiem. O Pielūko, ka mazais neizkū-

leņo zemē. ME I, 758. Mugursomā kaut kas

nograbēja, no tās izkūleņoja zīmulis. . Lag-

zdiņš 2, 103.

izkūleņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz kūleņot. I. pa pļavu.

izkulstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Kulstīt

un pabeigt kulstīt. IO . . ja nu vēl kur linus

sēj, tad mazākais tos jel izkaltē un izmaļ pie-
darbā un izkulsta pa garo ziemu. Austriņš 2, 176.

Kad lauki novākti, labība apkulta un lini un
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kanepāji izkulstīti, Vāliņš tiek pie sirdij tīka-

mākiem darbiem. . Lit M 70, 9, 10. . . viņš
smalki izkulstīja katru linu sauju. . , līdz ta

kļuva līdzīga mīkstiem, zeltainiem matiem.

Niedre 12, 34.

izkult, -kuļu, -kul, -kuļ, pag. -kuļu; trans.

1. Kult un pabeigt kult (labību); nokult. I.

miežus. I. zirņus. Izkultie salmi. !□ Labība

izkulta. Graudi saimnieku klētīs. Rihters l, 178.

Sazārdotie sēklinieki ātri izžuva, un tie jau

•ar kombainu izkulti. Cīņa 57, 195, 3. Stāv tēvs

bez padoma, stāv kā tukšs izkults salmu kūlis.

Domādams neizdomāsi, kur tādu cepuri izraut.

Kaldupe 6, 97. \> Kult izkultus salmus — vai-
rākkārt runāt par vienu un to pašu; spriedelēt

par jau (sen) zināmām patiesībām. '□ Gun-

dars: Šodien tādas problēmas vairs nerisina,

Ligita. Nevajag kult simtreiz izkultus salmus.

.Nu iedzer! Gulbis 1, 47. // Kuļot iegūt (grau-

dus). O . . traktorists . . bija izkūlis vairāk

nekā 40 tonnas graudu. . Pad J 62, 182, 1.

Labības graudus fazāniem vislabāk dot neiz-

kultus
— vārpās. A Kalniņš i, 159.

2. Strauji maisot, panākt, ka (piemēram,

.mikla, putra) iegūst vēlamo gatavības pakāpi.
□ Māte stāsta, ka saldskābu maizi vajagot

agrāk iejaut, tad labi izkult, lai nepaliek ne-

viena kunkulīša .. Austriņš 1, 137.

3. sar. Nopērt. O . . Silabriedis uzreiz tā

sāka šņukstēt kā izkults bērns. Blaumanis 6, 97.

Arī mani pārņēma liels piktums, un varbūt es

savu pretspēlētāju būtu krietni izkūlis . . Ādam-

sons 2, 232. sal. . . gribējās nolīst vientuļā
kaktā un raudāt kā izkultai. Zālīte 5, 20.

izkulties, -kūļos, -kulies, -kuļas, pag. -kūlos;

refl. 1. sar. Izkļūt, izvirzīties ar grūtībām

(no kurienes, kur v. tml). I. no meža. I. uz

ceļa. ifZl Šoferis vairākkārt mēģināja izkulties

no grāvja, bet veltīgi. Grīva 8, 92. Tukšā brau-

cējs še kā nekā izkūlās, bet, ja gribēja iz-

braukt ar vezumu, tad bija jāgaida ziemas

ceļš. Kalndruva 2, 87. // pārn. Izkļūt (no nevē-

lama stāvokļa). O . . strādājot pa vecam sī-

kajā individuālajā saimniecībā, zemnieki ne-

kad nevarēs izkulties no trūkuma. . PL Kom

54, 4, 14. Biju tādās sprukās, no kurām pat ba-

rons Minhauzens ar saviem meliem diez vai

būtu izkūlies. Kalndruva 2, 117. Septiņas zie-

mas viņš uzskatīja, ka nav nekādas starpības
starp četrinieku un trijnieku, vajadzēja tikai

izkulties ar godu un nepalikt uz otru gadu.
Saulītis 12, 264. // pārn. Ar pūlēm izkļūt (pa-
rasti no materiālām grūtībām). !□ Es jau pats
to jūtu, ka tuvojas grūti laiki, bet vai tādēļ
esmu nobijies. Gan jau kaut kā izkulšos. Kri-

tīs lata kurss, un viss atkal būs labi. Rozītis

1, 41. Diezgan grūti būs šogad saimniekiem iz-

kulties: labība neko nemaksā, lini arī nē, bet

izdošanas daudz. Upīts 11, 299. Valsts aizde-

vums bija laba lieta, bet tas jāatdod. Kāpēc
taisīt parādus, labāk jau mēģināt izkulties

pašu speķiem. Jansons 2, 59. // Izkļūt, izvirzī-

ties argrūtībām cauri (kam), caur (ko). I. cauri

kupenām. I. caur biezokni. O Kā džonkai iz-
devās izkulties cauri seklajai, zvirgzdainajai
'.iercītei, kura ta no sākuma pazuda manām

acīm, vēl tagad nesaprotu. . Lagzdiņš 3. 37.

2. sar. Izvirzīties (līdz kādam stāvoklim).

□ Laikrakstu apskatos. . tika tēloti analfa-

bēti, kas izkuļas par direktoriem un redak-

toriem. Upīts VII, 547. Vēlāk nebija grūti da-

būt nelielu draudzi, pēc tam varēja avansēt

un izkulties līdz Rīgai un cerēt vēl vairāk.

Saulītis 12, 276.

3. Ilgāku laiku, daudz kult (labību). O Cau-

ru nakti jau rijā izkūlušies. ME I, 756. // trans.

I. rudzus.

o*o* Izkulties uz citu rēķina sar. — dažā-

diem līdzekļiem panākt, lai (ko) paveiktu cits

vai citi. o Ar rūdītiem slaistiem, kas negri-

bēja laboties un vienmēr centās izkulties uz

citu rēķina, runāšana bija īsa: tie varēja mek-

lēt darbu citur. Meldere 1, 21. \> Izkulties no

parādiem sar. — atrast iespēju nokārtot pa-

rādus. !□ «Kas novēl mūsu biedrībai labu

un vēlas, lai tā izkuļas no saviem parādiem,
lai te šinī grāmatā ieraksta, ko tas vēlas viņai

dāvināt.» A Deglavs 1, 416. Tā kā tēvs nejau-
dāja izkulties no parādiem, kungs arī ne ma-

zākā mazumiņa neatlaida, tad tas pēdīgi ne-

lūkoja vairs krāt . . Blaumanis la, 74. Iz-

kulties no valodām sar. — izvairīties no ap-

runāšanas. □. . Silmežs juta it kā slogu no

krūtīm noveļoties, jo caur Birznieku Gustu

viņš cerēja izkulties no visām laužu valo-

dām. . Apsīšu J 1, 113. <> Izkulties ar veselu

ādu sar. — laimīgi (bez zaudējumiem) izkļūt
no nepatīkama stāvokļa. lO" Izkulties (cauri)
sveikā sar. — atvairīt (ko nepatīkamu), izkļūt

(no grūta stāvokļa). €3 Viņi nāca mums virsū

ar nažiem, bet mēs tik un tā izkūlāmies cauri

sveikā. Lukjanskis 2, 12.

izkultivēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Kul-

tivējot izveidot, ari uzlabot. I. pļavu. I. ga-

nības.

2. Izselekcionēt. □ Neļķes . . pieder pie

krāšņākām puķēm. . . Izkultivēts ļoti daudz

šķirņu. Dindonis 1, 77. No . . [ciklamenu] su-

gām, kas aug Kaukāzā, izkultivētas ļoti dau-

dzās ciklamenu formas, ko parasti sauc par

Alpu vijolītēm. Galenieks 2, 342.

izkūlums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

izkult (1). Bagāts i. O Kopš pir-
majām ražas novākšanas dienām agronoms vē-

rīgi seko izkūlumam. Pad J 68, 172, 1.

izkunkstēt, -kunkstu, -kunksti, -kunkst, pag.

-kunkstēju; trans. Kunkstot radīt (skaņas);

kunkstot izpaust. I. savas sāpes. !□ Viņš ne-

varēja vairs nemaz izkunkstēt, nevienu skaņu

pār lūpām izlaist. ME pap I, 459.

izkunkstēties, -kunkstos, -kunksties, -kunk-

stas, pag. -kunkstējos; refl. Ilgāku laiku, daudz

kunkstēt. !□ Ko tas neizvaidējās un neizkunk-

stējās! ME I, 756.

izkūņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Pāršķelt apvalku un izlīst no kūniņas;

atbrīvoties no kūniņas. O Kad kamenes

katru rudeni nomirst, paliek vienīgi māte —

līdz pavasarim, kamēr izkūņojas jaunas kame-

nītes. Ziedonis 6, 73. pārn. Jūras gaitās iet ne-

skaitāmi daudz cilvēku. Vairums tās sāk kā

zaļoksnēji puiši, kas tik tikko paspējuši izku-
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ņoties no bikšelēm, un beidz kā sirmi, salī-

kuši vīri. Pad J 63, 188, 2. // pārn. Attīstīties,

pārvērsties (par ko), parasti negaidīti. O Jā-

ļauj viņam [Nagainim] vēl darboties, varbūt

tad izkūņosies uz āru īstais noziedznieks, ko

varēs ietupināt uz ilgāku laiku. Rozītis 1, 322.

Viņa jaunības trauksmē kūsājošais raksturs

palīdzēja ātrāk izkūņoties no parastajām iesā-

cēju nelaimēm, palīdzēja uztvert savu tēmu.

Kar 58, 9, 120. No mīlīgās meitenes un sievi-

ņas pamazām izkūņojās niķīgs, neapmierināts
kaķēns. A Grigulis 13, 337.

2. sar. Lēnā, neveiklā gaitā izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml.). Izkūņojies no grīs-

liena, ieraudzīju aiz paprāva kartupeļu lauka

aicinoši balsnījam gabaliņu ceļa. Lagzdiņš 3, 115.

No pustumsas izkūņojās cilvēks, un Andrejs
pēc līgojošās gaitas tūlīt pazina Janku. Tas

nesteigdamies tuvojās. . Jansons 2, 134. // Lēnā,

neveiklā gaitā izvirzīties cauri (kam), caur

(ko). I. cauri dārzam. // Izkļūt (parasti ar grū-

tībām). O «Ka tik tev mazais nav pamo-
dies. .»

.. «Ej, ej, raugi, ka neizkūņojas no

gultas!» Indrāne 6, 88.

izkūpēt, parasti 3. pers., -kūp, pag. -kūpēja;
intrans. 1. Kūpot izzust, izgaist (par dūmiem,
tvaiku v. tml.). O . . Amandus vilka dūmus no

slaidās iemutes un izklaidīgi raudzījās, kā tie

izkūp. Saulītis 12, 285. Silē guļ vārīti cūkrāceņi
[kartupeļi cūkām], viņu garaiņi sen izkūpējuši,
bet kartupeļu smarža palikusi griestu un sienu

baļķos. Ziedonis 6, 20. pārn. «Kas tur ko brīnī-

ties,» — nospļaujas vecs strādnieks, — «pūpē-
dim pūpēža daba, beidzot izkūp vējā.» Kaldupe

3, 54. pārn. Mārtiņam bija garlaicīgi; pats ne-

zināja, ko iesākt. Dienas lidoja, nedēļas skrē-

ja, mēneši gāja, tiem līdzi izkūpēja dzīve.

Tieši tā likās — izkūpēja. Jansons 1, 156. // Iz-

zust, izgaist (par miglu, mākoņiem v. tml.).
O ..migla pavisam izkūpējusi, vējš augšā
ātri trieca prom nelielus baltus mākoņu pin-
kuļus . . Upīts 4, 105. Lēni peld mākoņi . . Dažs

sasitas kopā ar otru mākoni, un abi tad . .
izkūp kā dūmi debesu zilumā. Brigadere 2, 301.

pārn. . . jumtu rasā, mirdzīgās lāsteku pilēs
izkūp, izkūst ziemas svins un sals . . Sudrab-

kalns 11, 513.

2. sar. Izzust (par psihisku stāvokli). !□ Un

viss rūgtums, kas radies manas sirds dziļu-
mos pa šo nakti, izkūp kā nebijis. Izgaist
rūgtums un aizvainojums. . Brodele 17, 165.

. . Dūņām skurbulis izkūpēja un viņš kļuva

nopietns. Rozītis U, 294. ..labā apņemšanās iz-

kūpēja. Saulītis 6, 55. // Aizmirsties. O Sievie-

tēm gaidīt neklājas. Šī vienkāršā patiesība
man pavisam bija izkūpējusi no prāta. Skujiņš

7, 23. «Tā, lūk, izkūp vecā leģenda. .» Kaln-

druva 5, 230.

3. sar. Tikt izšķērdētam; aiziet bojā (pa-

rasti par materiālām vērtībām). lO Bet viegli
iegūtā nauda ātri izkūpot. Rūja 3, 14.

o\> Izkūpēt gaisā, ari izkūpēt skurstenī
—

iet zudumā; tikt izšķērdētam, lo Daudz cau-

ruļu sabojā . . transportējot. . Izkūp gaisā
strādnieku darbs un milzīgi līdzekļi. Pad J

64, 178, 2. Mūsu [celtnieku] sirdis to nevar

izturēt: atkal tūkstošiem rubļu izkūp zilā

gaisā. Vai tiešām neviens «neatcerējās», ka

pirms montāžas sākuma katrs būvlaukums jā-

sagatavo nepārtrauktam celtniecības darbam . .
J Plotnieks 2, 54. Puse no. . naudas aizgāja
Mildai, no otras puses lielākā daļa nonāca

ugunsdrošā paslēptuvē .. , kur tā izkūpēja
skurstenī naudas reformas dienā. A Grigulis

13, 382. tC* Izkūp (arī izgaist, pagaist) kā dūmi

(arī kā migla) — saka par to, kas nepastāv

ilgi, kas ātri izzūd. O Pārbiedētais rakstvedis

šausmās vēroja, kā vecā vara izkūp kā dzel-

teni, kodīgi dūmi. Kurcijs 3, 71.

izkūpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izsmēķēt. O Kādā vakarā viņš paņēma
savu garo svētdienas pīpi un, piebāzis to ar

tabaku, . . izkūpināja visu. Birznieks-Upītis 6, 94.

Klints, izkūpinājis vienu papirosu, iekūpina
otru. Sēlis 5, 290. pārn. «Pīpē vesels,» es do-

māju, «izkūpini savu naudiņu..» Jaunsudra-

biņš 111, 107.

2. Izkvēpināt (2). [□ No turienes izkūpināt
zvēru. ME I, 758. pārn. «Mēs viņus [bandītus]

izkūpināsim,» — apņēmīgi noteica Vanags.

«Jāizpētī tikai, kur ir viņu perēklis.» Sakse

7 ,295.

izkurēties, parasti 3. pers., -as, pag. -ējās;
refl. Kurēties un pabeigt kurēties. !□ Izkurē-

jās krāsniņa. Izgailēja zilās uguntiņas. Aiztai-

sīja aizbīdni. Birznieks-Upītis IV, 16. Krāsns iz-

kurējusies. Valdis aizcērt durtiņas. Zigmonte

1, 135.

izkurināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Kurinot padarīt siltu (krāsni, pavardu); pa-

nākt, ka izkuras (parasti krāsns). O Krāsns-

gan silta. Varbūt Jagna izkurinājusi? Indrāne

6, 268. Taču no izkurinātās krāsns dvesmoja

patīkams siltums, un izrādījās, ka tas bija
brīnumdaris. Kalndruva 5, 110. // Kurinot krās-

ni, pavardu v. tml, sasildīt (telpu). O ..sā-

dža [kaujiniekus] sagaidīja ar silti izkurinātām

istabām. . Spāre 5, 261. Pirtiņa gadījās, par

laimi, silta, jo Annuža bij to no rīta izkuri-

nājusi . .Kaudzītes la, 316.

2. Kurinot izlietot (parasti malku). L klēpi
malkas. I. sausās pagales. IO lestādījis viņš.

ir Trīs kokus un krāsnī izkurinājis Mežu.

Vācietis 3, 148.

izkurnēties, -kurnos, -kurnies, -kurnas, pag.

-kurnējos; refl. Ilgāku laiku, daudz kurnēt.

izkurt, -kuru, -kur, -kur, pag. -kūru; trans.;

reti. Izkurināt (1). O Māsa teikusi
0

,
lai izku-

rot pirti. ME I, 757.

izkurtēt, parasti 3. pers., -kurtē, pag. -kurtēja;
intrans.; parasti divd. formā: izkurtējis. 1. Kļūt

viscaur sausam, šķiedrainam, ari ar tukšu

vidu (pāraugot). Izkurtējuši rutki. !□ . . uz tā

nolikta stikla vāze ar. . ķiršiem un apelsī-

niem, . . gan mazliet izkurtējušiem. Upīts IX,

364. . . tirgū varēja redzēt tikai lielus, dzelte-

nus un izkurtējušus gurķus.. Zv 57, 9, 19.

II pārn. Pagrimt (morāli); pazaudēt morālo-

vērtību. lO Viltīgā un izmanīgā dāma ir iek-

šēji izkurtējis un mūsu dzīves principiem nai-

dīgs cilvēks. Kar 63, 7, 130.
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2. Izčākstēt (1). lO Bērni., neslidinājas pa

dīķa spožo ledu, kurš gar malām bija izkur-

tējis .. Birznieks-Upītis I, 59. Mudra . . pameta

skatu pa logu pagalmā, kur melnēja izkurtē-

jušais sniegs. . PL Siev 64, 5, 6. . . kupenas
sētsvidū sadila un izkurtēja — kad es tajās

iebridu, kājas gāja cauri sniega biezumam

līdz pat zemei. . J Kalniņš 2, 7. pārn. Un gra-

bažu kalns auga augumā, čagans, raibs, izkur-

tējis. Lācis VI, 294.

izkurties, parasti 3. pers., -kuras, pag. -kūrēs;

•refl. Izkurēties. D Krāsns jau izkārusies. ME

1, 757.

izkurtis, -ušais; s. -usi, -usī; reti. 1. Izkurtē-

jis (par augiem, to daļām). O Mūsu rāceņi

izkurtuši. ME I, 757.

2. Izčākstējis (par ledu, sniegu). O Tavs

[ledus] nams jau sen ir izkurtis. Viens grū-
diens —■ un viss būs sakritis. Rainis I, 155.

izkust, -kūstu, -kūsti, -kūst, pag. -kusu; in-

trans. 1. parasti 3. pers. Siltuma iedarbībā kļūt

viscaur šķidram, pārvērsties par šķidrumu.

Tauki izkūst. Izkusis sviests. Izkususi zlmog-

laka. O Dienā, ja migla izklīdīs un uzspī-
dēs aprīļa saule, ledus izkusīs un zemes virs-

kārta kļūs valga un lipīga. Purs 1, 82. . . sniegs,
nosēdies uz sejas un drānām, tūlīt izkusa, pār-
vērzdamies no baltas, mirdzošas zvaigznes par

nepatīkami drēgnu ūdens lāsi. Saulītis 12, 144.

Virzoties cauri liesmai, plastmasas daļiņas iz-

kūst . . Alksnis 1, 41. pārn. . . ledus [mātei pret
dēlu] izkusis, un tagad katra doma atrod ceļu
tieši uz sirdi, ilgi smeldz tur. Zigmonte 2, 72.

// Siltuma iedarbībā izveidoties. O Viņa pūš
■elpu uz aizsalušās rūts, un pamazām tajā iz-

kūst spraudziņa. Bērn 57, 8, 20. // pārn. Izzust

skatienam (piemēram, tumsā, miglā). O . . tum-

sā izkūst milzīgā dūmeņa silueta kontūras
.. .

Zv 53, 5, 9. Viņš skatījās pakaļ arī vēl tad, kad

Andras stāvs bija pilnīgi izkusis pārslu ņir-

boņā . . Ezera 5, 27. Vai tas uz labu vai uz

ļaunu, Ka tālē izkūst drošais krasts . . Elksne

2, 122. // pārn. Kļūt arvien klusākam (par

skaņu). O Kaut kur, dzirdu, ielās izkūst

■auto. Caks 5, 75. // pārn. Nemanot paiet (par

laiku). O Gar apvārsni slīd saules grieži, un

nemanāmi izkūst laiks . . .Brutāne 3, 63. // pārn.
Nemanot tikt izdotam (parasti par naudu).
O ..pūra nauda izkusīs kā svece, jo Valen-

tīna [meita] gribēs lepni dzīvot. Rozītis 111, 220.

Brāļa desmit rubļi izkusa kā saujā pagrābta

•sniega piciņa, parādu visapkārt pāri galvai.
Upīts 9, 252. Netaisna manta rokā izkūst.

LS_P(N) 231. // pārn. Izzust (par psihisku

stāvokli, ta izpausmi). O Skropstas nodevīgi
satrīc, un uz Olava muskuļotā pleca siltās

lāses izkust Klintas laime. Indrāne 6. 33. Va-
kara cerības bija izkusušas kā centīga sēt-
nieka sasālīts sniegs. Pad J 67, 23, 3. .. nopūta
gluži ka gaisīga sniega pārsliņa izkūst vis-

pārēja. . pacilātības noskaņā. Zv 54, 24, 4.
2- parasti 3. pers. Šķidruma, arī mitruma

iedarbība izšķīst, sadalīties (par vielu). !□ Abi
•cukura gabaliņi Līziņai mutē ātri izkusa. Upīts

18, 65. ..mēs arvien dzērām tik saldu kafiju,
ka cukurs vēl palika neizkusis krūzītes di-

benā. Kurcijs l, 31. pārn. Vai tad jūs neatce-

raties, kā bij tad, kad jūs paši pirmo reizi

iemīlējāties? Jūs izkusāt otra personībā kā

tablete ūdenī. Sudrabkalns 11, 481.

3. Kļūt maigam, sirsnīgam; kļūt ļoti laip-
nam. O Vajadzēja tikai Aijai sacīt vienu

mīļu vārdu, un Jānis izkusa viņas priekšā.
Jaunsudrabiņš 111, 415. Ceplis., izkusa bezgala
priekā. . Rozītis 111, 30. Kad kāds zēns vai mei-

tene ļoti labi prata uzdevumus, viņš [skolo-

tājs] gluži vai izkusa . . Zālīte 5, 33.

OiO (Vai) izkūst uz mēles (arī mutē) —

saka par ko ļoti garšīgu, sulīgu. !□ . . uz

galda parādās izcilas šķirnes bumbieri — tie,
kas izkūst uz mēles, atstājot divas trīs melnas

sēkliņas. Ziedonis 6, 82.

izkustēt, -kustu, -kusti, -kust, pag. -kustēju;
intrans. Izkustēties (2). O Maz cilvēks izkust

no mājas. ME I, 757. «Te vien esat dzīvojusi?»
— «Te vien, meitiņ. Kā mani jaunu iepreci-
nāja, tā ij nekur vairs neizkustēju. Nāca tie

bērni cits pēc cita.» Avotiņa 3, 43.

izkustēties, -kustos, -kusties, -kustas, pag.

-kustējos; refl. 1. Kustoties izmainīt iepriek-

šējo stāvokli, atrašanās vietu (par cilvēkiem

vai dzīvniekiem). O ..viņa stāvēja turpat,
kur pirmīt. . ; varēja pat nodomāt, ka viņa

no šīs vietas vispār nebija izkustējusies.
Skujiņš 1, 106. Gailim [kareivim] apnika sēdēt

uz vietas. Viņš gribēja izkustēties, alka dar-

boties. Zv 53, 17, 23. // Kustoties, tiekot kusti-

nātam, izmainīt iepriekšējo stāvokli (parasti

par priekšmetiem). O No vietas izkustējās
pusotra metra garais svārsts. Rīgas B 74,233, 5.

Un tikai sīksto sakņu stiegras Ne vētrā iz-

kustas, ne trūkst; Tās grib vēl dziļāk smilti

iegrauzt, Lai stumbriem spēka nepietrūkst.
A Skalbe 4, 11.

2. Doties uz kurieni (uz laiku atstājot, pie-
mēram, parasto dzīves, darba vietu); doties

uz kurieni (parasti, pārvarot iekšēju pretes-

tību). O Nedēļas beigās Lielvīrs jutās tik sa-

guris, ka izgaisa katra patika izkustēties no

mājām. Lubējs 1, 134. Puisis patiešām gandrīz
nemaz neizkustējās no zvejnieku ostas robe-

žām. Sākumā viņš nokāpa no kutera vienīgi

algas dienās. Kalndruva 2, 37. Ātrāk beigt meža

darbus un tikt projām. Likās, vajag kaut kur

izkustēties, tad viņas dzīvē sāksies jauns

posms. Sakse 7, 206.

3. Ilgāku laiku, daudz kustēties. O Pēc tel-

pās pavadītas darba dienas strādājošie meklē

iespējas atpūsties svaigā gaisā, izkustēties.

Pad J 74, 120, 7.

izkustināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, būt par cēloni, ka (parasti priekš-
mets) izkustas (1). I. tapu. Neizkustināms ak-

mens, m Durvis aizkrita, un Ģirts tajā pašā
brīdī ar rāvienu izkustināja mašīnu no vietas.

Dripe 2, 137. .. ziemas atkušņos un salā sniegs

sagūlies ciets un blīvs, gandrīz vajag laužņa,
lai to izkustinātu. Indrāne _2, 222. // Panākt, ka

(parasti ķermeņa daļas) sāk kustēties, darbo-

ties. O Saņēmis spēkus, viņš izkustināja kā-

jas. Atvēra durvis un pārkāpa slieksni. Sakse

7, 126. <> Izkustināt kājas — paiet, paskriet
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kādu gabalu; arī padejot. In . . gulēts nu būtu

gana. Derētu tā kā izkustināt kājas. Skujiņš

7, 125. \> Izkustināt smadzenes — daudz, in-

tensīvi domāt. O Lai puiši pārdomā un iz-

kustina smadzenes . .Kar 59, 1, 18.

2. Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) izkus-

tas (2). IO Sākām jau runāt, lai Ženijas mam-

ma pamet to Ērģemes kaktu un pārvācas pie

mums. Bet veci cilvēki nav izkustināmi. Katrs

laukakmens un alkšņu krūms esot pārāk pie-
audzis pie sirds. Rūja 3, 77. // Panākt, būt par

cēloni, ka (kāds) izkļūst (no, parasti pasīva,

psihiska stāvokļa). □ Ozols zināja, ka. . jā-

mēģina Oļu izkustināt no sastinguma. Sakse

7, 331. ..viņa gausajā valodā bija daudz lie-

tišķības un sirsnīgas gribas izkustināt biedrus

no vienaldzības un bezatbildības. Jauno v 59, 97.

Pedagogu uzdevums — izkustināt savus

audzēkņus no inertuma. Pad J 73, 227, 4.

izkveldēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; poēt.

Izkveldināt. O Tēja ir karsta. Man patīk tāda

svilinoša, kas izkveldē muti, ielej dzīslās

spriegumu. Cīņa 73, 283, 4. pārn. . . padomju
ļaudis. . slavina Komunistisko partiju, kas

savā kalvē bija izkveldējusi bezbailīgās cīnī-

tāju sirdis. Lit M 58, 19, 1.

izkveldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -inaju; trans.;

poēt. Kveldināt un pabeigt kveldināt. O Ame-

rikāņu automātiskā kosmosa stacija . . atkal

fotografēja Merkuriju. Patlaban zinātnieki

studē šīs saules izkveldinātās, neapdzīvotās

planētas fotoattēlus. Pad J 74, 186, 1. Zem zila-

jām debesīm baltajās dienvidu pilsētās, saules

izkveldinātajos dzeltenīgajos kalnos un zaļa-

jās ielejās . . aug olīvkoki . . Kar 63, 7, 134.

izkvēlinēt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka (kas) izkvēlo. I. ogles.
izkvēlot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī izkvēlēt,

-kvēlu, -kvēli, -kvēl, pag. -kvēlēju; intrans.

Kvēlot un izbeigt kvēlot, a.. zem lielā

katla izkvēlo pēdējās ogles. No sākuma tās ir

lielas un sarkanas kā kalēja nokaitēti dzelzs

gabali. Tad top arvien bālākas un bālākas. ..
Zv 58, 22, 10. Viņš aizpīpēja lētu papirosu un,

saraucis pieri, noraudzījās, kā pirkstos izkvēl

degošais sērkociņš. Salenieks 5, 244. Ogles iz-

kvēlējušas. ME I, 758. Nepaliec pie jūras, Kad

tā gremdēta miglā. Karstā saule ieslīgst tajā
Un izkvēl.. Vēveris 1, 88. // pārn. Izbeigties,
izzust (par spēcīgām jūtām, stingru pārliecību

v. tml). O Negribas ticēt, ka sāpes tā iz-

kvēl . . Lasmanis 2, 75. . . paskaties oglēs! Tā

izkvēl mīlestība. Sākumā iedegas spožā lies-

mā, bet tad pamazām apdziest, kamēr paliek
pāri tikai sarkanas ogles. Grīva 5, 75. Nevienu

es nemīlu skaistuma dēļ, Jo skaistums ar laiku

izkvēl un drūp. Ķempe 7, 87.

izkvēpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Kvēpinot izdeziniicēt (telpu, priekšmetu).
I. koka trauku. O Arī ar paegļu zariem mē-

dza izkvēpināt istabu. ME I, 759.

2. Kvēpinot izdzīt (ko); kvēpinot iznīcināt

(piemēram, slimību dīgļus). I. mušas no pie-
liekamā. I. baciļus. □ pārn. . . mēs viņus [pre-
tiniekus] no sašautā tanka izkvēpināsim. Grīva

8, 72.

3. Kvēpinot izlietot (daudz vai visu). I. pa-

egļu zarus. // sar. Izsmēķēt. !□ Kad jau tev

nav žel tas tabakas, ko tur katru nakti iz-

kvēpina, tad vismaz glāb taču savu bērnu!

Birznieks-Upītis 6, 90.

izkviekties, parasti 3. pers., -kviecas, pag.

-kviecās; refl. Ilgāku laiku, daudz kviekt. Si-

vēni izkviekušies.

izķeksēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izvilkt, izdabūt (parasti ar ķeksi). !□ ..vaja-
dzīga diezgan liela māka, lai ar koka irbu-

ļiem . . no nelielām bļodiņām izķeksētu kaut

kādus gliemežus . . Kar 63, 3, 126. Ja tu toreiz

mani nebūtu izķeksējis no upes, kad man

galva pagāja zem baļķiem, tad mani apēstu
vēži. Birze 5, 195.

izķemmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Ķemmēt un pabeigt ķemmēt; izsukāt (1).
■□ Es noņēmos tūlīt, tūlīt iebāzt galvu
ūdenī, . . lai izķemmētu tās cūkastes. Sakse

7, 227. . . pirms galīgas [lakata] izžūšanas iz-

ķemmējiet pūkaino vilnu ar tīru suku, vis-

pirms pa šķiedrai, pēc tam uzmanīgi pret

šķiedru. Lauku Dzīve 71, 3, 37.

2. Ķemmējot izdabūt (no kurienes, kur

v. tml.),- izsukāt (2). !□ Izķemmē skujas no

krēpēm Tam kumeļam lapkrišņa [lapkriša]
krāsā . . Vācietis 5, 55.

3. sar. Sīki, rūpīgi pārmeklēt (visu terito-

riju vai tās lielāko daļu). □ Izķemmējuši
mežu, gvardi iznāca tā pretējā malā, nogūlās
zemē un sāka vērot. Cīņa 63, 243, 4. «Ezeru iz-

ķemmēt šodien nepaspējām un rīt par vēlu.»

Birze 3, 24.

izķemmēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz ķemmēties; izsukā-

ties (1). O Tagad jau laika diezgan, var iz-

ķemmēties. ME I, 759.

2. parasti 3. pers.
Izsukāties (2).

izķēmot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Iz-

kropļot (1). O Slepenpolicisti Grīniņu spār-

dīja kājām, sita ar revolveru spaliem, izķē-

moja viņam seju līdz nepazīšanai. Pad J 74,

30, 2. Acis segtas ar zilganmelniem pampu-

miem, bet vaigos sarkanu svītru mudžeklis . .

leraugot tēva izķēmoto seju, Leons bija . . pār-

steigts. Kar 56, 4, 16. Vietvietām šo vientulību

pārtrauca kāds sakropļots, izķēmots vītols.

Sudrabu E 2, 5, pārn. . . Rēgojas pretim Man

cilvēces izķēmots, saplosīts vaigs. . Aspazija

3, 79. // Pilnīgi sabojāt (parasti formu, izskatu).

'€3 Pasaule atspīd ezerā un liekas vēl skais-

tāka. Bet pienāk muļķa puika, sāk niekoties

un visu šo skaistumu izjauc. Tur, kur bija

mājas, koki un mākoņi, paliek tikai ūdens

apļi un izķēmots priekšmetu atveids. Saulītis

13, 77.

2. Negatīvi izmainīt (dabisko formu, iz-

skatu); izkropļot (2). Šausmu izķēmots ska-

tiens. O Dienas gaismas spuldžu zilgani dzel-

tenajā kvēlē cilvēku sejas izskatījās rēgaini
bālas, spilgtu ēnu izķēmotas. Skujiņš 8, 31.

. . pēc ilgām kaujām nogurums izķēmo stip-

rāko cilvēku. . Jokums l, 149. Sviedru un asaru

izķēmotā seja atgādina sarūsējušo podu. Kald-

upe 6, 59. pārn. . . mokpilna grimase pēkšņi
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izķēmoja šās pasaules miegainos vaibstus.

Pad J 73, 53, 4.

izķēmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz ķēmoties. I. citiem

par apsmieklu.
izķencēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izdabūt, izņemt, a Sažņaudzis karoti krei-

sajā rokā, puika no bļodiņas lūkoja izķencēt
biezputru. Ezera 2, 272.

izķengāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Pil-

nīgi noķengāt. O Es viņu izķengāju. ME

I, 759. Tu būsi izķengāta sieva uz visiem lai-

kiem. ME I, 759.

izķengāiies, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ajos;

refl. Ilgāku laiku, daudz ķengāties.
izķēpāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Nemākulīgi lietojot, izmantojot, izniekot. I.

naudu. I. atvaļinājumu. // Nemākulīgi, ne-

kārtīgi paveikt. O ..labību kad pļauj, ieiet

kāds cits barā, kas nemāk, un izķēpā. ME pap

I, 461.

izķēpāiies, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.: sar. Ilgāku laiku, daudz ķēpāties. O Iz-

ķēpājās, izķēpājās, un galu galā nekas ko

redzēt. ME pap I, 461.

izķepēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ķepē-

jot izziest, ari izlietot (daudz vai visu).

O Izķepēt visu sviestu. ME pap I, 460. . . [pui-
sis] izķepēja zobu pastas pustūbiņu mutē un

uz sukas, vientiesīgi izgaršodams piparmētras
sīvo vēsumu. Ādamsons 2, 157.

izķepuroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ķepurojoties izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). Kucēns izķepurojies no migas. □ Ķir-

pariņš jūdz vaļā zirgu un ir priecīgs, ka mans

tētis, garām braukdams, palīdz no kupenas iz-

ķepuroties. Lit M 72, 24, 6. Mamma viņus

[krauklēnus] iznesa laukā ar visu kurvi. Viņi

izķepurojās no tā ārā. Sakse 10, 33. // sar. Iz-

kļūt (no kāda, parasti nevēlama, stāvokļa).

O «Necelsies, necelsies [slimniece]!» tā vien

domāju, un redz, kā izķepurojās. Brigadere

3, 23. Nē, tāds puika nevar pazust, gan viņš
būs kaut kā izķepurojies. Sakse 7, 111. Taču

Vefs [basketbola komanda] paliek uzticīgs sa-

vām šīgada tradīcijām — izķepuroties no gan-
drīz bezcerīgām situācijām. Pad J 74, 110, 3.

// Ķepurojoties izvirzīties cauri (kam), caur

(ko).
_

izķērnāt, -aju, -a, -a, pag. -aju; trans.; sar.

Izķēpāt. !□ Mūs sāka slavēt. Bet viens otrs

arī pelt, sak, krāsu esot vietā un nevietā iz-

ķērnājuši. Cīņa 66, 143, 2.

izķerrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; vēst.

Izvest ķerrā (naidīgu uzraugu, meistaru, spie-

gu v. tml.) no fabrikas, uzņēmuma, paužot
protestu (pirmsrevolūcijas Krievijā).

izķerstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.
1. trans. Ilgāku laiku, daudz ķerstīt. I. mušas.

2. sar. Ilgāku laiku, daudz ķerstīties.
O Krišs nevarēja no sākuma aprast bez Ro-

zālijas. . . Atnāca Lata, izknakstījās, izķerstī-
jās; tad gāja pastaigāties gar upīti. . Aus-

triņš 2, 81.

izķert, -ķeru, -ķer, -ķer, pag. -ķēru; trans.

1. Strauji satvert un atņemt. □ Hipijs izķēra

brālim zobenu un atslējās visā augumā . . Upīts
18, 263. Vecais izķer spaini man no rokām . .

Indrāne 4, 19. Alfons izķēra Mērķim no pirk-
stiem papīru.. Fimbers 1, 276. // Strauji sa-

tvert un izvilkt, izdabūt (no kurienes).
O Ģirts pēkšņi pielēca kājās. Viņš taču bija
parādnieks. . . Roka izķēra no kabatas naudas

paciņu. Dripe 2, 134. Izķeru no kabatas spogu-
līti — kā tad! — viss brūnums pazudis, esmu

kļuvis balts kā spoks! Kroma 3, 26. . . Pāvils

stiepj smago čuguna katlu uz kūti. Pa ceļam
viņš vairākas reizes noliek to zemē, izķer pa

karstam kartupelim, pamētā plaukstās, lai pa-

dziest, ēd pats un dod audžumāsai.. Bundze-

niece 2, 19.

2. Sagūstīt, saķert (daudzus vai visus).

O «Vai tad nu vienreiz tie meža brāļi nebūs

izķerti,» bijušais Gailēnu piedzīvotājs Skudra

ieminas. Upīts 10, 312. Visā apkārtnē grāvjos

un dīķos tika izķertas visas vardes. X Gri-

gulis 2, 58. Mēs nepriecājāmies, ka mazais sko-

lotājs mūsu deguna priekšā izķēra mūsu zivis.

J Kalniņš 2, 98.

3. sar. īsā laikā izpirkt. !□ . . Jēkuļu Jēcis

atstiepis [uz tirgu] krietnu tarbu zivju .. , tās

izķēra viens divi. . Austriņš 1, 198. Elmārs iema-

nījās uztaisīt tik glītus priekšmetus, ..

ka ap-

kārtnes ļaudis tos ķertin izķēra. . Lācis 15, 105.

izķerties, -ķēros, -ķeries, -ķeras, pag. -ķēros;

refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz ķert. I. vēžus.

izķēzīt, -ķēzīju, -ķēzī, -ķēzī, arī -ķēzu, -ķēzi,

-ķēza, pag. -ķēzīju; trans.; vienk. 1. Nemāku-

līgi ko darot, izbojāt, sabojāt. □ Pēc spoka
viņš izķēzīšot matainim tos ratus. Upīts 4, 255.

2. Nelietderīgi iztērēt, izniekot. □.. bildes

zeltīto rāmi meitas apvijušas zaļi rūsganām
0

vārpām. Savus trīs kūļus kviešu izķēzījušas —•
Upīšu Mārtiņš nodomāja. Upīts 4, 266. . . Pat

noguris prāts saprast atsakās, Cik mežu iz-

ķēzīts Žogos. . Vācietis 3, 145.

3. Izlamāt, izķengāt. O «Viņš nevar uz-

rakstīt nevienu teātra kritiku, neuzbrucis . .

[režisoram] un neizķēzījis Latviešu biedrības

teātri. Upīts 9, 216.

izķidāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Iztīrīt

(zivis, putnus). I. reņģes. □ Izķidātajās zivīs

ieliek šķērsīšus, tad tās nesaplacinās un labāk

izžūst. Lauku Dzīve 74, 6, 36. . . izķidājis lomu,
iekūru uguni un raudinās izcepu . . Ezera 5, 183.

Lomus tie apstrādā tikai pa daļai — izķidā,

sašķiro pa mucām, viegli apsāla un . . nodod

peldošajām bāzēm. Zv 74, 16, 2.

izķīķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izķidāt

(zivis), a Vimba pirmais izņēma no tīkla

linuma dažas reņģes, izķīķēja iekšas un sāka

ēst, mērcēdams svaigās zivis sālī. . Lācis 15,

412. sal. Puišiem naudas nebija, nu ne plika
graša pie dvēseles. Pa to garo ziemu visi kā

izķīķēti. Kar 58, 11, 9.

izķīlāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; novec.

Apķīlāt (2). a Tie viņu draudēja izķīlāt.
ME I, 760.

izķīvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Ķīvēties un pabeigt ķīvēties. 'O Nu

jau būsit diezgan izķīvējušies. ME I, 760.

pārn. Izpēries smiltīs, izķīvējies un pielasījis
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guznas ar pusgatavām zāļu sēklām, pelēkais

zvirbuļu bariņš nometās atpūsties uz zirņu

maikstīm. Bčrn 59, 10,. 26.

izlabināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Labinot izvilināt. O Izlabināt suni no būdas.

ME I, 760.

izlabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz labināt. □ Es vi-

sādi izlabinājos, tomēr zirgs nedevās rokās.

ME I, 760. // trans. I. suni.

izlabot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. La-

bot un pabeigt labot (piemēram, priekšmetu,
ierīci); salabot. I. jumtu. I. automobili.

□ . . durvis sakalt, plīti izlabot — bija Klāva

darbs. Birznieks-Upītis 6, 101. Ceļi bija jāizlabo.
Arī vectēvam tika ziņots, lai tas nograntē

savu ceļa gabalu. Poruks 3, 191. // Labojot pil-

nīgi novērst (delektus, bojājumus v. tml.).

O . . pati ātri vien atrod un izlabo sīkākus

defektus, divdesmit sekundēs likvidē diega

pārrāvumu.. Zv 73, 5, 1. Nevarētu ticēt, ka

šie resnie pirksti diendienā rīkojas ar tiem

smalkākajiem daiktiem dažādos mūzikas in-

strumentos, atrod visnoslēptākos bojājumus
un prot tos izlabot. Upīts 18, 99. . . drenu bojā-

jumi jāizlabo. Apsītis 1, 43.

2. Ar savu izturēšanos, ricibu, runu pilnīgi
novērst (ko nepareizu, kļūmīgu); ar savu iztu-

rēšanos, rīcību, runu pilnīgi vērst (ko) par

labu. I. savu vainu. I. savu pārsteidzību.
O Viņš atkal nožēloja, ka nav ar dažiem

sirsnīgiem vārdiem izlabojis savu pirmītējo

asumu. . Sakse 7, 370. Dzīvē skolēni par mani

aizies tālāk, — Varbūt manas kļūdas viņi iz-

labos
.. . Brīdaka 1, 28. Viņi padarīto misēkli

pa daļai gribēja atkal izlabot, Jāni šad un tad

likdami pie lielkalpu darba. Bet vai zēns gri-

bēja klausīt! Blaumanis 6, 6. // Labojot panākt,
ka (parasti tekstā) nav kļūdu; labojot novērst

(kļūdas), parasti tekstā. I. manuskriptu. I. sa-

cerējumu. I. zīmējumu. Izlabot kļūdas — uz-

rakstīt kļūdu labojumu (par skolēnu). O
..

vi-

ņa pateica: «Kam kļūdas nebūs izlabotas, no

tā diktātu vispār nepieņemšu. .» Zigmonte

1, 243.

3. Labojot precizēt, konkretizēt (piemēram,

tekstu, izteikumu). O Apsūdzētajam ir tiesība

prasīt, lai protokolu papildina un izlabo sa-

skaņā ar viņa liecību. Krim pr 79. «Ja cilvē-

kam galva uz pleciem, gudrība pati atnāk.» —■
«To nesauc par gudrību, tēv, bet par piere-

dzi,» Aina izlaboja mīksti, bet noteikti. Zig-

monte 2, 44. «Voldi, vai taviem puikām ir mak-

šķeres?» — «Ir,» Mellups pamāja ar galvu.
«Kas nu par makšķerēm, pīckās!» Franciska

izlaboja. Saulītis 13, 168. // Mācoties panākt
labāku sekmju vērtējumu (nekā iepriekš). I.

nepietiekamu atzīmi. I. trijnieku. □ Divnieks

bija izlabots, varēja droši uzelpot. Uzelpot un

nākamajā reizē pierādīt, ka vismaz trijnieku
var godīgi nopelnīt pats. Saulītis 12, 268.

izlāčot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.; sar.;

niev. Neveiklā, smagā gaitā iziet, iznākt.

□ «Nāc,» saka skolotājs uz vainīgo, «nostā-

jies te!» Dzenis izlāčo no sola un nostājas
ierādītā vietā . . Sudrabu E 3, 229.

izlāde, -es, dsk. ģen. -žu, s. Process iz-

lādēties1. Gāzu i. □ ..elektriskā izlāde

retinātās gāzēs noveda pie elektrona atklāša-

nas. Stradiņš 1, 71. Normālos apstākļos gāzes

ir labi strāvas izolatori, bet spēcīgā elektriskā

laukā to izolācijas īpašības samazinās un caur

tām var laist diezgan lielas strāvas. Šo parā-

dību tehnikā sauc par loka izlādi. Zin T 65,

2, 14.

izlādēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

ņemt (patronu, šāviņu) no ieroča; izņemt de-

tonatoru, degli v. tml. (no šāviņa, minas, gra-

nātas). I. mīnu. O Daina . . izlādēja tukšo

čaulu, iebīdīja stobrā jaunu patronu un tur-

pināja vērot. Kar 45, l/2, 66. // pārn.; sar. Pa-

darīt mazāk spēcīgu (psihisku stāvokli).

O . . Pīters nevarēja izlādēt savas dusmas,

tās tūka un milža kā sāpīgs augonis un drau-

dēja pārplēst sirdi. Sakse 8, 135. Man jāizlādē

niknums, kas šodien sakrājies, un vispirms —

pašam pret sevi. Pad J 73, 48, 4.

2. Atbrīvot no elektriskā lādiņa (piemēram,
ierīci). I. akumulatoru.

3. sar. Izkraut. lO No «Moskviča» iekšie-

nes cits pēc cita tapa izlādēti vīstokļi, pude-

les, spainis, kārbas, trauki. Lagzdiņš 3, 96. Uz-

lidojuma vilnis pārskrēja, dabūja izlādēt bar-

žu . .Kar 74, 7, 73.

izlādēties l [izlādēties], -ējos, -ejies, -ejas,

pag. -ējos; refl. Atbrīvoties no elektriskā lā-

diņa (piemēram, par ierīci). □ Radiostacijas

baterija bija izlādējusies, dzirdamība ļoti slikta.

Pad J 63, 205, 2. . . [uz kutera] gaismas netrūkst.

Tikai patlaban akumulators izlādējies . . Kaln-

druva 2, 38. pām. Ja cilvēks uzstājas vai katra

sapulcē, viņš ar laiku izlādējas līdzīgi akumu-

latoram, kas nespēj uzšķilt spožu dzirksti . .
Kar 74, 7, 86. // sar. Brīvi izpaužoties, kļūt ma-

zāk spēcīgam (par psihisku stāvokli). O Jau-

natnes neapmierinātība [ārzemēs] izlādējas ar

brutalitāti katrā izdevīgā gadījumā, piemēram,

futbola mača laikā. Sports 74, 163, 3. // sar.

Strauji atbrīvoties no spēcīga (psihiska) sa-

sprindzinājuma. O Oļģerts attapās, ka viņam

gribas iedzert ■— iedzert un izlādēties vai no-

mierināties . . Lit M 74, 20, 12. . . īsti daiļrunīgs

Norberts kļuva tikai savās recenzijas, acīm

redzot, viņam bija gluži cilvēciska vajadzībā

kaut kādā veidā izlādēties. Ezera 5, 118. ..viņš

nepazīst nogurumu, enerģiju viņam nav kur

likt, un tādēļ puika izlādējas nebēdnības. Pad J

59, 249, 3.

izlādēties2 [izlādēties], -ejos, -ejies, -ējas,

pag. -ējos; refl. Ilgāku laiku, daudz lādēties.

O No manas mutes izsprūk nejauks brēciens,

kam seko vesela straume izmeklētu, stipru

vārdu . .Un tikai tad, kad esmu pamatīgi iz-

lādējies, nāk tāda apjausma, ka Donžuāns pec

visa tā var mani vienkārši saliekt ragā . . Vilks

2, 223.

izlaide, -es, s.; parasti vsk. Process, rezul-

tāts-*-izlaist (7). Kāpināt izlaidi. Trīskār-

šot radiouztvērēju izlaidi. Produkcijas izlaides

plāns. □ Elektrokrāšņu ceha kolektīvs apgu-

vis jaunas produkcijas izlaidi. Zin T 64, 1, 1.

. . vagonu rūpnīcai ievērojami jāpalielina
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elektrovilcienu un tramvaju vagonu izlaide.

Pad J 59, 207, 2. Izdevniecība «Progress» ga-

tavo izlaidei grāmatu sēriju. . Rīgas B 71, 4, 2.

izlaidība, -as, s.; parasti vsk. Personības īpa-

šība, kurai raksturīgs zems morāles līmenis.

iO Kur ar pavēli bija atļauts dedzināt, tur

jau dedzinātāju laupīšanai un izlaidībai vairs

tālākās pavēles nevajadzēja. Brigadere 3, 420.

«Paldies, Zitiņ!» es teicu un turpat visu acu

priekšā viņu noskūpstīju. . . Mūsu svētulīgie
tikumības sargi. . varēja mūsu jaunatnei pār-

mest morālo izlaidību. Lukjanskis 2, 20. «Pa-

skaties tikai, precējies un skatās uz sievie-

šiem!» Lapsa sašutis iesaucās. «Tā taču ir vis-

lielākā izlaidība!» Klīvers 2, 234. // Slinkums,

nevīžība.

izlaidīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izlaidīgi. Tāds,

kam ir zems morāles līmenis. □ Jo kāds

kungs pasaules un ļaužu priekšā bija svinī-

gāks, jo trakāks, izlaidīgāks un nebēdnīgāks
viņš bija tuvo draugu un biedru starpā. Zei-

boltu J 111, 89. // Tāds, kurā izpaužas zems

morāles līmenis. O . . viņa . . iemīlēja šo

vieglprātīgo, izlaidīgo dzīves veidu, kad rīts

nezina, ko nesīs vakars, un vakars nebēdā

par rītdienu. Eglons 2, 194. Olavam derdzas

Jagnas izlaidīgā krūšu šūpošana. . Indrāne

c. 64. // Slinks, nevīžīgs. I. skolēns. O Janka

apvalda sašutumu. Jāmēģina ieskaidrot, ka te

[ostā] nevar dzīvot kā kādā izlaidīgā remont-

brigādē. Kalndruva 5, 82. // Tāds, kurā izpaužas
nevērība, arī nevīžība (parasti par stāju). Stā-

vēt izlaidīgi. Nāk Gailēns. Paresns, izlai-

dīgu gaitu, rokas uz muguras salicis. . Kā

vienmēr, cigārs iesprausts zobos, dūmi vēr-

pjas kā no skursteņa. Upīts IV, 319. Nevar ļaut
skolēniem turēt rokas kabatās, jo galva un

pleci tiek nolaisti uz leju, gaita kļūst izlai-

dīga. PL Skola 61, 11, 37.

izlaidums, -a, v. 1. Cilvēku grupa, kas vien-

laikus beidz mācību iestādi, kursus v. tml.

Kārtējais i. Desmitais i. O . . šā gada izlai-

dums nav liels — pavisam 35 absolventi..
Lit M 56, 30, 3. Labs izlaidums esot bijis, no-

pietni puiši un meitenes. Auziņš l, 191. Vai

zini, es nudien brīnos, kur šādā kaktā no

viena izlaiduma var sanākt tik daudz lielu

vīru. Saulītis 13, 144. // Mācību iestādes, kursu

v. tml. nobeigums; šādam nobeigumam veltīts

sarīkojums. Izlaiduma akts. Izlaiduma svinī-

bas. O Skolā izlaiduma eksāmeni beigušies.
«Arī to sauc par izlaidumu» — leva domā.

Pati viņa šādus izlaidumus pārdzīvojusi vese-

lus trīs — septiņgadīgajā, vidusskolā, pēc tam
institūtā. Zigmonte 2, 152. Ziedi, smaidi, aplausi,
sirsnīgi novēlējumi ceļamaizē ..

— tas viss

raksturīgs skolas absolventu izlaiduma vaka-

ram . Sports 63, 76, 1. Nesen Ziemelis bija
Apsenu vidusskolā uz izlaidumu. Viņu uz tu-
rieni aizsūtīja komjaunatnes pirmorganizācija
apsveikt absolventus rūpkombināta jauniešu
vārda. Preilis 1, 95.

2. Uz ārpusi izbūvēts paplašinājums (mājas
jumta). O Lai tās [jumta telpas] būtu gaišā-
kas, parasti jumta izbūvē dažādus izlaidumus.
Sterns 2, 237. ..jumtā abās pusēs bija izlai-

dumi. Birze 3, 46. Līdaku māja, neliela koka

ēka ar verandu un nepabeigtu jumta izlaidu-

mu, atrodas kilometrus trīs uz Ainažu pusi..
Talcis 7, 164. // īpaši veidots paplašinājums,
pagarinājums (piemēram, priekšmetam).
O .. griezējzobi atduras pret [zāģa zobu] no-

līdzinātāja augšējās malas izlaidumu. Indāns

1, 98. // Pagarinājums, paplašinājums (tērpam,
tā daļām), kas veidots, izmantojot iešūtas jos-
las. Kleitas i. Piedurknes i.

3. Paveikta darbība, rezultāts -aizlaist

(7). Laikraksta rīta i. Trešā izlaiduma laimestu

izloze. □ «Zini, nupat bufetē atveda Rīgas
gaišo [alu]. Vakardienas izlaidums, es paskatī-
jos.» Saulītis 12, 326. Harijs Maurs iebrauca

Rīgā ar savu personisko «Pontiaku», un, kaut

arī modelis nebija pēdējā izlaiduma, efekts

izrādījās tieši tāds, kādu viņš paredzēja . . Sku-

jiņš 7, 76. Šo uzsaukumu viņš zināja no galvas.
Tas bija iekritušās [pagrīdes] tipogrāfijas pē-
dējais izlaidums . .< Lācis 6, 136.

4. Tas, kas nav minēts, pateikts (kādā tek-

stā, stāstījumā). Vārda i. teikumā, a.. pār-

ejot no vienas sižeta līnijas uz otru, bieži

notiek darbības pārtraukums, kas var saistī-

ties arī ar zināmu laika posmu izlaidumiem.

Valeinis l, 118. Izlaidums (elipse) . . ir tāda sin-

taksiska parādība, kad teikumā trūkst dažu

locekļu. Valeinis 1, 226.

5. sar. Paveikta darbība, rezultāts iz-

laist (11). O Līdzko viens raķešu izlai-

dums taisījās dzist, tas [divplāksnis] parādījās
no jauna un izkāra citu sēriju. A Grigulis 9, 125.

izlaimēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl.; pareti. Palaimēties, a Drekberģim . . iz-

laimējās tikt par sulaini pie pilno pudeļu at-

nešanas un tukšo nokopšanas. Kaudzītes la, 163.

Tomēr brālim
0 šoreiz izlaimējās. ME I, 761.

izlaipot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. Lai-

pojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).
O Rudeņos. . kroga priekšā sakrājās tādi

dubļi, ka smagāks gājējs varēja tajos viegli

iestigt, bet vieglāks jau izlaipoja. . Austriņš

1, 303. Par dzinējiem [medībās] nav vēlams

ņemt personas, kuras mīl izlaipot pa retākām

un sausākām vietām.. A Kalniņš 1, 296.

pārn. Viņš bija pamatīgi izpētījis dzīves ceļus
un krustceļus un prata pa tiem izlaipot sau-

sām kājām. Kar 74, 7, 86. // Laipojot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). I. cauri dūkstij.
2. sar. Rīkoties divkosīgi, iztapīgi, izvairo-

ties no noteiktas rīcības. O . . prot dzīvē iz-

laipot starp vilkiem un avīm, pirmo nesaplo-
sīts un otro neapmīdīts. Kar 74, 7, 99. Vienreiz

varēja izvairīties [no nepatīkama uzdevuma],
otrreiz nokavēt pieņemšanu, bet mūžīgi izlai-

pot nebija pa spēkam. . Lācis VII, 512. Daži

biedri atturējās kritizēt direktoru, mēģināja

izlaipot . .Cīņa 57, 248, 2.

izlaipoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos.

1. Reil.-*- izl ai po t (1). O Pa° akmeņiem
bez bēdām var izlaipoties. ME I, 761.

2. sar. Reil.-*- izl aip o t (2). O Mēģināt
izlaipoties ar. . frāzēm. Sakse 7, 189.

izlaist, -laižu, -laid, -laiž, pag. -laidu; trans.

1. Dot iespēju (cilvēkam) iziet (no kurienes,
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kur v. tml). I. bērnu no istabas. I. viesi pa

durvīm. O Šī ir viena no tām mazajām pie-

stātnēm, kur vilcieni pietur pāris reižu dienā,

izlaiž vai uzņem trīs četrus pasažierus . . Lubējs

l, 202. Ja tādu spēka vīru izlaida tīruma..,

tad varēja pabrīnīties vien, kas vienā diena

tika padarīts. Kar 52, 2, 105. pārn. Klusiem so-

ļiem izzagos no dzīvokļa. Labi ieeļļotās durvis

mani izlaida tik nedzirdami kā ēnu. Kar 49,

10, 897. pārn. Tagad šie ciemi kļuvuši par

gaišiem kultūras centriem, izlaiduši savus dē-

lus gandrīz pa visām pasaules jūrām. Grīva

8, 81. // Ļaut (cilvēkam) iziet, attālināties, vir-

zoties cauri (kam), caur (ko). IO Mani izlaida

caur kantori mazā koridorītī, kurš beidzās

prāvā istabā. Birznieks-Upītis 6, 19. // Ļaut (cil-

vēkam) aiziet (no kādas vietas). lO «Kas tevi,

sievišķi, izlaidīs no pagasta? Paliec vien te-

pat . .» Birznieks-Upītis 6, YS. . . lūdzam mūs iz-

laist no kolhoza «Gaisma», jo pārejam uz citu

kolhozu strādāt. Stulpāns 2, 45. «Jūs taču Ses-

kiņu šoreiz neizlaidīsit bez rokasnaudas ...»

Birznieks-Upītis 6, 109. // Ļaut izkļūt brīvībā.

iO Ko lai dara, cilvēks reizēm izlaiž no pu-

deles tādus garus, kurus pašam tad dažkārt

grūti savaldīt. Birze 5, 9. pārn. . . zēns pama-

zām ver dvēseles aizvirtņus un izlaiž no krā-

tiņa sapņu putnu lidojumā. Dzene 3, 92. // Ļaut

(dzīvniekam) iziet (no kurienes, kur v. tml.).

I. kaķi pagalmā. I. putnu no sprosta. O Govs,

izlaista no kūts laidarā, lēkāja kā jūsmīgs

teļš . . Liesma 58, 2, 9. Viņš nebija dzirdējis ne

to, ka Marija izlaida vistas, ne govs slauk-

šanu. . Ezera 7, 81. Uzvelku sunim uzpurni un

izlaižu laukā. Viņš ir labi audzināts un jau

pēc dažām minūtēm atgriežas. Lukjanskis 2, 78.

// Ļaut (dzīvniekam) iziet cauri (kam), caur

(ko). I. ganāmpulku cauri pagalmam. // Ļaut

(transportlīdzeklim) izbraukt. O Tik pavirši
remontētu traleri nemaz nedrīkstēja izlaist

jūrā. Talcis 7, 32. pārn. . . atveras Rīgas taba-

kas fabrikas vārti, lai izlaistu ar smaržojošo
tabaku piekrautos pajūgus un automašīnas.

Rīgas B 57, 59, 4. // Ļaut izvirzīties (piemēram,

priekšmetam, arī ķermeņa daļai) cauri (kam),

caur (ko); izvirzīt (ko) cauri (kam), caur (ko).
O . . Kārlēns izlaida ripu tā cauri, ka otrā

galā to neviens nepaguva atsist. Birznieks-Upī-
tis Ila, 77. «Gruzija» [kuģis], aprimusi šķelt
jūras viļņus, pacietīgi gaida, kad pienāks tās

kārta un cauri slūžām to izlaidīs kanālā. Zv

58, 17, 4. . . [Ostrovskis] kājās piecēlies, reizēm

nervozi izlaida pirkstus caur melno bārdiņu. .

Upīts 9, 260. Nosēžas kraukļi ābelē vai pie-
jumē uz malkas un tad katru spalviņu izlaiž

caur knābi, it kā nogriezdami lieko ūdeni.

Sakse 8, 19. // sar. Izprecināt. O Amāle bij
viņa jaunākais bērns, ko tas arī izlaida pie
labi padzīvojuša, bet bagāta saimnieka. Briga-

dere 2, 447.

2. Pārstāt turēt (savās rokās, savā tiešā tu-

vumā v. tml). I. airus no rokām. Neizlaist

grāmatu no rokām. O Visu ceļu Andžus klu-

sē, tikai neizlaiž manus pirkstus no savas

plaukstas. Avotiņa 2, 47. «Pirmo reizi mūžā iz-

laidu pīpi no zobiem un — pirmo reizi pa-

zaudēju.» Grīva 9, 104. K> Izlaist no (savām)
rokām — zaudēt ietekmi, varu, īpašuma tiesī-

bas (pār ko). IO . . es sastapu daudz labu cil-

vēku, kurus mēs nedrīkstam izlaist no savām

rokām. No tādiem kā Pakalni, Gauženi, Baldiņu
māte ar laiku iznāks īsti lietas koki. Sakse 7, 89.

Ķ> Izlaist grožus no rokām — nespēt vairs

būt par noteicēju, nespēt vairs valdīt. // pārn.

Izdot (parasti viegli) naudu. O . .Pēteris bija
sīksts un labprāt neizlaida kapeikas, ja varēja
citādi izlīdzēties. Jaunsudrabiņš 111, 46.

3. Panākt, ari ļaut, ka (parasti šķidrums,

gāze) izplūst (no kurienes, kur v. tml).

O . . pakāpeniski izlaidiet no vannas silto un

pielaidiet auksto ūdeni. PL Siev 66, 9, 23. Kādā

rītā bij Tenim atbraukts pakaļ no kaimiņu
ciema, lai ejot kādai sieviņai asiņu izlaist . .
Kaudzītes la, 64. . . rija kūpēja, saimnieks pats

kurināja, uzmanīdams laikā atvērt lodziņu, iz-

laist dūmus un sutu.. Upīts 4, 256. Etviju at-

stādams sev priekšā uz galda, viņš aizdedzi-

nāja cigāru. Pāris reizēm kuplus dūmus izlai-

dis gaisā, viņš pēdīgi sāka runāt. Blaumanis

6, 62. // Iznērst. a Stagariem nārsta laiks

ilgst no aprīļa līdz jūlijam. .. ligzdā mātīte

izlaiž ap 200 ikru graudiņu. . Zv 52, 14, 32.

//' Panākt, ari ļaut, ka (parasti šķidrums, gāze)
izplūst cauri (kam), caur (ko). I. šķīdumu caur

filtru. I. gāzi cauri balona atverei. Izlaist

pienu sar. — nokrejot pienu centriiūgā.

<> Izlaist caur(i) pirkstiem — neprast paturēt,
izmantot, a. .mēs tik daudz ko izlaižam

cauri pirkstiem, neapjauzdami īsteno vērtību,

jā, pat nevēlēdamies to uzzināt. Zigmonte 4, 28.

// Ļaut izdzist (ugunij); ļaut izdzist ugunij
(krāsnī, pavardā v. tml.). iO Lai būdu neiz-

pūstu aukstu, krāsniņā neizlaida uguni. Lācis

1, 81. Kad tikai., puika., neizlaiž to krāsni!

Upīts 4, 13. // Izveidot, radīt (skaņu). Neizlaist

ne skaņas (pār lūpām) — klusēt, nerunāt.

O Pirkstus mutē ielikuši, tie [zēni] izlaida

divus garus un divus īsus svilpienus . . Grīziņš

1, 30. Viņa neizlaida ne vārda. ME I, 761. Cil-

vēki gan rejot kā suņi, gan izlaižot citādas

dzīvnieku skaņas. ME I, 761. Gūsteknis līdz šim

nebija izlaidis ne skaņas. Paegle 3, 370. . . Ješka

ne skaņu neizlaida pār lūpām. Eferts-Klusais

1, 91.

4. Ļaut brīvi slīdēt (pār ko). I. matus pār

pleciem. lO pārn. Saule jau sev izlaiž zelta

sprogas, Sila gultā dusēt iedama . . Plūdonis

1, 24. // sar. Izvietot izklaidus; izkliedēt; ari

izklāt. I. sienu žāvēšanai. I. uz rugaines linus.

O «Cik maksā?» pirtnieks prasīja. «Par vēr-

diņu divi,» maiznieks atteica un izlaida kliņ-

ģerīšus uz galda. X Skalbe 1, 64. Uz galda bij

izlaists mērnieka rullis . . Kaudzītes la, 144.

5. Izvirzīt (ķermeņa daļu, piemēram, uz sā-

niem, uz priekšu); augot izvirzīt (piemēram,

jaunos dzinumus). iO . . runcis . . pārveļas uz

otriem sāniem, miegā izlaiž un atkal ievelk

nagus.. Zigmonte l, 244. ..Liene, zemē nome-

tusies, glāstīja raibaļas valgo purnu, bet tā

neizlaida aso mēli, lai nolaizītu kopējas roku.

Brodele 14, 102. . . vectēvs atveda un sadzina ap

dīķi vītolu mietus, kas jau pirmajā vasarā
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izlaida koši zaļos dzinumus. Purs 5, 71. , . aiz-

metušies graudi ar skubu izlaiduši spēcīgus

asnus. . Upīts 4, 128. //' Izveidot (ko) ta, ka ro-

das paplašinājums, pagarinājums(uz ārpusi, uz

priekšu v. tml.). O Ārpusē izlaistie vērbaļķu

gali un slīpais jumts sauca atmiņā vecas lat-

viešu rijas. Skujiņš 6, 70. // Padarīt garāku, pla-
tāku (tērpu, tā daļas), izmantojot iešūtas jos-

las. I. piedurkni. O Svārki jāizlaiž; tie drusku

par īsiem. ME I, 761.

6. Izplatīt (parasti nepatiesas ziņas). I. va-

lodas. I. pasaulē neslavu. O Kur tāda ziņa cē-

lās, kas to izlaida ļaudīs, neviens nezināja.

Sakse 2, 32. Varbūt viņam nemaz tās naudas

nebija, jo neviens to nebija redzējis. Tikai

izlaiž tādas baumas, kurām tad visi tic. Rozītis

111, 13. ..pagastā izlaidīs runas, ka Apenājs

pats viņam uzbrucis . . Birze 3, 148. // novec. Iz-

paust (īgnumu, neiecietību). \CJ . . nu viņai
[sievai] vajag

0
kaut kā, lai varētu izlaist

dusmas par savu muļķību. Blaumanis la, 72.

Viņas [strādnieces] vairs nestāvēja un nesē-

dēja mierā, . . meklēdamās, pret ko varētu iz-

laist savu īgnumu un naidu. Upīts XII, 1093.

7. Izgatavot un nodot pārdošanā (priekš-
metu, vielu v. tml.). I. .automobiļus. I. jauna

tipa sējmašīnu. I. modernu audumu. Izlaist

tirgū —
nodot (piemēram, attiecīgajām orga-

nizācijām) pārdošanai; iesākt pārdot.
•CJ . . 1958. gadā . . jau darbojas Ainažu zivju
konservu rūpnīca. . . Tagad rūpnīca gadā iz-

laiž pāri par diviem miljoniem kārbu zivju

konservu un simtiem centneru sālīto un kūpi-
nāto zivju. Zin T 64, l, 7. Uzņēmums, kas iz-

laiž šķirnes velmējumus un metāla loksnes,

tagad kļūs arī par plaša patēriņa preču ražo-

tāju. Cīņa 74, 145, 2. Mūsu rūpnīcas izlaiž des-

mitiem radioaparātu tipu. Cīņa 62, 179, 2. Metal-

urģijas sindikāts . . izlaiž tirgū tikai noteiktu

daudzumu produkcijas. Sēlis 5, 177. // sar.

Pabeigt sagatavošanu un nodot izrādīšanai,
iesākt izrādīt (parasti kinolilmu, teātra izrādi).
I. mākslas filmu. I. komēdijas iestudējumu.
// Izdot (3),- publicēt; nodot (parasti iespied-

darbu) lasītāju rīcībā. I. laikrakstu. I. sienas

avīzi. I. uzsaukumu. O . . biedrība paspējusi
sastādīt un izlaist vienu rakstu krājumu un

patlaban gatavoja otru. . Upīts 9, 258. «Dzir-

ciemnieki» izlaida manu «Ezera malā», kurā

tēlotas vācu baronu nodarītās pārestības lat-

viešu zemniekiem, un Leona Paegles stāstu

krajumiņu «Darba bērni». Birznieks-Upītis 6, 23.

// Laist apgrozībā (parasti naudu, aizņēmuma
obligācijas). O Izlaisti 28 miljoni jaunu mo-

nētu un banknošu. Cīņa 63, 157, 3. Šogad paiet
30 gadu, kopš tika izlaists pirmais Padomju
valsts aizņēmums. Zv 52, 9, 6. // Pilnīgi pabeigt
sagatavot, mācīt (kādu mācību iestādē).
O Universitātes goda pilnais uzdevums ir

ne tikvien dot labus zinātnieku un inženieru

kadrus, bet izlaist arī augsti kvalificētus sko-

lotājus musu skolām. Liesma 59, 4, 23.

8. Nepiedalīties (kādā vai dažos no vairā-

kiem, parasti regulāriem, pasākumiem), ne-

veikt (kadu vai dažas no vairākām, parasti re-

gulāram, darbībām, uzdevumiem). □ No iesā-

kuma viņš izlaida tik dažus darba cēlienus,

bet vēlāk piebiedrojās puišiem tikai kā talci-

nieks vissteidzamākajos darbos. Birznieks-Upītis

1, 27. Agrāk šis padruknais, pret meitenēm

diezgan kautrīgais zēns nebija redzēts dejo-

jam, tagad turpretim Topiņš neizlaida nevie-

nu deju. Saulītis 6, 75. Šis skānais dzēriens

[kefīrs] uztur modru un liek aizmirst izlaistu

ēdienreizi . . Zigmonte 4, 81. /'/ Neminēt, nepa-

teikt, arī neuzrakstīt (kādā tekstā, stāstījumā);

neievērot, neizlasīt (teksta daļu). I. vārdu tele-

grammā. O..katru reizi es uzmanīgi no-

klausījos pasakā, lai gan visu jau zināju un

vietu vietām pat pārlaboju, kur viņš ko iz-

laida. Birznieks-Upītis 6, 111. Parasti frāzē

trūkstošos elementus nav grūti iedomāties. Sa-

runu valodā pastāvīgi izlaižam dažus vārdus,

jo tos saprotam atkarībā no situācijas, no iz-

turēšanās, žesta, mīmikas. Valeinis 1, 226. Kas

Balzaka darbos izlaiž garos pilsētu vai māju

aprakstus, nevar sevi uzskatīt par viņa cienī-

tāju. Lit M 74, 20, 16. // Neatskaņot, nenodzie-

dāt (skaņdarba daļu, posmu). I. noti. I. dažas

taktis.

9. Ļaut (parasti lutinot, nepareizi audzinot),

ka kļūst slinks, nevīžīgs, arī bezkaunīgs.

CJ «Viņš mani lutina,» Ārija smejas, «un es

viņam to saku. «Papu,» es saku, «tu mani tā

izlaidīsi, ka es izaugšu kā Paija.» Zigmonte

1, 212. Zēns kļuva rupjš, egoistisks, izlaists.

Viņš nejuta nekādu atbildību par savu rīcību

un uzvedību. Pad J 63, 109, 4.

10. Parasti savienojumā ar «loks», «likums»,

«riņķis» v. tml: doties (kur, parasti lokveida,

riņķveida virzienā, ari turp un atpakaļ). I. ar

kamanām krietnu līkumu. I. nelielu loku pa

ezeru. I. slaidu riksi. O Jānītis paņem savu

trīsriteni un, ar lūpām parkšķinādams kā īsts

automobilis, izlaiž pa gludajām ietvēm slaidu

loku. Rinkule 1, 57. Lācis [suns] pirmoreiz pēc

šīm karstajām dienām izlaida likumu apkārt
Osienes bērniem, kas brēkdami bradāja pa

pančkām. . Upīts 4, 128. Viņam. . nagi niez

piesēsties pie [traktora] stūres un izlaist kādu

riņķi . . Liesma 59, 9, 7. // intrans. Izbraukt,

izjāt (parasti strauji, lepni). CJ Mārtiņš.,

vienaldzīgi raugās pāri kalnam. Kas viņam

daļas gar braucēju, kurš izlaiž no Podniekiem

un nozūd aiz kalna uz lielceļa pusi. Upīts

IV, 347. . . tur . . vecās lielmātes jājams zirgs,

kad tai vēl uznāk luste [vēlēšanās] kādreiz

izlaist. A Deglavs 1, 972.

11. sar. Izšaut. O Zaldāti pēc katra iz-

laista šāviena ātri sāka slēpt galvu aiz iera-

kuma malas, paceldami to atkal tikai uz mir-

kli, lai izlaistu jaunu lodi. Strāls 2, 367. Kad

pār pretējo ielu skrēja ienaidnieka kareivji,
viņš steidzīgi izlaida visas patronas. Jokums

1, 100. Tur kāds vācu sādžas postenis., izlaida

īsu kārtu. Kar 45, 1/2, 55.

O Izlaist (kādu) soli sar. — pastaigāties.
Izlaist dejas soli sar. — padejot. CJ . . gribas
taču arī padziedāt vai izlaist kādu dejas soli

pa gludu dēļu grīdu. Zv 65, 14, 7. Izlaist riksi

sar.
— nedaudz paskraidīt. %> Izlaist no acīm

(retāk no redzes loka) — pazaudēt no redzes
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loka; pietiekami neuzmanīt. O Aumalis neiz-

laida . . [Mariju] no acīm; viņa asais, drošais

skats pastāvīgi urbās ap to un pūlējās sastapt

viņas skatu.. Saulītis 111, 90. ..viņu nevajag

izlaist no acīm, nevajag atstāt svešu ļaužu
ietekmei. Ezera 2, 171. Viņš ievēroja Gauženu,

un piepeši viņam ienāca prātā, ka izlaidis to

no redzes loka. Sakse 7, 340. <> Izlaist no

prāta — aizmirst, a Zīraks atminējās vēl

kaut ko, ko visu laiku nebij izlaidis no prā-

ta . . Upīts 11, 769. \> Izlaist garu sar. — no-

mirt, a Kādu rītu viņu atrada uz ceļa ar

ielauztu galvaskausu. Kamēr atbrauca ārsts,

skolotājs jau bija izlaidis garu. Lit M 70, 18, 7.

Ārsti pūlējās, darīdami, ko spēdami, tik viņa

izlaida garu, nomirdama no bēdām un sirdēs-

tiem. Sudrabu E 3, 495.

izlaisfenis, -ņa, v.; izlaistene, -es, dsk. ģen.

-ņu, s.; sar. Izlaists, izlaidīgs cilvēks. 'CJ Savā

iestādē . . viņš būtu aizbāzis muti šim izlais-

tenim un panācis, ka tas jau pa gabalu god-
bijīgi uzmestu kupri. . Vilks 7, 263.

izlaistiesl, -laižos, -laidies, -laižas, pag. -lai-

dos; refl. 1. parasti 3. pers. Laižoties izvirzīties

(no kurienes, kur v. tml.) — parasti par put-

niem, kukaiņiem. □ . . samiegojusies bezde-

līga nule vēl izlaidās pa lūku. . Upīts 4, 128.

leva ieslīgst mīkstā, drusku vecmodīgā un

stipri izsēdētā krēslā, no kura, slinki spārnus

vicinot, izlaižas kode. Zigmonte 2, 174. // Laižo-

ties izvirzīties cauri (kam), caur (ko) — pa-

rasti par putniem, kukaiņiem. Putns izlaižas

cauri dārzam.

2. Strauji izskriet, arī izbraukt. CJ Kamin-

skiene . . izšaujas ārā uz klēti, durvis plati
vaļā atstādama. Aiz viņas tūlīt izlaižas Annele

kā spārnos noturēts putns. Izlaižas karstajā
priekšpusdienas gaismā. Brigadere 2, 46. // no-

vec. Iziet, izbraukt (dodoties ceļā). O Kājām
jūs nevarat izlaisties; tad jūs varat palikt uz

ceļa. ME pap I, 461. Svētdienas rītā mēs brau-

cām [uz kāzām]. Mēs braucām visa dzimta, ar

diviem zirgiem. . . Tā mēs varējām droši iz-

laisties. Jaunsudrabiņš 2, 263.

3. parasti 3. pers. Izlidot (par lidaparātiem).
Lidmašīna izlaižas cauri mākonim.

izlaisties 2, -laižos, -laidies, -laižas, pag. -lai-

dos; refl. 1. Izstiepties guļus,- arī atlaisties.

I. visā garumā. Izlaidies kā līnis. O Krusttēvs

Klāvs . . guļ, izlaidies garšļauku valgajā zālē . .
Plūdonis 2 ,394. Tik labi ir izlaisties uz dīvāna

vai gultā, sapņot un ļauties domu kūtrumam,
kamēr uznāk miegs. Rozītis 111, 178. Viņš. . iz-

laidās garšļauku mīkstajā sēdeklī un gulēja
visu ceļu.. Zeiboltu J 111, 162. pārn. Gundars

tagad vēroja pilsētu, tai tuvodamies pa Kul-

dīgas dižceļu [lielceļu]. Tur viņa zvilnēja, . .
izlaidusies puslokā, sākot no seno kapu kalna

ar vecajiem kapiem līdz pat Alkšņu audzei.

Dorbe 4, 36. pārn. Vienā [istabas] kaktā pret
virtuvi bija izlaidusies plata, zema krāsns ar

mūrīti kā žogu visapkārt. Sakse 2, 11.

2. Kļūt slinkam, nevīžīgam, nesavaldīgam.
Galīgi i. Izlaidies kā teļš sar. — saka par
slinku, nevīžīgu cilvēku. \CJ «Nav jau kas

[krūmus] izcērt,» Zvans pūta dūmus caur nā-

sīm un pukojās. «Puikas tagad izlaidušies.»

Saulītis 13, 171. pārn. Redz, kā tie baloži, pa-

laidņi tādi, izlaidušies. Tagad taču vasara, va-

rētu paši meklēt barību, bet nē, nāk pie mana

loga pēc drupatām un kaujas. Avotiņa, Peters

l, 76. *C> Izlaisties (arī palaisties) mutē sar. ■—■
runājot atļauties vaļības; runāt divdomības.

\CJ Rita [Ērikam]: Paskat, kā mutē izlaidies!

Un tāds esot aparis trīssimt hektāru?! Brodele

7, 18. «Hī! Ir gan tas Kapeika mutē izlaidies —

ko tu viņam padarīsi?» Indrāne 6, 146. // Mo-

rāli pagrimt. \EJ Jūrnieki, kuriem nav sievas,

izlaižas, demoralizējas. Viņi . . aiziet ar katru,

kas pagadās ceļā. Grīva 7, 43.

o\> Izlaisties miesās sar. — pārliecīgi uz-

baroties.

izlaistīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Laistot

izkliedēt (šķidrumu). O Ja tie [šķidrumi] telpā
vienkārši izlaistīti, to iedarbības efekts būs

nesalīdzināmi mazāks nekā tad, ja tas pats

šķidrums izsmidzināts . . Ves 64, 2, 7. pārn. Ne-

aprakstāmas tīksmīgas sajūtas bija izlaistītas

pa visiem maniem locekļiem . . Plūdonis 2, 426.

// Laistot (šķidrumu), padarīt mitru vai slapju

(piemēram, telpu). \CJ Bet visvairāk aizrāva

un tīkami mulsināja dīvainā zāles smarža, kad

balles starpbrīdī izlaistīja telpu, lai nesabiezē

putekļi, Dzene 1, 13.

2. Laistot izlietot (daudz vai visu). -CJ . .viņš

bija divkārši skuvies, smieklīgi ilgi sukājies
un izlaistījis puspudeles šipra [odekolona].
Saulītis 12, 184. Izlaistījušas līdz beidzamam Mi-

šela nesto ūdeni . . , viņas vēl ilgi sēž un žāvē

matus pie siltās ieres. Indrāne 6, 241. pārn. . .ne-

lietderīgi tika izlaistīts lielā dramaturgā domu

bagātais teksts un skatītājiem nenoskaidrotā

palika pati darba jēga . . Lit M 56, 18, 3.

3. Izliet (parasti neviļus, negribēti). O Pek-

sis. . strēbdams izlaista daudz no šķidruma,

tā ka Andra tēvam atkal jārājas. . Apsīšu J

3, 12.

izlaistīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. trans. Ilgāku laiku, daudz laistīt. I. dārzu.

2. parasti 3. pers. Reil.i zlai sll t (3).

O Viss piens izlaistās zemē. ME I, 762.

izlaizīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Laizot

izēst (daudz vai visu); laizot iztukšot (trauku).

'EJ Govs padzērās, izlaizīja no spaiņa ar aso

mēli visus biezumus un pastiepa purnu, vai

vēl ko nedos. Birznieks-Upītis IV, 152. Jā, ap-

rijis cukuru, Citrons [suns] vēl izlaiza meite-

nei sauju un luncinās vien. Brigadere 2, 41.

Sarkaļu mamma bija izslīdējusi tik klusi un

nemanīti kā kaķene, kas izlaizījusi krējuma
podiņu.. Sakse 7, 71. // Laizot iztīrīt (kādu

vietu, kādus netīrumus). I. brūci. .□ Izlaizīt

gruzi no acs. ME I, 762.

izlakt, -loku, -loc, -lok, pag. -laku; trans.

1. parasti 3. pers. Lokot izēst (barību); lokot

iztukšot (trauku). IEJ Incītis ātri izlaka pie-

nu .. Birznieks-Upītis IV, 167. Saimniecei krē-

jumu izlaka kaķis, Ai, ai, krējumu izlaka ka-

ķis. Elksne 3, 83. pārn. Kādi burvju vērši gan

izlok šīs jūras? Kādas burvju lāpstas nolī-

dzina šos kalnus? Indrāne 2, 518.
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2. vienk. Izdzert. O Jā, viņš varēja izdzert

divus pusstopus un tomēr palikt ka

tie, kas.. pa dienu izlaka divpadsmit glazēs

tējas. Upīts 9, 410. Tas labākais [no dzerama-

jiem] jau ir izlakts, bet ko ieliet vēl ir. J Kal-

niņš 2, 182.

izlamāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Lamāt

un pabeigt lamāt. O Kāds nelietis pat izla-

mājis priesteri . . Upīts 18, 221. Vili aizturēja
pie Tērandas tilta . . Pēc īsas noskaidrošanas

viņu tomēr atbrīvoja, tikai izlamāja . . A Gri-

gulis 13, 256. «Kā tu vienmēr spēj būt tikai

laba un laba? Kad tu vienreiz mani izlamāsi,

sadosi pa sprandu? Esmu nopelnījis. .» Avo-

tiņa 2, 151.

izlamāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Ilgāku laiku, daudz lamāties. iO Aiz dusmām

viņš dažreiz kļuva rupjš, izlamājās un aizbēga.
Dripe 2, 158. . . viņš uzzināja par saimnieces

arestu, izlamājās trīs valodās.. Saulītis 13, 21.

Tad viņi nolika tases, pamatīgi . . nožāvājās,

izlamājās, nolādējās, izstaipījās . . un tad bei-

dzot slējās kājās. Zv 74, 10, 27.

izlāpīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. novec.

Lāpīt un pabeigt lāpīt; salāpīt. I. zābakus.

O Par plīsumu un lūzumu pie krēsla un gul-
tas Andra tēvs nav visai noskumis, to, saka,

varot rītu izlāpīt. Apsīšu J 3, 7.

2. Lāpot izlietot. I. visu dziju.
izlāpīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. trans. Ilgāku laiku, daudz lāpīt. I. zeķes.
2. sar. Aizstājot (ar ko mazāk vērtīgu, ma-

zāk derīgu), iztikt. O Agnese mulsa, nezinā-

dama, ko atbildēt, —■ runāt patiesību vai iz-

lāpīties ar pieklājības frāzēm. Sakse 6, 360.

. . esam paraduši izlāpīties ar solījumiem
vien ..Lit M 56, 29, 4.

izlase, -es, dsk. ģen. -šu, s. 1. Pilnvērtīgāko

dzīvnieku vai augu izvēle (kādam nolūkam).

Mākslīgā i. Dabiskā izlase biol. — dzīves ap-

stākļiem labāk pielāgoto indivīdu izdzīvošana

un vairošanās un sliktāk pielāgoto indivīdu

bojāeja. !□ Racionāla lopkopība un piensaim-
niecība nav domājama bez racionālas lopu
barošanas, kopšanas, sugu izlases . . F Deglavs

1, 61. Jaunu augu veidu iegūšana panākama
izlases jeb selekcijas ceļā. Galenieks 1, 137.

2. īpaši izraudzītu (piemēram, kvalilicētāko,

atbilstošāko) cilvēku grupa (parasti sportā).
Valsts i. Olimpiskā i. O Tomēr nemaz nebrī-

nīšos, ja kāds izlasē un pat olimpiskajos lau-

reātos iekļūs. Pad J 73, 21, 4. Alberts Vieziņš
cītīgi trenējās, viņu iedalīja Latvijas izlasē . .
Saulītis 12, 213.

3. īpaši izraudzītu priekšmetu, parādību
grupa (piemēram, pētīšanai, novērošanai).
Analizēt izlasi statistiski. // Īpaši izraudzītu

daiļdarbu, rakstu v. tml. sakopojums. Rak-

stu i. Aforismu i. O .. izdevniecība izlaida

manu darbu plašu izlasi, ap 30 iespiedlokšņu,
ar «Stāsti» . . Birznieks-Upītis 6, 29.

Esmu jau sastādījis J. Raiņa dzejas izlasi di-

vos sējumos. Lit M 62, 9, 2.

4.
ģen.:_ izlases, adj. nozīmē. Tāds, kas sais-

tīts ar (ka) izvēli, izraudzīšanu (no kādas gru-
pas); tads, kas balstās uz (kā) izvēli, izraudzī-

šanu (no kādas grupas). Izlases pļauja. Sēt

izlases kārtībā. !□ Izmantojot priedes spēju
dabiski atjaunoties zem vainagu klāja,.. var

sekmīgi lietot grupu izlases cirti, ietaupot

mākslīgai atjaunošanai nepieciešamo darba-

spēku un naudas summas. Meža t 22. Šo betona

stiprības noteikšanas paņēmienu sauc par iz-

lases metodi, jo no katriem 100 izstrādāju-
miem . . uz labu laimi atlasa 3—4 paraugus.

Ja tie iztur pārbaudi, visi izstrādājumi tiek at-

zīti par derīgiem, ja neiztur — tos izbrāķē.
Zin T 62, 7, 8. Atsevišķu gatavo augļu novāk-

šanu tūlīt pēc to nogatavošanās vai pieaugša-

nas sauc par ražas izlases veida novākšanu.

Svinka 1, 219. // Ļoti labs, augstvērtīgs, piln-

vērtīgs. Basketbola izlases komanda. Izlases

divīzija. Izlases sēkla.

5. Darbība, process -> i z 1 asī t2 (2). Izlases

metode. Izlases gaita.Rūpīga i.

izlasītl
, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Lasīt un

pabeigt lasīt (piemēram, grāmatu, laikrakstu,

vēstuli). I. brošūru. I. žurnālu. I. priekšā. Visu

i. I. līdz galam. I. līdz beigām. Pagūt i. daudz.

Neizlasīt pat ne līdz pusei. □ Jēkabs Tīrelis

pēdējos gados bija izlasījis daudz grāmatu un

daudz ko iemācījies . . Lācis 15, 179. Mirdza

apvaicājās Salumam, vai arī viņš izlasījis in-

stitūtam adresēto pateicības vēstuli . . Purs

4, 388. . . stāstu grāmatiņu . . izlasīju vienā va-

karā ar interesi. Pad J 73, 15, 4. Lejassmeltēnu
Laura abonēja «Baltijas Vēstnesi» un «Aus-

trumu», visu pagājušā gada gājumu viņš no

tās bij dabūjis izlasīt. Upīts 4, 691. _// Lasīf un

pabeigt lasīt (tekstu, piemēram, grāmata, laik-

rakstā, vēstulē). I. tekstu. I. referātu. I. bio-

grāfiju. I. ziņojumu. I. noveli. I. dzejoli.
I. dokumentu. I. uzrakstu. I. nosaukumu. I.

atbildi. I. tikai vienu vārdu. I. visu dabūjamo
literatūru. O . . es jau lielāko hrestomāti-

jas daļu esmu izlasījis. Salenieks 2, 193. Izlasī-

jām «Padomju Jaunatnes» 3. februāra numurā

rakstus par Gaujas nacionālo parku. Pad J 73,

42, 4. pārn. Katra diena izskan kā brīnišķa

dzeja, un žēl, ka nevaram vēlreiz izlasīt to.

Krūklis 5, 56. // 7z7aso/ (kādu tekstu), uzzināt,

arī izprast (ko). O . . tikai vakar, saņēmis

Ivas vēstuli un izlasījis, ka viņa brauks uz

Rīgu, viņš pēkšņi jutās it kā nokritis uz grē-

cīgās zemes. Purs 4, 184. Vēl šai pasakā izla-

sāms, ka jaunākais dēls galu galā izrādās tā-

las zemes ķēniņdēls . . J Kalniņš 5, 43. . . an-

sambļa režisore.. pareizi izlasījusi lugu, iz-

lasījusi tā, kā tas jādara padomju režisoram. .
J Kalniņš l, 331. pārn. Akmens ir nepielūdzams.
Tas veido gadskaitļus skarbus, . . slavenus ka-

ragājienus un lielus darbus — apstājies, ap-

skaties — un tu izlasīsi šais mūros. Lisovska

3, 32. // pārn. Uztvert (ko, parasti acīs, ska-

tienā). !□ Lai pienāk man cilvēki tuvu ļoti,
Lai izlasa katru zīmi acu atklātā skatienā. Brī-

daka 4, 86. . . smiekli spēji aprāvās, jo ašajā

skatienā. . viņš izlasīja ne šķelmību, pat ne

dusmas, bet neslēptu, spīvu nicinājumu. Ezera

1, 288. Man liekas, ka viss, kas noticis, gaiši
izlasāms manā sejā. Brodele 17, 195.

izlasīt
2, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. I. Lasot
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izņemt (no kurienes, kur v. tml.). I. bojātas
sēklas ar rokām. 'O Spalvas saķērās pakulai-

najā kamzolī un neviens viņas nevarēja vairs

izlasīt. Eferts-Klusais 1, 33. Augu dienu viņa

pavadīja dārzā, rakdama valgo zemi, izlasīda-

ma ar pirkstiem baltās un sīkstās ciesu sak-

nes . . Grīva 4, 4. Viņa paņem vissārtāko ābolu,

pāršķeļ to uz pusēm, izlasa sēkliņas, saskaita

tās. . un tad ābolu dod dārzniekam. Kaldupe

6, 40, // sar. Lasot, rokot v. tml. (piemēram, ar

knābi, snuķi), izdabūt (no kurienes), a. .pa-

vasarī kovārņi iesētos zirņus un pupas gan-

drīz pilnīgi izlasīja. DD 66, 7, 8.

2. Šķirojot izdalīt, atšķirt (no kāda kopu-

ma); atlasīt. I. labākās govis. □ .. es ogas

sietā kratu, vislielās [vislielākās] izlasu un

vēsā pienā beru. Sudrabu E 3, 68. Izstādes sa-

gatavotājiem .. savu koncepciju nācās reali-

zēt, izlasot atbilstošākos no vairākiem sim-

tiem darbu. . Pad J 73, 7, 4. // sar. Izraudzīt,

izvēlēties (cilvēkus). O Izlasi mums vīrus.

ME I, 762. // divd. formā: izlasīts. Ļoti labs,

augstvērtīgs. Kā (lasīt) izlasīts — ļoti labs,

augstvērtīgs, pilnvērtīgs. □ . . zālē sevišķi iz-

lasīta publika dejo.. Jauno v 59, 103. «..ap-

domājiet, mēs četrpadsmit cilvēku, no ku-

riem. . astoņi tādi kā lasīt izlasīti, mēs tak. .

nepazudīsim.» Blaumanis 6, 23. // novec. Izvē-

lēt, izmeklēt (kādu priekšmetu). O Bārenīte

sev izlasīja zilas krāsas skapi. ME pap i, 462.

izlasītiesi, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz lasīt. I. visu dienu. // trans.

O Viņa apsolīja arī Valdim dot kādas grāma-

tas izlasīties. ME I, 762.

izlasīties 2
, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

novec; trans. Izvēlēties, izmeklēties. O No vi-

siem bariem tu izlasies to zirgu. ME I, 762.

izlāsot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.;

reti. Lēni sūcoties, lāsēm izplūst. □ pārn. Brī-

numains mehānisms ir cilvēka atmiņa: tā rei-

zēm nespēj saglabāt lielus notikumus, sīku-

mi — tie izlāso kā ūdens no plaukstas . . In-

drāne 2, 158. pārn. Klodij! kaut raudāt es

spētu, . . Dziļi spilvenā plakt, asarās izlāsot

viss . .Sudrabkalns 12, 82.

izlaupīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Nolaupīt
daudz vai visu (parasti kādā telpā, iestādē

v. tml). I. dzīvokli. I. noliktavu. I. veikalu.

I. okupētos apgabalus, a Nereti atrada . . iz-

laupītas un nodedzinātās mājas. Indrāne 3, 7.

// Nolaupīt (daudz vai visu). I. inventāru.

O Lielajā Tēvijas karā . . hitlerieši izlaupīja
lieliskās dzintara bagātības. Upīte 1, 91.

izlauzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Lauzot

atdalīt (parasti daļu no veselā). I. apkaltušos
zarus. // Lauzot izbojāt. O Pašā sētsvidus vi-

ducī [vidū] vecs ceriņu krūms, augšā zirgu

apgrauzts, apakšā cūku izlauzīts.. Upīts 4, 711.

2. Lauzot, arī ilgi lietojot, izkustināt no pa-

rastā stāvokļa, padarīt nelīdzenu. Izlauzīts

žoga stabs. Izlauzīts tilts. O .. uz Gaujas
grumbuļaini izlauzītā ledus nav slidošana. Ro-

zītis 2, 16i. sal. . . rokas ir kā izlauzītas un

sāp sāni un mugura. Jaunsudrabiņš 5, 20.

3. pareti. Lauzot sadalīt (vairākās daļās).
O Tikai vēlāk viņš saprata, cik smalkjūtīgi

māte to pasargājusi no līdzcietīgas paēdinā-
šanas, bieži vien pusdienu vietā izlauzīdama

bērniem sausu maizes gabalu. Sakse 1, 33.

pārn. Lielie ceļmalas vītoli meta pāri grāv-

jiem izlauzītas ēnas. Kar 51, 5, 391.

4. reti. Izrunājot pārveidot (piemēram, vār-

du). «Vecene nevar piedot nelaiķa vīram,
ka tas bijis Brencis Matīss. Matīsu vēl var

kaut kā izlauzīt pa vācu mēlei, bet Brencis

paliek Brencis ..» Upīts 4, 772.

C<> Izlauzīt galvu — ilgāku laiku, daudz

domāt, gudrot. O Ļaudis toreiz diezgan ne-

varēja izlauzīt savas galvas, kādē] Ošs sev tik

smagu parādu nastu kraujot uz pleciem. Blau-

manis la, 35.

izlauzīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; reti.

Ar grūtībām, pūlēm censties paveikt (piemē-
ram, darbu). O Sola jau man . . zemi, . . bet

ko es vairs viens pats cilvēks varu ar zemi

izlauzīties. Sakse 2, 129.

izlauzt, -laužu, -lauz, -lauž, pag. -lauzu;

trans. 1. Laužot izdabūt, izcelt (no kurienes,
kur v. tml). €J Celmus no augsnes var izlauzt

ar cilvēka darbināmām ierīcēm, ar mašīnām

un ar sprāgstvielām. Apsītis 1,89. ..akmeņibija

izlauzti, izvesti . . Ziedonis 6, 171. Briesmīgs

brīkšķis liecināja, ka āra durvis ir izlauztas.

Grīva 9, 74. // Laužot atdalīt (no kā). I. zāģim
zobu. Izlauzts žoga dēlis. . . visas potcelma

atvases virs acojuma izlauž.. Sudrabs 1, 215.

. .gulēja vairāki grābekļi ar dažiem izlauztiem

zariem. «Lauž kā traki!» . . sūdzējās rēķin-
vedis. Zv 52, 8, 16. pārn. Viņas vārdi par sa-

režģīto dzīvi izlauza ledus sienu, kas atradās

starp mums kopš pirmās iepazīšanās dienas.

Kaldupe 4, 109. // Laužot radīt (kur, piemēram,
robu); laužot padarīt robainu. I. krūzē robu.

O Kad Jēkabs bija iesnaudies, viņa [sieva]. .
paņēma atlikušo gaļas gabalu, izlauza maizes

kukulim sānus, pamērcēja taukos un gāja uz

kaktu. Lēmanis 10, 80.

2. Laužot izveidot (ko). I. eju. O Kroga bie-

zajās sienās bija izlauzti lieli logi, lai meliorā-

cijas stacijas darbnīcām pietiktu gaismas. Birze

5, 88. .. kuģis . . izlauzis ledū divarpus kilo-

metru garu kanālu. Cīņa 65, 6, 1. . . upēm likuši

tecēt ne tur, kur tās izlauzušas sev gultni, bet

tur, kur tas cilvēkam vajadzīgs. Sakse 7, 296.

/'/ savienojumā ar «ceļš»; pārn. Ar grūtībām pa-

nākt, ka ir iespējams virzīties (uz priekšu).
O Rota traucās tālāk pa automātistu izlauzto

ceļu. Lēmanis 4, 35. Autobusi un tramvaji, ne-

mitīgi signalizēdami, ar grūtībām izlauž sev

ceļu velosipēdistu. . plūsmā. Rīgas B 58, 97, 5.

// savienojumā ar «ceļš»; pārn. Pārvarot lielas

grūtības, panākt, ka rodas (kāds stāvoklis,

iespēja v. tml.). □ Valdis nešaubījās par

Modri. Tas izlauzīs ceļu. Sabiedrībā iegūs
taisna, atklāta ceļa gājēju. Purs 4, 250. Vis-

grūtāk savu ceļu izlauzt tiem [dzejniekiem],
kuru dzejas rokraksts neparasts, bieži pat strī-

dīgs. Lit M 62, 45, 2.

3. pareti. Izmežģīt; arī salauzt. O.. jauna
meita . .aizgājusi uz šūpotnēm un puiši laikam

par daudz augstu sašūpojuši —kā kritusi —

izlauzusi kāju. Austriņš 2, 157. . . Marina ar
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izlauztām rokām gulēja . . pagalma vidu . .
Lukjanskis l, 11. sal. Visa miesa viņam tvīka

kā no vienas vietas apdauzīta, locekļi sāpēja

kā izlauzti. Upīts 18, 213.

izlauzties, -laužos, -lauzies, -laužas, pag.

-lauzos; refl. 1. Pārvarot pretestību, izkļūt, iz-

virzīties cauri (kam), caur (ko). O Pavadījusi

Neļķīti līdz piestātnes peronam, ar pūlēm kopā
ar viņu izlauzušies cauri burzmai. . , Oglēna

kundze sajutās atvieglota. Strāls 2, 324. Uldis

cīnījās ar elkoņiem un pleciem, kamēr izlau-

zās cauri cilvēku aizsprostam.. Branks l, 9.

Viņi nogriezās no makšķernieka celiņa, izlau-

zās cauri brikšņiem un pa pastāvu nogāzi uz-

rāpās augšā. Purs 4, 95. Medībās ar dzinējiem

briedis . . drīzāk izlauzīsies cauri dzinēju ķēdei

nekā ies mednieku virzienā. A Kalniņš 1, 100.

// Pārvarot pretestību, izkļūt, izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml.). O Tā viņi [zvejnieki]
mocījās vai stundu, pūlēdamies izlauzties

selgā, taču no sēkļu joslas izkulties neizdevās.

Grants 7, 79. . . nedrīkst rasties tāds stāvoklis,

ka, vienas karodziņu līnijas izbiedēti, zvēri tū-

līt uzskrietu otrai; tādā gadījumā viņi izlau-

zīsies ārā. A Kalniņš 1, 301. Un nāve atnāca, tā

uzklupa tik pēkšņi Kā tīģeris, kas izlauzies no

sprosta.. Balodis 7, 11. // Pārvarot vides pre-

testību, augot stiepties garumā (par augiem);
pārvarot vides pretestību, augot virzīties cauri

(kam), caur (ko) — par augiem, to daļām.
O Mežā priedes ir paretas, tādēļ vietām arī

kādai bērza un liepas galotnei izdevies izlauz-

ties tik augstu, lai redzētu sauli dienā un

Greizo Ratu braucienu naktī. Birze 5, 10. Dzī-

vība plēš tevi stingrāk un stingrāk, Asns iz-

lauzīsies un čaumalas nolobīs. Vācietis 5, 47.

Bija skaidrs, ka vārgie dīgsti nespēs izlauzties

cauri cietajai augsnes garozai. Zv 52, 7, 7.

// pārn. Pārvarot grūtības, sasniegt augstāku
stāvokli (piemēram, sabiedrībā, darbā).
□ Jums būtu jāpriecājas, ka jūsu meita iz-

lauzušies pāri jūsu aizspriedumiem, ka viņa
māk saredzēt tālāk par jums, ka viņa dzīvi

izprot labāk nekā jūs. Brodele 6, 45. Juris jau
bija izlauzies līdz ģimnāzijas trešajai klasei . .
Sakse 7, 15. // pārn. Pārvarot pretestību, iegūt
stabilu stāvokli, nostiprināties, uzvarēt (pie-
mēram, per idejām). O Cauri bagātīgajam
joku materiālam skaidri izlaužas lugas pamat-
doma: cilvēks jāciena un jāmīl. Pad J 59,231,2.

2. Bruņotā cīņā izkļūt cauri (kam), caur (ko).
I. cauri frontes līnijai. O ..mēs nolēmām iz-

lauzties cauri dzeloņstiepļu žogiem, sargu ķē-
dei, ložmetēju ligzdām un aiziet kalnos ..
Grīva 8, 128._ . . leitnants . .ar savu vadu pir-
mais izlauzās cauri ienaidnieka aizsardzības

līnijai un ieņēma ceļu krustojumu. Bērn 47,
1, 9. . .viņš tikko nebija uzdrāzies virsū kādai

baltsomu rotai, kas bija izlauzušies caur fronti

un ap pusnakti pagājusi steigšus garām pa-
gasta padomei.. Eferts-Klusais 1, 113. // Bru-

ņota ciņa izkļūt (no kurienes, kur v. tml., pa-
rasti no ielenkuma). O. . Spartaks ar saviem

pulkiem bij izlauzies no ielenkuma.. Upīts 18,
259. .. noturēties līdz tumsai un tad mēģināt
izlauzties atpakaļ pie savējiem — . . izlaušanās

mēģinājumu atbalstīs pārējie vadi. Lācis 15,284.

Lietojot zarainās rungas, izdodas izlauzties un

aiziet. Arājs-Bērce 1, 145. pārn. Daru visu jautri
kā rotaļādamās. Esmu cieši apņēmusies izlauz-

ties no ikdienas ielenkuma. Avotiņa 3, 96.

3. parasti 3. pers. Izplatīties cauri (kam), caur

(ko) — par gaismu; kļūt redzamam cauri

(kam), caur (ko) — parasti par debess spīdek-
ļiem. O . . rītausma, mēģinādama izlauzties

cauri svina pelēkajām debesīm, viegli iezī-

mēja Daugavas viņējā krasta mežu apveidus . .
Zv 67, l, 2. Reti saules stari izlauzās cauri zaru

mudžeklim līdz mīkstajai sūnai un tur ņir-

bēja kā zeltītas lāmiņas. A Gulbis 2, 7. Saule

grimstot bija izlauzušies no mākoņu sloga un

tagad dziestot pēdējo reizi iedegās logos . .
Kurcijs 1, 16. // Pārvarot šķēršļus, izplūst (par

ūdeņiem). Avots izlaužas no klints. Upe iz-

lauzušies cauri kāpām. □ . . jauni avoti iz-

laužas negaidot. Dziļumos sakrājušies ūdeņi

tos izdzen virs zemes. Upīts 6, 32. Un drīz vien

ūdens atkal pazūd dziļi, dziļi zemē. Vietām

stepē tas gan paslepus izlaužas, lai padzirdītu
zvērus un putnus, bet šie avoti atklājas tikai

tam, kas dzimis stepē un kam zināmas zvēru

takas. Talcis 4, 19. pārn. Jau ilgi manī krājas
vārdi kā ūdeņi aiz aizsprostiem.. Varbūt, no

manis izlauzušies, par gaišumu tie vērtīsies . .
Elksne 2, 55. pārn. . . tā kā geizeri izlaužas

Cilvēka būtība. Čaklais 1, 138. // Strauji izvir-

zīties, izplūst (par vēju, gāzi). Vējš izlaužas

cauri biezoknim. !□ Te piepeši vējš izlaužas

no taigas un . . ņemas aizelsies pa sopkām un

papeļu birzīm
0
. . , līdz . . Amūrā sakustas ledi.

Zv 59, 9, 7. . . baiļu un neziņas kliedziens kā

satrakots, neapvaldīts negaisa vējš izlauzās

caur mazo telti un ilgi skanēja lietū un purvā.

Lukjanskis 1, 74. Atsevišķās vietās izlaužas mil-

zīgi gāzu mākoņi, kas virpuļo un griežas, un,

sasniedzot simtiem tūkstošu kilometru lielu

augstumu, krīt atpakaļ uz Sauli. Ikaunieks 1, 13.

4. parasti 3. pers. Pēkšņi atskanēt (par balss

skaņām, ko cenšas aizturēt). No lūpām izlau-

žas vaids. No krūtīm izlaužas elsas. □ . . viņai
izlauzās tik smaga nopūta, ko varētu arī saukt

par vaidu. Upīts 4, 209. Pār sievietes lūpām iz-

lauzās ārprāta brēciens. Skujiņš 5, 109. Viņam
tik karsti, ka puskažociņa krūtis vaļā un elpa
izlaužas īsiem, ašiem grūdieniem. Kar 51, 7, 602.

pārn. Kārlēns izstāstīja par atrasto kladi un

aprautajām piezīmēm, kurās reizumis izlauzies

uz baltā papīra dzīvas sirds sāpju pilnais klie-

dziens. Purs 4, 322. // Pēkšņi tikt izteiktam, iz-

paustam (par to, ko cenšas aizturēt). O «Nu,

jā,» — pēkšņi viņai izlauzās, — «neesmu savu

uzdevumu augstumos.» Jauno v 59, 38. «Beig-
ta!» viņai izlaužas ar nopūtu. Kar 54, 5, 35.

Jorens sakož zobus, lai neizlauztos pārstei-

dzīgs vārds. Zigmonte 2, 146. . . izlauzās viens

baigs jautājums: vai tikai arī Valdis nav ap-

cietināts? Kar 56, 11, 10. // Pārvarot vides pre-

testību, izplatīties (par skaņu). □ Kaut kur

tālu, tālu atskanēja traktora rūkoņa, atskanēja
un atkal apklusa, it kā šai skaņai būtu grūti
izlauzties cauri pusdienas tveices piesātinā-
tajam, nekustīgajam gaisam. Vilks 2, 7. Viņš
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dzirdēja, ka aiz durvīm atveras vēl vienas

durvis un no turienes izlaužas neskaidrs trok-

snis . . Pad J 73, 23, 4.

5. parasti 3. pers. Pēkšņi izpausties (piemē-

ram, runā) —

par psihisku stāvokli, ko cenšas

slēpt, aizturēt. Bailes izlaužas kliedziena. Žē-

lums izlaužas asarās. O Tikai mākslinieks

vien pazīst tās mokas, kas bieži izlaužas vie-

nos un tajos pašos vārdos: «Es visu saprotu,

bet vēl nevaru izdarīt.» Dzene 1, 35. Ilma ap-

tvēra, ka ienaids pārāk klaji izlauzies balsī,

un pēkšņi pasmējās, nespodri, mazliet aizsma-

kusi. Ezera 1, 331. Tas bija ilgi sakrājies svēts

naids, kas tagad tik spontāni izlauzās no Mi-

halinas krūtīm. Laganovskis 1, 80. . .tiklīdz sāks

runāt, viss šajās dienās sakrājies asaru sī-

vums izlauzīsies ārā. Sakse 9, 9.

6. Ilgāku laiku, daudz lauzties, cīnīties.

□Nu tik labi izlauzāmies. ME I, 762.

izlavēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. Lavē-

jot izbraukt. I. starp sēkļiem.
izlavierēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.

Izlavēt. O ..neaizmirstams ir kuģojums no

atklātās jūras līdz Stokholmai pa šērām ar

daudzajām klinšainajām saliņām, kad reizēm

grūti pateikt — pa kuru pusi kuģis izlavierēs

starp tām. Zv 73, 16, 14. pārn. Viņš veikli

izlavierē cauri dejotājiem uz zāles viņu galu. .
Brodele 17, 20. // pārn.; sar. Izvairīties (no bries-

mām, nepatikšanām v. tml.). O «Ja tas puisis

visu laiku pratis noslēpties, gan viņš pratīs
izlavierēt vēl arī šo brītiņu.» Lācis 10, 104.

iziavīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Pa-

slepus izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

I. no dārza. I. pagalmā. I. gar sētu uz ielas.

I. ārā. □ . . es izlavījos no istabas un aiz-

skrēju pie Sausviežiem. Saulietis IV, 183. . .viņa

kopā ar citiem jauniešiem slepus, bez ārsta

atļaujas, bija izlavījusies no slimnīcas pagalma
parkā ..

Zv 57, 15, 8. Kristīne toreiz klusi izla-

vījās pa durvīm un, galvu nodūrusi, gāja pāri
kāpai . . Līvs 2, 12. Kaķis pa to laiku bija izla-

vījies no pagalma un, izslējis asti, lēni gāja

prom . . Liesma 58, 2, 8. // Paslepus izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). I. cauri krūmiem.

izlēcējs, -a, v.; izlēcēja, -as, s. 1. Darītājs

izlēkt.

2. Cilvēks, kas cenšas sevi izcelt (citu star-

pā), pierādīt, ka ir labāks nekā citi. €3 Šim

iedomīgajam izlēcējam nenāca ne prātā cienīt

sirmu galvu un ilgos darba gados uzkrātu pie-
redzi. Kalndruva 5, 137.

izlēciens, -a, v. 1. Vienreizēja paveikta dar-

bībai iz 1 ē k t (1).
2. Negaidīta, neparasta (parasti peļama, no-

sodāma) rīcība. Puicisks i. Nekaunīgs i.

n Algu un cenu pārkārtošana vilina reak-

ciju uz visādiem izlēcieniem. Lācis I, 386. At-

liek izlēcieni — vismaz tad skolotāja skatiens

uz brīdi uzmeklē Ilgas seju.. Zigmonte 1, 116.

«Bet es tevi tūlīt noskūpstīšu.» . . «Hari, tra-

kais, nevajag!» — Tik noreibuši es nemaz

neesmu, lai atļautu šādu izlēcienu. Brodele

17, 64.

izlēcīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izlēcīgi; reti.

Tāds, kas izceļas ar ko negaidītu, neparastu

(parasti peļamu, nosodāmu). Jau no skol-

nieces gadiem aizvien kaut kas izlēcīgs: rak-

staini izadītas, spilgtas jakas, speciāli pēc pa-

sūtījuma gatavotas kurpes . . Jauno v 59, 124.

izlēkāf, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans.

Ilgāku laiku, daudz lēkāt. O Zēns izlēkāja
pa ciņiem kā zaķis. ME I, 763. // pārn.; sar. Iz-

darīt (visu), kā cits vēlas, io Nevar otram pa

prātam izlēkāt. ME I, 763.

izlēkāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz lēkāt. I. visu dienu.

O . . mums nācās krietni izlēkāties pa pļa-
vu

.. , izplunčāties pa sēkļiem upē ..
Zv 74,

14, 5.

izleksēi, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izēst (parasti ko šķidru). O Antonija: Te būs

pāris pankoku [pankūku], Tomuļu māt. Mazās

putriņas vietā. Šie visu izleksējuši. Blaumanis

Vb, 152. Viņš jau paguvis izleksēt pusi no bļo-
diņas. Zilgana putrele, bet ai, kā garšoja! Lit M

67, 51, 6.

izlēkšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Lēk-

šiem izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.). Zirgs

izlēkšo no pļavas. O pārn. Vilciens auļo gan

pa kalnaina apvidus tuneļiem, gan izlēkšo

ielejā . . Kar 63, 3, 128. // Lēkšiem izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). Zirgi izlēkšojuši caur

mežu. // trans.; pārn. Atri iziet, izskriet.

O . . citiem absolventiem . . bija jāapskrien
visi skolas stāvi, krustu šķērsu jāizlēkšo visa

skolas teritorija, lai atvadītos. Zigmonte 1, 252.

izlēkt, -lecu, -lec, -lec, pag. -lēcu; intrans.

1. Lecot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

I. no ratiem. I. no gultas. I. pa logu. lO No

laivas izlēca divi vīri un, pa ūdeni uzmanīgi

brizdami, ātri devās uz krastu. Grīva 6, 69.

Arājs ietrieca durvīs vēl vienu granātu. Tad,

kā ļaunu rēgu vajāts, lēktin izlēca uz ielas.

Jokums 1, 78. Vakara saulē upes līmenis gluds
kā spogulis, tikai pa retam to saviļņo kāda

zivs, izlēkdama virs ūdens. Kar 57, 5, 42. No

garās kūlas grāvmalā izbijies izlēca zaķis . .
Kurcijs 1, 188. pārn. Mēs esam sava laikmeta

bērni un nevaram no tā izlēkt ārā. Varam būt

tikai tādi, kādi esam. Vilks 7, 237. pārn.

. .smaids izlec kā priecīgs circenis no aiz-

krāsnes. Grīva 9, 142. pārn. Zibens izlec no

Anša vārdiem, gaidītiem un tomēr pēkšņiem:
«Nešķirsimies vairs, Dace. Dzīvosim kopā.»
Avotiņa 3, 59. // Lecot izvirzīties cauri (kam),

caur (ko). OTe piepeši
0

nobrīkšēja zari,

un . . viņas priekšā kāds izlēca caur eglēm.
Brigadere 3, 331. // Strauji izvirzīties (no ku-

rienes, kur v. tml., piemēram, spiediena, grū-
diena rezultātā) —

par priekšmetiem, vielām.

No bluķa izlēcis ķīlis. No sliedēm izlēcis va-

gons. !□ . . lemesis . . izlēca un sāka slīdēt pa

virsu. Upīts 4, 211. Kad serdes sakni., atcērt,

tad celms uz reizi izlec no zemes un mēs bieži

pakrītam ar visu bomi. Birznieks-Upītis 6, 343. Ja

nezinātājs šīm vietām tuvojās, no tām izlēca

lielas elektriskās dzirkstis . . Grīva 9, 62. . . gri-

bējās iekniebt tā, lai asiņu piliens izlec. Upīts

4, 74.

2. sar. Izcelties ar ko negaidītu, neparastu

(parasti peļamu, nosodāmu). O Tagad tikai
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nedrīkstēja pārsteigties, tagad nedrīkstēja iz-

lēkt. Jaungada balva nebija aiz kalniem .. Sau-

lītis 12, 218. Gaitenī viena dala skolēnu ap-

stāja Jāni un uzlielīja par viņa drosmi. Citi

domāja, ka viņš esot nevajadzīgi izlēcis. Zā-

līte 5, 60. «Jā, patiešām, šodien vasarsvētku

sestdiena!» iesaucās Leinasars. Tad tādēļ kon-

ditorejas dāma bija nodomājusi izlēkt ar sa-

vām tortēm. A Grigulis 13, 40.

o<> Sirds izlec no krūtīm — a. Saka, ja

sirds ļoti strauji pukst. !□ Andrim šķita, ka

sirds izlēks no krūtīm. Tā sitās tik stipri, ka

deniņos sāka dūkt. Bundzeniece 1, 29. b. Saka,

ja ir liels uztraukums. O . . Dūmam sirds plo-

sījās tik satraukta, ka likās, tā tūlīt pat izlēks

no krūtīm.. Kar 57, 11, 62. «Kur viņš atrodas,

kur viņš atrodas?» — mazajai dzērvei gandrīz
vai sirds izlēca no krūtīm. Kaldupe 5, 108.

0* Izlēkt (arī izsprāgt) no ādas (ārā, arī laukā)
sar. — kļūt nesavaldīgam (dusmās vai satrau-

kumā). O lecirkņa priekšnieks varēja vai no

ādas izlēkt aiz niknuma . . Lācis 15, 171. <> Ne-

varēt izlēkt no savas ādas (ārā, arī laukā)
sar. — nevarēt mainīt savu raksturu, izturēša-

nos. O Noliņš: Bet ko tad lai daru, krusttēv?

Es tak no savas ādas nevaru izlēkt laukā!

Blaumanis 6, 403. N> Izlēkt no eņģēm sar. —

pēkšņi darīt, arī notikt ne tā, kā parasts, kā

gaidīts. □ Nolīst dzirkstis gar acīm, un visa

pasaule it kā izlēkusi no eņģēm un griežas,
griežas. Eferts-Klusais 1, 79. Izlēkt no bik-

sēm vienk. — ļoti uztraukties. Id «.. es viņam
tādas miglas bildes mālēšu acu priekšā, ka

viņš no biksēm izlēks!» Sakse 7, 181.

iziēkīies, -lecos, -lēcies, -lēcas, pag. -lēcos;
refl. Ilgāku laiku, daudz lēkt. O . . tūlīt visi

kājās un nu lēkuši, lēkuši. Pūtējam lopiņu lē-

cieni patikuši; viņš nerimis vis pūst, bet ļāvis,
lai labi izlecas. LTP 335. Izlecas labu laiku

—

nokrīt gar zemi, elsdama, pūzdama. ME I, 763.

izlēmīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izlēmīgi. Tāds

(cilvēks), kas spēj (droši, ātri) izlemt. !□ Jauna

un jau tik izlēmīga . . , redzams, no vadošajām.
Ziedonis 6, 228. // Tāds, kurā izpaužas stingrs
lēmums. IO . . Jums nebija viegli spert izlē-

mīgo soli prom no baznīcas.. Cīņa 63, 113, 4.

izlomi, -lemju, -lem, -lemj, pag. -lēmu; trans.

Vispusīgi apsverot, pārdomājot, nolemt. Stei-

dzīgi i. jautājumu. Grūti i. Pašam i. Kopīgi i.

I. bez citu padoma. O Vai te vietā ietei-

kums, lai Romāns izlemj savu lietu pats? Vai

viņš vispār spējīgs kaut ko saprātīgi izlemt?

Kalndruva 5, 87. «Dosimies tomēr jūrā!» kap-
teinis Līdaks, brīdi padomājis, izlēma. Talcis

7, 297. Tagad vai nekad! Leons izlēma. Metās

jau krēsla, kad Leons piezvanīja pie Milleru

dzīvokļa durvīm. Kar 56, 4, 8. '// Pieņemt lē-

mumu likumā noteiktā kārtībā (tiesā, sēdē,

apspriedē v. tml). \rj Jautājumu par sprie-
duma neizpildīšanu izlemj tiesas sēdē. Civilpr

k_2oo. «Tad esmu īstā laikā atnācis,» nopriecā-
jas Ozols. «Man taisni tāda ārkārtīgi stei-

dzama lieta, ko vislabāk izlemt valdes klāt-

būtne.» Sakse 7, 395. Dienā Grauds bija iegā-
jis pie Valka apvaicāties, kad pēdīgi izlems

viņa lietu. Kalndruva 5. 133. // Izšķirt (piemē-

ram, kādu jautājumu). O Taču veči no krasta

brigādēm šodien maz ko izlemj, šodien jaunie
kapteiņi ir tie lielie zvejotāji. Ziedonis 6, 194.

pārn. Tā nekad vēl nav skriets. Bet vēl arī

nekad viņa dzīvības un nāves jautājumu nav

izlēmušas tikai kājas. A Grigulis 13, 518.

iziemtība, -as, s.; parasti vsk.; reti. Stāvoklis,
kad (kas) ir galīgi izlemts. !.□ .. iztraucēja

viņu. . Jaunzema balss. Tajā bija dzirdama

stingrība un iziemtība. Jokums 1, 170.

izlēņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; vēst.

Izdot par lēni. O Nopostītās pils pagrabus

Rīgas arhibīskaps 1522. gadā izlēņo kā kroga
Vietu. Pad J 74, 217, 4.

izlepoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgu laiku, daudz lepoties. O Viņš varē-

jis izlepoties, pilis celdams. ME I, 763. Kristīnei

Dziesmai tīri negribot sametas viešņas žēl.

Piemirstas arī, ka tā nākusi šurp tikai izlepo-
ties . . Zigmonte 2, 69.

izlepf, -lepu, -lep, -lep, pag. -lepu; intrans.;

parasti divd. formā: izlepis. Kļūt ļoti izvē-

līgam (parasti attiecībā uz ēdienu). O Mātes

acis mirdz priekā, ka man tie [pīrāgi] tik labi

garšo un ka es vēl lielajā, lepnajā Rīgā ne-

esmu izlepis. Sēlis 4a, 123. Pēc smaržām no-

jaušu
0

, kur kartupeļus cep, Kur zupu atliekas

no vakardienas silda, Jo dzīve novēro, lai

strādnieks neizlep. Caks 4, 25. Minka ir iz-

lepis — pienu vien grib. Klīvers 2, 28. // Kļūt
izlutinātam; kļūt tādam, kam ir lielas prasī-
bas. Izlepis bērns. Izlepusi publika. □ Esam

jau izlepuši un metamies zemē tikai tur, kur

brūkleņu uz visām pusēm kā nobērts. Birznieks-

Upītis 11, 101. Ir gan tie tagadējie jaunie vīrieši

izlepuši. Viņš dabū sievu, bet grib vēl naudu

arī. Rozītis l, 163. Bet pircēji izlepa. Jo lētāk

tiem atdeva, jo zemāk tie vērtēja reņģes.
Lācis 4, 55.

izlidināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka sāk lidot; panākt, ka izlido. O Izli-

dināt baložus. ME I, 764. . . pieredze rāda, ka, jo

agrāk izmanto pirmo iespēju izlidināt bites,

jo labāki panākumi dravošanā. DD 62, 3, 91.

// Izmest (1). I. akmeni pa durvīm. lO Dzērājs
izlidināja cepuri pa logu ārā. ME I, 764.

// vienk. Izslēgt (no mācību iestādes); atlaist

(no darba);padzīt (no kurienes).
izlidināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. 1. Lidinoties izvirzīties. Bezdelīgas
izlidinās no ligzdas.

2. Ilgāku laiku, daudz lidināties. O. . [bišu]

saimi tūlīt nolieku vajadzīgajā siltumnīcā un

ļauju tur arī bitēm izlidināties. DD 63, 1, 31.

izlidojums, -a, v. 1. Paveikta darbībai-iz-

lidot (1). O Bites pēc pirmā vienreizējā

izlidojuma agri pavasarī šo jauno vietu neie-

vēro .. DD 62, 3, 91. Kūniņas neēd un nekustas.

Un tomēr tajās risinās otrā pārvērtība: tiek

sagatavots taurenīša izlidojums. Sk Ģ 73, 10,

pielikumā 13.

2. Lidojums. O Cilvēks, kas ziedoja tik

daudz spēka un enerģijas lidotāju sagatavo-

šanai, prata katru izlidojumu padarīt par īstu

mācību stundu. Cīņa 63, 141, 4. ..mūsu lidma-

šīna nokļuvusi lidotāju zemes saimnieku —



589 izlīdzēties

inženieru un tehniķu gādībā. īsa atelpa, un

atkal izlidojums . .Zv 73, 3, 13.

izlidot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. Li-

dojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.) —

parasti par putniem, kukaiņiem. Strazds izlido

no būra. Bite izlido pa logu. !.□ . . no krūma

izlidoja mazs, pelēks putniņš. X Grigulis 2, 31.

No bišu stropiem neredzēja izlidojam nevienu

biti. Sakse 7, 13. // Sasniegt pēdējo attīstības

stadiju un iesākt lidot (par spārnotiem kukai-

ņiem). O Jāņogu zāģlapsenes izlido maija pir-

majā pusē. D kal 64, 69. ..kāpurs pārvēršas

kūniņā un pēc tam apmēram divās nedēļās —

vabolē, kas pārgrauž koksnes ārējo kārtu un

izlido. Sterns 2, 82. . . spāres masveidā vien-

laikus izlido, bet lielais izlidojušo spāru skaits

izraisa pārlidošanas instinktu. D kal 64, 75.

// Lidojot izvirzīties cauri (kam), caur (ko) —

parasti par putniem, kukaiņiem. Sikspārnis iz-

lidojis cauri dārzam. Q pārn. Nez no kurienes

cēlusies, caur viņu [karavīru] rindām izlidoja
nojauta, ka Lodza tiks aizstāvēta nopietni. .
Strāls 2 , 359. // pārn.; sar. Strauji izkrist, parasti

jājot, braucot. i[Z! Pārsteigtais valdnieks sa-

rāva zirgu stāvus, bet tik strauji, ka pats iz-

lidoja no segliem. Skujiņš 7, 161. // pārn.; vienk.

Tikt izslēgtam (no mācību iestādes); tikt at-

laistam (no darba); tikt padzītam (no kurie-

nes), lo Gribat, lai ziņoju kungam! Tad jūs
uz vietas izlidosiet! Tādi dīkdieņi! Imermanis

2, 9.

2. lesākt lidojumu (par lidaparātiem). Lid-

mašīna izlido pulksten deviņos. /,/ lesākt lido-

jumu (par lidaparātu apkalpi, pasažieriem).
O . . mūsu delegācija izlidoja uz Baku . . Lit M

58, 52, 2. . . ārsti paši izlidojuši, lai sniegtu. .
medicīnisko palīdzību. . Rīgas B 58, 208, 2.

Izlidojām agrā rīta stundā. Taču arī maigajā
kabīnes puskrēslā varēja apjaust skaisto un

precīzo pilotēšanas tehniku, kas raksturīga
lidmašīnas komandierim. . Rīgas B 73, 256, 6.

// Lidojot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.) — par lidaparātiem. Helikopters izlido

no mākoņiem. // Lidojot izvirzīties cauri (kam),

caur (ko) — par lidaparātiem. Kosmosa kuģis
izlido cauri atmosfērai.

3. parasti 3. pers. Atri izvirzīties (no kurie-

nes, kur v. tml.) ■— piemēram, par šāviņiem,
mestiem priekšmetiem. Lode izlido no stobra.

// Atri izvirzīties cauri (kam), caur (ko) —

piemēram, par šāviņiem, mestiem_ priekšme-
tiem. Lode izlido caur telpu. // Atri izvirzī-

ties (par vielas daļiņām). O ..jo vairāk

gaismas enerģijas absorbē metāla plāksnīte, jo

vairāk_ elektronu no tās izlido. Zin T 66, 7, 13.

4. Atri, vieglā gaitā iziet, iznākt, izskriet,
ātri izbraukt, a .. durvis atsprāga no spē-

cīga rāviena, un pa tām izlidoja Maiga..
Sakse 7, 372. .. no ēnas izlidoja pelēkais vilka

ķermenis. . Vanags 10, 42. No līkuma izlido

trijjūgs. Spēcīgi ābolaini zirgi velk greznu
karieti . . Kar 54, 10, 22.

izlidoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz lidot (parasti par

putniem, kukaiņiem). !□ Augstu tie [putni]
izlidojušies . . Janševskis 6, 330. pārn. Plašumi,

tālumi, augstumi, spožumi.. Pa tiem vismaz

iedomā izlidoties var kundzes, kas dabūjušas
pūrā_ līdzi pietiekoši daudz . . Upīts 9, 506.

izlīdzējs, -a, v.; izlīdzēja, -as, s. 1. Darītājs ->-

izlīgt.

2. pol. Cilvēks, kas meklē izlīgumu, kompro-
misu starp nesamierināmiem, naidīgiem vir-

zieniem, uzskatiem. O Darbaļaužu masās iz-

vērstā partijas darba rezultātā buržuāziskās un

izlīdzēju partijas tika pilnīgi izolētas, masas

tām vairs neuzticējās. PL Kom 54, 10, 22. Strād-

nieku un kareivju padomes bija plašākās masu

organizācijas, tāpēc arī boļševiki tās uzska-

tīja par svarīgāko darbības vietu, lai panāktu
zemnieku un strādnieku atraušanu no izlīdzē-

ju ideoloģiskās ietekmes. Cīņa 74, 111, 2. Dze-

jolis «Miera līdzēji» ir piesātināts ar skaudru

sociālu saturu, tas radies pēc 1905. gada re-

volūcijas, kad iznira kā duļķes dažādi izlīdzēji
ar patvāru. J Kalniņš 5, 115.

izlīdzēt, -līdzu, -līdzi, -līdz, pag. -līdzēju;
intrans. Palīdzēt (kādam ar ko). €3 ..mācos

vāciski. Tomēr es vēl nekā nevaru saprast, ko

meistars saka. Un te man vienmēr izlīdz Krists,
kas ir jau labi ielauzījies vācu mēlē. Sēlis

4a, 17. ..kā to varēja zināt, no kuras puses

vēlāk pūtīs vējš? . . mans vectēvs te prata
izlīdzēt. Viņš iebāza rādītāju pirkstu mutē,

apslapināja, pacēla tad gaisā, durvīs iestājies,
un pasvilpa. Jaunsudrabiņš 2, 178. Ja apsoli man

cāļus pusdienai, es tev izlīdzēšu: iešu mežā

troksni sacelt, un lācis tad prasīs, kas tur trok-

šņo? LTP 22. // ledot, aizdot (kādam). □ Kaut

gan vēl nekad nebiju aizņēmies naudu, no-

spriedu šoreiz to darīt un aizsūtīt Juzim. Darba

biedrs man izlīdzēja. Lubējs 1, 126. Viens solījās
izlīdzēt ar savām grāmatām. Šis izmācīšoties

šodien, es varot mācīties vai visu dienu. Jaun-

sudrabiņš 4, 15. .. Sloku saimniecei ar kāpos-
tiem izlīdzēt mēs nevarējām. J Kalniņš 2, 218.

izlīdzēties, -līdzos, -līdzies, -līdzas, pag.

-līdzējos; refl. 1. Savstarpēji palīdzēt.
O «Mums kaimiņu starpā tā jāizlīdzas —

mani dievs svētījis ar dārza augļiem, jūs,

saimniec, atkal bagāta ar kumeliņiem. Gri-

bēju lūgt, vai nedosiet kādu kumeliņu mums

palīgā nomīdīt metienu?» Birznieks-Upītis 6, 353.

Vecais gan liegsies dot [caurules], . . tomēr

iedos. Ne jau pirmo reizi viņi tā savstarpēji
izlīdzas. Krūmiņš 1, 77.

2. Izmantot, izlietot (kādu paņēmienu).
'□ .. dzejnieks daudzkārt izlīdzas ar skopiem

norādījumiem, strauji aprauj darbības risinā-

jumu. . Kar 58, 9, 103. ..izrādē varbūt varēja
vairāk izlīdzēties ar mikrofonā ierunāto . . dik-

tora tekstu . . Rīgas B 58, 4, 5. // Atrast iespē-

jas. O Valdis
..

. Vai viņš kaut cik nevarēja
arī pats pelnīties. Manā laikā students prata

izlīdzēties. Upīts 111, 125.

3. Apmierināties, iztikt, pietikt (ar ko).
■C 3 .. kur [dāvanu] pietrūka, vajadzēja izlī-

dzēties ar smaidu, ar tukšu cerību. . X Skalbe

l, 62. Gribēja mielot arī ciemiņus, bet nekā ne-

zināja izlīdzēties ar karotēm. Bija tikai di-

vas . .Sakse 2, 37.



izlīdzinājums 590

izlīdzinājums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta

darbība, rezultāts -*- iz/īd zinā t (1).

2. Paveikta darbība, rezultāts izlīdz m-

n ā t (2). Kustību i.

3. Samierinājums, nesaskaņu novērsums.

O Bet te ir vēl iespējams izlīdzinājums, šie

cilvēki būtībā mīl viens otru, tikai viņiem..

jābūt vērīgākiem vienam pret otru. J Kalniņš

1, 396. Daži cilvēki atpūtās un atguva mieru

un iekšējo pretrunu izlīdzinājumu, raugoties

gleznā.. Dripe 2, 116. «Jūs taču pats iesākāt,»

es saku, kā meklēdams izlīdzinājuma. «Kāpēc

vienmēr par cilvēkiem jādomā ļaunākais?»
Saulītis 13. 103.

izlīdzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izvietot gludi, līdzeni, vienādā biezumā.

[ZI Es apgāžu melno zemju nastu. «Jāizrušina

būs,» viņa saka. Es pasteidzos un izlīdzinu ar

lāpstu zemes. Akuraters 1,41. ..Mārtiņš izlīdzi-

nāja [mārkā] iegāzto [linu] vezumu, lai . . klā-

jiens viscaur vienādā biezumā. Upīts 4, 258.Tēvs

patlaban izlīdzināja ragavās salmus . . J Kalniņš

2, 42. // Līdzinot izveidot gludu,- panākt, ka iz-

veidojas gluds, līdzens. O . . Gulds . . rūpīgi
izlīdzina sūnas izsēdētajā vietā.. Bels 1, 17.

Asnate sasēja lentu un izlīdzināja platāku.
Ezera 8, 117. ..viņš savilka pieri, vēlāk gan

atkal to izlīdzināja, bet apmierināts Kalniņš

neizskatījās nepavisam. Saulītis 6, 29. // Līdzi-

not panākt, ka izzūd (nelīdzenums, kroka

v. tml.); būt par cēloni tam, ka izzūd (nelī-
dzenums, kroka v. tml). I. cimdā krokas.

O . . plaukstas izlīdzināja afišā radušās grum-

bas, nogludināja stūrīšus. Zv 51, 13, 9. Reizēm

[vējš] atpūš sniega mākoni, lai tas izlīdzina

saules kausējuma pēdas. Upīts 10, 363. // Pa-

darīt nemanāmu, mazāk redzamu. O Plata

vilnas jaka nedaudz izlīdzināja sakropļotā

auguma formas, taču pavisam noslēpt tās ne-

spēja. Vilks 5, 17. pārn. Laiks samazinājis at-

tālumus, izlīdzinājis robežas. Rīgas B 74, 204, 4.

pārn. Viņa pirmajos stāstos. . vērojama na-

rodņiciska nosliece izlīdzināt sociālās pretru-
nas. Kar 63, 4, 143.

2. Padarīt vienmērīgu (gaitu, darbību

v. tml.). Izlīdzināt kursu — ievadīt, piemēram,
lidaparātu, kuģi, paredzētajā kursā, parasti

pēc novirzīšanās no tā. a Autobuss mazliet

salēcās, tad izlīdzināja gaitu un izbrauca pa

rūpnīcas vārtiem uz ielas. Saulītis 12, 323. Mier-

lauks šorīt mašīnu vadīja rāmi un nesteidzīgi.
Izlīdzinātā gaitā smilšu krāsas «Pobeda» slī-

dēja pa rīta mitrumā spožo asfaltu. Zv 57, 20, 9.

Leinasars izlīdzināja kursu, un brauciens tur-

pinājās. A Grigulis 13, 46. // Līdzsvarot, sav-

starpēji saskaņot. Izlīdzinātas kustības.

□ . . Birutas runa atkal ir izlīdzināta, ska-

tiens
— rāms un apvaldīts. Zigmonte 4, 196. Ko-

ra un orķestra skaņu bangas . . pamazām no-

rima izlīdzinātā harmonijā . . Birze 5, 183. pārn.

Izlīdzināts un harmonisks miers ■— tā ir krēs-

las stundu noskaņa, kad raisās apcere. Māksla

73, 3, 6. // Padarīt vienādu (ar ko), līdzīgu
(kam), parasti, novēršot atvirzes no vajadzīgā,
veļama. I. ierindu. Izlīdzināt soli — saskaņot
soļus ar citiem, parasti, ejot ierindā. Izlīdzināt

spēli fizk. ■— panākt, ka pretinieks zaudē pār-

svaru. Izlīdzināt rezultātu fizk. — panākt, ka

rezultāts kļūst neizšķirts. lO Baltijas republiku
ekonomikas tālāka attīstība prasa uzlabot ra-

žošanas spēku izvietojumu, izlīdzināt rūpnie-
cības attīstības līmeni trijās kaimiņrepublikās.
Zin T 66, 4, 4. Izlīdzinot un līdzsvarojot [korī]
balsu grupas, . . radīsies arī labāks ansamblis.

Cīņa 60, 10, 4. . . stratificēšanas laikā, saprātīgi
mainot temperatūru, iespējams izlīdzināt

plūmju sēklu pēcbriedes nevienādības. Sud-

rabs 1, 203. Vienīgi 2. puslaikā., mūsu spēlē-
tāji ieguva lielāku rīcības brīvību un kaut cik

izlīdzināja spēli. Rīgas B 74, 115, 5. Pašās pus-

laika beigās viesiem bija teicama izdevība

rezultātu izlīdzināt . . Sports 66, 155, 1. // No-

vērst (samēra, līdzsvara) traucējumu (piemē-
ram, aizstājot ar ko citu, pastiprinot ar ko

citu). O . . organisms arvien cenšas radušos

[orgāna] defektu izlīdzināt, kompensēt to ar

citu orgānu pastiprinātu darbību . . Skulme 3, 91.

Piena olbaltumvielas izlīdzina citu produktu
olbaltumvielu trūkumu. Ves 62, 5, 4. . . mūsu

organismā darbojas smalki regulatori, kas

katru radušos traucējumu mēģina cik vien

iespējams pilnīgāk izlīdzināt. Ves 63, 5, 31.

// Novēršot (pretrunas, nesaskaņas v. tml),

samierināt. I. pretrunas. '□ Še visur miers, un

izlīdzināts viss; Še saul' un mēness mīlā sa-

tiekas. . Rainis IX, 196. // Izlabot, mazināt (pie-

mēram, savu vainu, kļūdu). O Varbūt viņam

vajadzēja izlīdzināt savu kļūdu ar nožēloša-

nu. . Sakse 7, 351. ..ja viņš ko iebilst, tad

tūlīt tā pakautri iesmejas, it kā gribēdams iz-

līdzināt pateikto. Liesma 59, 5, 23.

Sk. izlīdzinošs.

izlīdzinātājs, -a, v.; izlīdzinātāja, -as, s. 1. Da-

rltājs i z II d z i n ā t.

2. v. lerīce (piemēram, augsnes, javas) izlī-

dzināšanai. O lekrāvējam noņemta lāpsta un

uzstādīts sametināts izlīdzinātājs. Cīņa 71.

164, 2.

izlīdzinātība, -as, s.; parasti vsk. Psihiska

līdzsvarotība; arī saskaņa, harmonija. O Izlī-

dzinātība, kāda panākta uzveduma kopējā risi-

nājumā, ietekmējusi arī aktieru tēlojumu.
Lit M 58, 41, 3. Dziedātājiem savas balss daiļ-
skanības, elastības, izlīdzinātības . . attīstībai

jāpievērš liela uzmanība.. Gailis 1, 64.

izlīdzināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
1. Reil. i zII d z in ā t (1). Grumbas izlīdzi-

nājušās. !□ Spilvenā vēl nebija izlīdzinājies
iedobums, ko iespiedusi viņa galva. Ezera 2, 113.

2. Refl.-*-izlī dzināt (2). Automobiļa

gaita izlīdzinājusies. Spēle izlīdzinās fizk. —

spēles pretinieka pārsvars izzūd. O . . kad

ezers, vējam pūšot, viļņo, ūdens virsējie slāņi

sajaucas un temperatūra izlīdzinās. Spuris l, 10.

Vienmēr viņiem ko pārrunāt, vienmēr viņiem
domu starpība drīzāk vai vēlāk izlīdzinās, viņi

saprotas un vienojas. Upīts IV, 757. Spēle izlī-

dzinās, rezultātu starpība pat nedaudz sadilst.

Pad J 73, 228. 3.

izlīdzinošs, -ais; s. -a, -ā; apst. izlīdzinoši.

1. Divd.

2. Tāds, kas novērš, atvaira (piemēram, stri-
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dus, nesaskaņas). Izlīdzinoša atbilde. iO Kā

viņam riebās . . visi šie mierinošie, izlīdzinošie

vārdi . . Sudrabkalns 11, 470. . . atgādinājums pir-

moreiz tika pateikts bez izlīdzinoša smaida,

pasviests kā ciets, auksts kukurznis: «Patei-

cība par visu. ..» Ezera 2, 193. «Kam tu tik

skarbi, māt,» Aina izlīdzinoši ieminas. Viņa
necieš asumus un bez tam ļoti mīl savu mazo

māsu levu. Zigmonte 2, 26.

izlīdzniecisks, -ais; s. -a, -ā; apst. izlīdznie-

ciski. Tāds, kas meklē izlīgumu, kompromisu

starp nesamierināmiem, naidīgiem virzieniem,
uzskatiem.

izliece, -es, dsk. ģen. -ču, s.; pareti. Izlie-

kums (1). O Ar sijām., vislabāk pārsegt
telpu šaurākā virzienā, jo tad. . to izliece būs

mazāka. Sterns 2, 198. . . ar lēcas izlieces palie-
lināšanos acs piemērojas tuvu priekšmetu ap-

skatei. PL Siev 54, 12, 22.

iziiedēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; trans.

Būt par cēloni tam, ka viscaur salīst; saliedēt.

O Lietus ganus krietni izliedēja. ME I, 765.

izliedēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Viscaur salīt. I. lietus gāzē. I. sēņojot.

izliegties, -liedzos, -liedzies, -liedzas, pag.

-liedzos; refl.; reti. 1. Ilgāku laiku, daudz lieg-
ties. irZJ Domāja . . , kā izliegties. ME pap I, 463.

2. Vairākkārt aizliegt. IO «Gan jau visi

jums izliedzās, bet jūs jau neviena neklausī-

jāt.» Apsīšu J 3, 26.

izliekt, -liecu, -liec, -liec, pag. -liecu; trans.

1. Liecot izveidot (piemēram, priekšmetu, tā

daļu) lokveidā (parasti uz augšu, uz āru). I.

loku. I. sliedi. Izliekta trose. Izliekts rokturis.

Izliekta virsma ģeom. Kultivatora S-veidā

vai līdzīgi izliektie . . zari augsni. . irdina la-

bāk par visiem. . augsnes apstrādāšanas rī-

kiem. Apsītis l, 229. pārn. Skolas koris ar seš-

desmit atlasītām lielākām meitenēm izliekts

puslokā gar skatuves dibenu apkārt eglītei.
Upīts 9, 188. // divd. formā: izliekts. Tāds, kas

ir izveidots lokveidā (parasti uz augšu, uz

āru). Izliekts tilts. O Tam [šķērszāģim] ir iz-

liekta zāģa zobu līnija un divi koka rokturi.

Sterns 2, 28. // divd. formā: izliekts. Tāds, kas

izveidojies ar vienu vai vairākiem lokveida

izvirzījumiem (parasti uz augšu, uz āru). Iz-

liekta, sakne, a Visas naftas un gāzes iegu-
las Rietumsibīrijas zemienē ir saistītas ar rel-

jefa īpatnībām: to pamatne ir izliekta velves

vai vaļņa veidā. Zin T 67, 1, 9. Cauri krū-

miem
.. , aiz izliektām nogāzēm kaut ko sa-

skatīt bija grūti . . Kar 45, 1/2, 62. . . jo lielāki

debess ķermeņi un masas sakoncentrētas kādā

telpas apgabalā, jo vairāk tāda telpa izliekta

un jo lēnāks šī apgabala laika ritms. Ikaunieks

1, 61. // Liecot izvirzīt (piemēram, detaļu, pa-

rasti uz augšu, uz āru). □ Knaiblēs ietverto

[zāģa] zobu lēnām izliec (vajadzīgajā attālu-

mā) uz sāniem, saspiežot knaibļu rokturus.

Zobu sāniskais izliekums redzams indikatora

lodziņā. . Indāns 1, 108.

2. Izvirzīt lokveidā (ķermeņa daļu). I. uzacu

lokus, a Laucis, it kā cīņai sagatavojies, iz-

liec krūti un paveras klausītājos . . Vilks 3, 23.

. .ērzelis gāja danceniski, kaklu ritenī izlie-

cis. . Upīts 4, 250. Klāt Arkādija. Dīķos peld
gulbji lepni izliektiem kakliem. Zigmonte 1, 5.

pārn. Augstu, augstu virs mūsu galvām, pāri
kanālam savas dzelzs muguras izliekuši gaisa
tilti. Zv 58, 17, 5. // parasti divd. formā: izliekts.

Tāds, kas izveidojies lokveidā (par ķermeņa

daļu). Izliekts zods. Izliekta piere. Izliektas

uzacis. Izliekts ilknis. O..kazu bara vīriešu

kārtas pārstāvji lepojas ar spirālveidīgiem vai

slaidā griezienā izliektiem gariem ragiem. Zv

51, 17, 26.

3. Iztaisnot (ko saliektu). O..viņš paplēta
savas saujas, bet pirkstus nevarēja izliekt tais-

nus . . Sakse 7, 299. Krustiņš: Arā pakalnē stāv

veca, līka egle: ej, izliec to taisnu! Blaumanis

6, 324. pārn. Uzvara izlieca taisnus noguru-

šos . . frontes karavīru . . plecus. Lit M 58, 19, 1.

4. pareti. Liecot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml., piemēram, ķermeņa daļu). ;□ Tad

viņš atkal piegāja pie loga, izlieca laukā savu

lielo augumu. . Saulietis 111, 142.

5. Virzoties, arī virzot izveidot (loku, līku-

mu). O Tramvajs, kas negriež ceļu nevie-

nam, šoreiz palēnina gaitu. . , autobuss izliec

lielu līkumu, to pašu dara lepnās, dzīvesprie-
cīgās mašīnas . . Sudrabkalns 4, 8. Mārtiņš. .
sāka griezt [pļaut] atpakaļ . .Pēdējo griezienu

pustukšā izliecis un dažas nesasniegtās smilgas

apkapājis, pašapzinīgi paskatījās atpakaļ. Upīts

4, 202.

izliekties, -liecos, -liecies, -liecas, pag. -lie-

cos; refl. 1. parasti 3. pers. Reil. -*- izliek t (1).

□ No augšas, kur pāri visai telpai bija izlie-

cies stikla jumts, lejup krita blāva gaisma.
Kar 51, 8, 682. ..no vesera sitieniem [ķīļu] ma-

las izliecas uz sāniem. Indāns 1, 190.

2. parasti 3. pers. Reil. -aizliekt (2).

O Roberts pirmo reizi ievēroja, cik Auziņš

kļuvis vājš. Vaigu kauli bija asi izliekušies

uz āru, vaigi iekrituši . . Kar 52, 11, 1213. . . Mai-

gas kakls dīvaini izliecās, acīs pazibēja tāds

ļaunums kā odzei, kas sagatavojusies lēcienam

uz putniņu. Sakse 7, 372.

3. Reil.-*- izliek t (3). [□ Nācējs apstā-

jās dažu soļu atstatumā un izliecās mazliet

taisnāks. A Grigulis 9, 129. «Saki, ko tu gribi?
Kāpēc streiko?» direktora rādāmais pirksts iz-

liecas taisns pret pazema auguma vecāku vī-

riņu. Sēlis 5, 318.

4. Reil.-*- izliekt (4). OPa logiem iz-

liecās meitenes laukā Un mēļajās debesīs vē-

rās . . E Plaudis 1, 91.
.. pa durvīm izliecās sir-

ma vecīša galva baltā cepurītē. X Skalbe 1, 88.

5. parasti 3. pers. Būt ar līkumu vai likumiem

(par ceļu, upi v. tml.). O ..purva galā, lai

izvairītos no dūksts, ceļš strauji izliecās, tur-

klāt šis izliekums bija slīps . . Kalndruva 2, 87.

Ceļš ir stipri līkumains. Te tas ievijas, te ar

loku izliecas no koku puduriem. Jauno v 59, 209.

lecavas upe . . izliecas gleznainos līkumos . .
Zv 60, l, 13.

izliekums, -a, v. 1. Paveikta darbība -*- i z-

liekt (1); izliektā (priekšmeta) daļa. Naža i.

Slēpju i. Cirvja pieta i. Pīpe ar izliekumu.

'O Lāpsta . . bija ar izliekumu un smagu kātu,

domāta zemes, nevis sniega rakšanai. . Ezera
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5, 79. Mežu smaiļu izliekumos it nekas nebija

mainījies ..
A Grigulis 13, 367. .. neviena kro-

ciņa, neviens izliekums nebojāja borta stingro

līniju. Zv 56, 18, 3.

2. Paveikta darbība -> izliek t (2); iz-

liektā (ķermeņa) daļa. Zoba i. Žokļa i. □ Cil-

vēka mugurkaulam..
ir krūšu, jostas un

krusta izliekumi . . Anat 31. Visbiežākā ir apaļā
mugura ar pastiprinātu izliekumu (kūkumu)

mugurkaulāja augšējā krūšu daļā, . . cits stā-

jas nepareizības veids ir apaļi ieliektā mu-

gura. Sk Ģ 74, 9, pielikumā 5.

izlielīt, -v, -i, -a, pag. -iju; trans. Lielot plaši

izpaust; vairākkārt lielīt. □ To izlielīja par

lielu bagātnieku. ME I, 765.

izlielīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. Lielo-

ties plaši izpaust ko (par sevi); ilgāku laiku,

daudz lielīties. O Penēzis . . ienāk ar savu

akordeonu. Istabā tūlīt nav uzdrīkstējies nest;

izlielīsies papriekš, bet tad izrādīsies, ka viņa

pirksti nemaz vairs neprot izspēlēt īsti brašu

melodiju. Zigmonte 2, 91. Nevajadzēja visiem

izlielīties, nebūtu kritiens iznācis tik smags.

Dripe 2, 154. pārn. . . sīļi. . skaļi izlielīsies par

saviem raibajiem svārkiem. PL Siev 59, 10, 10.

pārn. . . [pavasara vakarosļ smaržot prot viss,
ik jaunās zāles stiebrs, kurš šodien paaudzies
vai par veselu pussprīdi un tagad nezina, kā

izlielīties par tādu panākumu. Lit M 74, 21, 11.

izliesmot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; in-

trans.; pareti. Liesmot un pabeigt liesmot.

Ugunskurs izliesmo. O pārn. Kad izliesmo ru-

dens skaistums, pelēcīgā zeme vēl ilgi gaida
ziemas baltumu. Rīgas B 74, 273, 4.

izliet, -leju, -lej, -lej, pag. -lēju; trans. 1. Le-

jot panākt, ka (šķidrums) izplūst (no kurie-

nes, kur v. tml). □ Var dzirdēt ūdeni izle-

jam no ķipīša — sīkas straumītes aizplūst pa

mauru. Austriņš 2, 275. Izlējusi vēl pudelē at-

likušo ūdeni uz kapa puķēm, viņa ceļas un

iet. Lēmanis 9, 58. Vairāk par B—lo litriem

šāda maisījuma uzreiz sagatavot neieteic, jo
to nevar paspēt izliet formās. Alksnis l, 72.

pārn. Nakts izlēja melnu darvu. E Plaudis 1,73.

"v" Izliet (savas) asinis — cīnīties un tikt

ievainotam; krist kaujā, ziedot dzīvību.

□ Mums daudz vēl jāpaveic, mums darbā

jālej sviedri, Lai velti asinis nav izlējuši
biedri.. Sudrabkalns 1, 166. Klau! vai izlietā

asins tā kauc? Rainis I, 253. <> Izliet (cita)
asinis — noslepkavot, nogalināt. □ Jau bī-

belē sacīts: kas nevainīga cilvēka asinis izlej,
ta asinīm būs caur cilvēka rokām izlietām

tapt. Sakse 7, 177. <> Izliet sviedrus — nomo-

cīties (parasti darbā). O Tādēļ varam gan do-

māt, cik sviedru Silmežam nebija jāizlej [rak-
stot vēstuli].. Apsīšu J 2, 111. <> Izliet (biežāk
izgāzt) žulti sar. — izpaust niknumu, ļaunumu
(pret kādu), parasti runā. □ «Dzi, kā nu Brī-

viņos ērzeļi zviedz!» viņš teica, neattapdams
gudrākus vārdus, kuros izliet visu savu žulti.

Upīts XI, 283. // Neviļus, negribēti izlaistīt, iz-

slacīt. O Kad visi bija paēduši, saimniece

apstaigāja istabas un pievāca traukus, ar lu-

patu uzslaucīdama izlieto zupu. Krieviņš l, 74.

// pārn. Izstarot, izplatīt (parasti gaismu, sil-

tumu). O Pār nogāzi mēness izlēja rāmu,
dzeltenu gaismu. Upīts 18, 319. . .austrumu vējš

bij debesis noglāstījis, mākoņus aiztrencis,

spirgtu dzidrumu izlējis — nu debesis vizmoja
jaunā ietērpā. Berģis 1, 60. Jūlija saule . . iz-

lēja pār zemi īsti tropisku kvēli. Kar 45, l/2,
102. Krāsns, pilna balti gailošu ogļu, izlēja
karstu svelmi. Brodele 2, 32. // pārn. Spilgti iz-

paust (psihisku stāvokli). O Šovakar viņš iz-

lēja visas dusmas pār Luda un sievas galvām.
Fimbers 1, 256. Visu savu laimi, mīlestību un

mokas izliet viņas priekšā . . Upīts 6, 121.

2. Lejot iztukšot (parasti trauku). I. spaini.
O Šis knaši. . paķer izlieto krūzi, aiztek otr-

reiz pēc ūdens . . LTP 255. Tur spulgoja .. Se-

vans Kā, varoņiem dzīrojot, izlietais kauss.

Sudrabkalns 3, 332.

3. Lejot (piemēram, metālu, javu), izveidot.

I. lielgabalu. I. skulptūru bronzā. Betonā iz-

lieta grīda. I. sveci. Kā izliets — ļoti līdzīgs.

O . . man ir no alvas izlieta spoža zivtiņa . .

Jaunsudrabiņš 5, 28. Viņš lika mašīnu rūpnīcā
izliet vajadzīgās daļas pēc saviem zīmēju-

miem. . Bērn 49, 1, 15. Motoristu brigāde bija
kā izlieta pēc sava vadītāja. Zv 50, 7, 22.

izlieties, parasti 3. pers , -lejas, pag. -lējās;
refl. 1. Izplūst plašumā (parasti par upi).
O Aiz Lorupes gravas Gaujas straume ar-

vien biežāk izlejas plaša un mierīga, augstie
krasti atkāpjas. . Lagzdiņš 3, 60. Varenā Kriev-

zemes upe bagātīgi izlējās krastos pavasarī . .
Zv 52, 11, 16. ..līdz sējas sākumam Cimļanskas
jūra vēl neizliesies stepē tik tālu, lai ūdens

pa kanālu varētu plūst paštecē. Zv 52, 15, 7.

// pārn. Spilgti izpausties (par psihisku stā-

vokli). O . . viņš apvaldīja sašutumu, kas gri-

bēja izlieties nosodošos vārdos. Kalndruva

5, 221. . .Jāņa rūgtums izlejas saraustītos teiku-

mos. Upīts IV, 293.

2. Reil. -aizliet (1); tikt izlietam, izlais-

tītam (parasti neviļus, negribēti). □ Tā ūdeni

nest, ka neviens piliens neizlejas. ME I, 765.

3. Reil. izl iet (3); tikt izlietam.

izlietne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. īpaši izveidota

(parasti zem krāna piestiprināta) ietaise, pa

kuru aizplūst ūdens. □ Gaišajā istabā atra-

dās trīs gultas, galds un niša ar spoguli un

izlietni. Birze 5, 32. Viz sniegbaltā izlietne,
ierīkota speciāla tvertne trauku mazgāšanai. .
Cīņa 63, 8, 1. Anda paņem tējas kannu, pieiet
pie izlietnes un atgriež krānu. Niedre 12, 111.

izlietojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts i z 1 i c to t (1). O Katrā fermā jāiz-
strādā lopbarības izlietojuma kalendārie plāni
un diennakts barības devas visu grupu lo-

piem. . Pad J 73, 207, 1.

2. Paveikta darbība, rezultāts izl i e-

t o t (2). Poētisko līdzekļu i. Valodas ele-

mentu i. Vārda stilistiskais i. O Tercīnas

kopš to plašā izlietojuma Dantes «Dievišķajā
komēdijā» sastopamas dažādu tautu dzejā. Lat-

viešu dzejā tās lietojuši Rainis, J. Šudrab-

kalns, Aspazija . . Valeinis 1, 274.

3. Paveikta darbība, rezultāts ->- iz lie-

tot (3). O ..tautā vēl daudz neizlietota
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speķa, kas pa dažādiem ceļiem meklē sev iz-

eju un izlietojumu. LLK I, 664.

4. Paveikta darbība, rezultāts ->■ i z 1 i e-

t o t (4). O Sakarā ar kibernētikas ideju un

praktisko izlietojumu attīstību tagad nozīmīgu

vietu ieņēmis lielās sistēmas jēdziens. Straz-

diņš 1, 303. Patiesībā Veidenbaums Tērbatas

laikā bij atradis citu sabiedrību, ar kuru kopā

ilgāku mūžu dzīvojis, droši vien ieraudzītu

ceļu pie darba tautas masām un atrastu tur

auglīgu izlietojumu saviem zināšanu krāju-
miem . . Veidenbaums 2, 10 (ievadā).

5. Paveikta darbība, rezultāts -tizlie-

tot (5).
izlietot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Lietot

(ko) par pamatu, izejvielu, materiālu (piemē-

ram, kā gatavošanai, ražošanai). □ Latvijā
dzintaru jau kopš akmens laikmeta izlieto ro-

tas lietu pagatavošanai. Upīte l, 90. Sieru ražo-

šanai var izlietot tikai augstas kvalitātes un

vistīrāko pienu. Zv 53, 24, 8. Dažas nezāles var

izlietot cilvēka uzturā. Apsītis 1, 135. // Pakļaut

kādai, parasti saimnieciskai, darbībai. O Ne-

izlietotas zemes mums visapkārt vēl ir vai

Cik! Birznieks-Upītis 6, 199.

2. Lietot, piemērot (kādu paņēmienu, mate-

riālu, parasti mākslā). I. dzejā gredzena kom-

pozīciju. □ Pamīšus izlietojot gan klasisko,

gan brīvo pantu, sasniegts spēcīgs dramatisms

un uzskatāmība. Kar 58, 8, 132. Mitoloģiskos
simbolus dzejnieks izlieto tikai par līdzekli so-

ciālās cīņas tēlojumam, savu progresīvo un

demokrātisko ideju izpausmei. Lit M 57, 48, 3.

Rakstnieks atbilstoši savām tēlojuma īpatnī-
bām . . izlieto visu tautas valodas līdzekļu ba-

gātību. Valeinis 1, 158.

3. Realizēt (parasti līdzekļus), a ..desmit

santīmu tomēr ir tik niecīga summa, ka

nemaz nevar izšķirties, kā šo naudu labāk

izlietot. Talcis 7, 316. . . paredzēts izlietot vai-

rāk nekā 1 miljardu rubļu. Pad J 73, 37, 1.

// Patērēt (piemēram, spēku, enerģiju).
□ Viņš izlieto vairāk spēka nekā vajadzīgs.
Viss viņa zemais, druknais augums saliecas,

sagumst uz lāpstas, tā ielien par dziļu, jāpa-
velk atpakaļ, un tad tikai vēl var smelt. Upīts
IV, 702. // Patērēt (laiku), a 2ēl, ka neesmu

konstatējis, kur izlietots ietaupītais laiks. Birze

5, 64. // Realizēt (piemēram, tiesības uz ko).
□ . . komandai piešķīra pusotra mēneša at-

vaļinājumu (Harijam pienācās daudz vairāk,

jo nebija izlietojis vēl visu atvaļinājumu no

iepriekšējiem gadiem). Talcis 7, 290.

4. Rīkoties (ar kādiem paņēmieniem), iz-

mantot savā darbībā (kādu līdzekli). I. visus

audzināšanas līdzekļus. (□ Varu, kas mūsu

rokās, mēs izlietojam tikai pret tiem, kas ci-

tādi nav valdāmi. Upīts 10, 73. // legūt labumu,
atbalstu (no apstākļiem, situācijas) kādā dar-

bībā. O . . daudzi izlietoja tumšās rudens nak-

tis, un svešās siena kaudzes plaka, bet zir-

dziņi netika pārdoti un bija paēduši. Birznieks-

Upītis 6, 157. Izlietodams gadījumu, kad jauni
pienācēji gruva iekšā, viņš pa to burzmu sa-

sarcis izmanījās laukā. Upīts 4, 329.

5. Patērēt (daudz vai visu). '□ Tie [celtnie-

ki] izlietojuši tūkstošiem tonnu asfalta un pa-

plašinājuši krastmalas braucamo daļu.. Cīņa.

57, 265, 2. Pārklājot parasti izlieto metāla vir-

smām ap 2kg līmes uz vienu kvadrātmetru,

bet koka un betona virsmām ap 2,5 kg. Alksnis

l, 41. Aina, izlietojusi., visus marles sainīšus,

atprasīja individuālās paketes. .
Zv 53, 17, 21.

6. reti. Izmantot (3). O Sāka viņu izlietot

te no bodes izrakstāmo preču sarakstu sastā-

dīšanai, te strādājošo darba dienu aprēķināša-
nai . . Laicens 1, 171.

izlietoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

pareti. 1. Reil. —>-izli eto t (1),- tikt izlieto-

tam. Izlietojies daudz izejvielu.
7. Reil.-*-izlietot (3); tikt izlietotam.

Nauda izlietojusies.
izlīgot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Līgo-

joties izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

□ Jūrkalnes puiku pavadīta un sava pasīkā
sarkanmatainā vīra atbalstīta, no «Bambaļiem»

izlīgoja Reihmaņmamma. A Grigulis 13, 263.

. . no biezokņa izlīgoja dzilna un viļņveidīgā

gaitā aiztrauca pāri izcirtumam uz jaunaudzes
pusi, arī viņi [citi putni] cēlās spārnos un

lidoja turp . . Lācis VI, 282. Un pēc brītiņa ma-

šīna . . izlīgo uz ielas. Rīgas B 58, 79, 2. // Līgo-
joties izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

O . . viņa staigā, klusu starodama. . . Izlīgo

cauri ābeļdārzam . . Indrāne 6, 67.

izlīgoiiesi, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; pareti. Izlīgot. Vezums izlīgojas uz ceļa.

izlīgoties-, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Izdziedāties Ilgo dziesmas. O Diezgan,

izlīgojušies, sanāk Jāņu bērni no visām pu-

sēm. ME I, 764.

izlīgt, -līgstu, -līgsti, -līgst, pag. -līgu; in-

trans. Panākt samierināšanos,- samierinoši pie-

kāpties. O Ar Aldi viņa izlīga drīz. Cik

reižu viņi jau nebija strīdējušies un atkal

salabuši. Jauno v 59, 58. Kangars: Klau, Spī-

dola, uzklausi, Vēl laiks ir, ar labu izlīgsti ._.

Ar mani dalies valdībā Rīgā un visa Latvijā.
Rainis VII, 287. Buržuāzija bija tā šķira, kas.

centās izlīgt ar veco varu un meklēja sev

sabiedrotos šīs varas piekritēju vidū. PL Kom-

-54, 12, 23.

izlīgums, -a, v. Paveikta darbība, rezultāts -v

izlīgt. Panākt izlīgumu. Politisks i. O Pir-

majam strīdam pa pēdām sekoja. . pirmais

izlīgums. Skujiņš 5, 34. «Es jau ta gluži nedo-

māju,» Kirils novilka, itin kā atvainodamies.

«Ko cilvēks kādreiz nesarunā,» Pīpenštals tū-

līt piekrita izlīgumam. Saulītis 13, 42. Šādas,

lietas nevar izbeigt sakarā ar cietušas izlīgu-
mu ar apsūdzēto, un tiesvedība šais lietas no-

ris vispārējākārtībā. Krim pr 57.

izlīksmoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz līksmoties. O Nui

labi izlīksmojāmies. ME I, 764. Parasti vēlāk

vēl atļāvu zēniem doties ūdenī, izlīksmoties,

cik sirds tīkoja, un tad uz mājām. Kar 74,5, 121.

Viesi gribēja dejot. Kāzas nu reiz ir tāds no-

tikums, kad jāizlīksmojas. Ezera 8, 37.

izlikt, -lieku, -liec, -liek, pag. -liku; trans.

1. Izņemt, lai noliktu; izņemt (no kurienes)

un nolikt (kur). I. nb somas iepirkumus. I. nr>
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istabas mēbeles. I. gaļu no pannas bļodiņa.

-*> Izlikt (ari uzlikt) sirdi uz delnas —
būt

vaļsirdīgam, atklātam, patiesam. lO Atbil-

dēt — tas taču nozīmē dalīties domas, tas

nozīmē uzticēties, būt atklātam, patiesam, iz-

likt savu sirdi uz delnas. Zv 68, l, 20. // No-

vietot (ārā); izvietot (to, kas izņemts no kurie-

nes). O Mikiņš sadzirdēja zīlītes bēdu sau-

cienu un izlika uz palodās speķa kumosiņu.

Vanags 9, 41. Man gribēt gribas redzēt, ka

Andra tēvs izliks savu mantu pagraba aug-

šiņā un kas tam viss vezumā, jo no ārpuses

visa nebūt nevar ne saredzēt, ne izzināt. Ap-

sīšu J 3, 6. // Izvietot (piemēram, preci, ekspo-
nātus) apskatei. I. audumus uz letes. Apskatīt
izliktos priekšmetus. O Viņš stāvēja pie skat-

loga, kur bija izliktas daudzas skaistas lietas,

modes nieciņi, kakla saites . . Lācis l, 59. .. ļau-
dis .. bariņos stāv foajē telpā, kur apskatei
izlikti cimdi, villaines un jostas, izšuvumi,

audumi un pinumi. . Kar 74, 10, 34. . . Māksli-

nieku namā Daugavmalā ir īpaša zāle, kur var

izlikt vismaz pussimt gleznu un akvareļu. Sau-

lītis 12, 209. pārn. . . [ceļu tehniķim] bija kauns,

ka visi viņa sīkie noslēpumi izlikti par iz-

smieklu pagasta tenku kulēm. Eglons 1, 18.

//' Izvietot (ko) pievilināšanai, saķeršanai. I.

slazdu. I. murdus. !□ Pūcēm un zīlītēm būrī-

šus izliek rudenī (septembra sākumā). Kronītis

1, 167. ..tur [ezerā] ūdas var izlikt tikai no

laivas. Vanags 10, 69. Malu mednieks, . . kura

izliktajās
0

cilpās aiziet . . mokās bojā ne viens

vien no krāšņajiem meža iemītniekiem, ir tie-

šām ļaunāks par plēsīgu zvēru. Saudz dabu 162.

S> Izlikt cilpas (arī cilpu, lamatas, slazdu(s)) —■
ar viltīgiem, slepeniem paņēmieniem radit

kādam nevēlamu, ari bīstamu situāciju.

O «. .kurš ir lielāks dzejnieks: Heine, Šillers

vai Gēte? .. Krauklīt kungs, esiet jūs tas Pa-

riss un izšķiriet to lietu!» ..konsuls manīja,
ka [Ortrude] viņa krustdēlam izliek cilpas, un

it kā bez elpas gaidīja uz viņa atbildi. . .
A Deglavs 1, 235. Ritā pamodās pašaizsardzības
dziņa, un viņa ar veiklu viltību izvairījās no

izliktās cilpas. Rozītis 2, 86. . . nostājoties sā-

nis, [aktieris] ar vienu pirkstiņu vai piemiegtu
aci izaicina pretinieku un tad veikli, ar lo-

ģiskuparedzēšanu ievelk viņu izliktajā slazdā.

Māksla 74, 2, 35. // Izvietot (ko) inlormēšanai.

I. sludinājumu. I. pavēli. I. afišas. O Vecākais

matrozis. . izlika zīmes jau tralētajā kuģu
ceļā. Cīņa 74, 234, 3. . . uz visiem ceļu stabiem

un ēku sienām bija izlikti krāsaini plakāti. .
Fimbers 1, 379. // reti. Izrotāt (izvietojot ko).
a Plašas trepes, kas ved augšā uz balkonu,

gar malām izliktas ar palmām un lauru ko-

kiem. Laicens I, 296. // reti. Izvirzot (no kurie-

nes), pārlikt (malai pāri). Visukoks saņēma
grožus un iesēdās ragavās ar seju pret zirgu,
un izlika labo kāju pār malu.. Laicens I, 127.

Lielākajai daļai [aitu] bij galvas izliktas ratu
maļam pari. . Kaudzītes la, 54.

2. Norīkot, izvietot (cilvēkus) kāda pienā-
kuma veikšanai. I. dzinējus. O Veicot ārkār-

tējus pasākumus, izdevās likvidēt ledāja ra-

dīto iegruvumu Darās aizā. Pašlaik šeit iz-

likti novērošanas posteņi un ceļu būvētāji de-

žurē dienu un nakti. Pad J 74, 153, 3. pārn. Bet

pie stropa skrej dēlīša izliktie sargi neko se-

višķu nemana un arī nedod trauksmes signālu.
Birznieks-Upītis 6, 393.

3. Liekot (ko) noteiktā kārtībā, apkiāt, pār-

klāt (parasti gridu, sienas); liekot (ko) no-

teiktā kārtībā, izveidot. I. sienas ar marmora

plāksnēm. I. grīdas ar flīzēm. O Apskatīju
arī vannas istabu. Tā bija visa izlikta ar baltu

fajansu . . Zālīte 5, 175. Kad mazajā, ar spalvi-
ņām izliktajā lizdiņā sadētas piecas sešas oli-

ņas, tad bezdelīga-sieviņa sēžas uz pāris nedē-

ļām perēt. Birznieks-Upītis IV, 47. . . ļaudis gadu
no gada soļo pa ķieģeļiem izliktiem gājēju ce-

liņiem. Zigmonte 1, 6.

4. Izdot (naudu); aizdot (parasti naudu), sa-

maksājot cita vietā, . . [māja] tikpat kā

jauna. Es vairāk negribu, savu naudu atpakaļ,
ko esmu izlicis.. A Deglavs 1, 405. «Man nav

līdz naudas.»
—

«Izlikšu savu, gan iztiksim.»

Kar 55, 1, 67.

5. Ar varu panākt, ka atstāj, atbrīvo (kādu

telpu); likt atstāt, atbrīvot (kādu telpu). I. no

dzīvokļa tiesas ceļā. □ Silabriedim nu vairs

nebij tiesības dzīvot tēvutēvu mājā....viņš

tomēr neatstāja labprātīgi mājas, bet gaidīja
sevi izliekam. Blaumanis 6, 104. «Saki, tēti

—

no oktobra līdz maijam taču nevar nevienu

izlikt no dzīvokļa?» Indrāne 4, 14. «. . rīt ma-

šīna būs klāt. Lai viss būtu sakravāts! Ne-

iesiet paši, izliksim.» Stulpāns 2, 67.

6. lerakstīt (sekmju vērtējumu) par mācību

gadu, tā daļu (žurnālā, liecībā v. tml).

O . . skolotāji atsevišķus audzēkņus neiere-

dzot un atzīmes izliekot neobjektīvi. Brīdaka

2, 49. . . gan jau . . .gan jau kaut kā izvilks . . .

gan jau izliks trijnieku. Kar 74, 4, 165.

7. sar. Izteikt, izpaust (piemēram, vārdos,

attēlos, skaņās). □ Viņa mīlestība iedegās ar

pirmatnēju spēku. Viņš nevarēja runāt. Viņš

negribēja savas dziļās jūtas izlikt seklos vār-

dos . . Jaunsudrabiņš 111, 367. Un tad bij bilde

[attēls], kurā izlikts viss cilvēka mūžs no šū-

puļa līdz kapam. Jaunsudrabiņš la, 75. . . karš,

bēgļu laika briesmas, . . viss tas izlikts draus-

mīgās, sirdi saplosošās oktāvās. Upīts VII, 374.

// Izlietot (piemēram, enerģiju, prasmi). I. visu

māku. I. boksa raundā visus spēkus.
O Izlikt kārtis —■ izzīlēt pēc kārtīm. □ «Ko

tu pārnesi?» — «Ko nu pārnesu! . . Neko vairs

nedod. Vienās mājās divas saujiņas putraimu
un karoti tauku. Vienai meitai izliku kārtis —

tā kartuna [katūna] lakatiņu.» Upīts XIII, 357.

izlikties, -liekos, -liecies, -liekas, pag. -likos;

refl. 1. Apzināti izturēties tā, lai izpaustos kas

īstenībā neesošs (parasti psihisks vai iiziolo-

ģisks stāvoklis, personības, rakstura īpašība).

Prast i. Pūlēties i. I. laipnam. I. pārsteigtam.

I. kurlam. I. par slimu. I. par varoni. I. cītīgi

mācāmies. O . . aizvēru acis un izlikos aiz-

midzis. Birznieks-Upītis I, 129. Gribēju kaut mir-

kli savā dzīvē būt mazliet labāks, nekā patie-
sībā esmu. Daudzreiz izlikos par to, kas ne-

esmu. Lukjanskis 1, 93. Neizliecieties, ka jums
nav bail. Preilis 1, 41.
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2. Likties, šķist. O Dīvaini izlikās tas, ka

sētiņas stabi gandrīz visi sniegā, tikai gali
redzami ārā. Austriņš 1, 25. «Pret tevi es sev

izliekos tāds . . . novārtījies, tāds kā purva bri-

dējs ..
.» Blaumanis 6, 214. Un ēna . .izlikās kā

kāda dzīva būtne .. Brigadere 2, 306.

iziīkumot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

i. Metot līkumus, līku loču izvirzīties (no ku-

rienes, kur v. tml.); ilgāku laiku, daudz līku-

mot. □ Gājēji . . pārskrien te vienā, te otrā

ielas pusē, lai izvairītos no mašīnām, kuras

savukārt cenšas iziīkumot starp bedrēm. Rī-

gas B 73, 147, 3. . . automašīnai nākas krietni

iziīkumot, lai pārvarētu . . kalnu grēdu. Liesma

59, 5, 6.

2. parasti 3. pers. Atrasties, būt novietotam

liku loču (par ceļu, upi v. tml). O Viņi ierī-

kojās tā, lai ar vienu aci varētu redzēt mē-

nesi, ar otru — upi, kas, slaidi izlīkumodama,

gulēja plašās senlejas vidū. Purs 4, 96. . . izlī-

kumots ielu tīkls vecajā daļā un zemes valnis

kā piemiņa no Ivana Bargā laika cietokšņa.
Zv 72, 20, 19.

izlīmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Līmē-

jot izvietot (ko) informēšanai. lO Afišas pie
kluba, veikala un pasta bija izlīmētas jau
labi pasen. Ezera 2, 63. Viņš bija arī lasījis . .
izlīmētās lapeles . . Līvs 2, 41. . . uzsaukumus

viņi izlīmēs uz namu sienām . . Jauno v 54, 66.

2. Līmējot izklāt (ar ko). I. stabu ar afišām.

O Tā bija ar bāli zilām tapetēm izlīmēta

istaba. Ezera 1, 157.

3. Līmējot izlietot (daudz vai visu). I. pudeli
līmes.

izlingot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. trans. Iz-

mest (1). O ..atskrēja vesels bars puišu un

paņēma studentu savā ziņā. Tie nesita, negrūs-

tīja, . . tikai samiedza, aizvilka pie apžoga, sa-

lieca un pa apakšu izlingoja laukumā. Upīts

XII, 558. pārn. ..vadītājs tvēra dienas gaismā
nākušo trūkumu aiz apkakles, izlingoja pa

durvīm un ziņoja: «Trūkums iznīdēts pašā
saknē!» Dadz 74, 8, 8. // sar. Padzīt (piemēram,

no darba, no skolas). O Vai mums [strādnie-

kiem] nav tiesības aiziet, kad citur gadās la-

bāks robs, tāpat kā jums izlingot pa vārtiem,
kad kāds kļuvis par vecu un lāgā vairs ne-

dabū tās kastes grēdā augšā? Upīts 9, 173.

2. intrans.; sar. Atri iziet, iznākt, izskriet.

'€3 «Neskaties ne pa labi, ne pa kreisi..» —

vēl vienu apaļu padomu deva pirtnieks, kad

puika jau izlingoja pa vārtiem . . Kaldupe 6, 97.

izlipināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izlīmēt (1). O ..visos stūros bija izlipināti
plakāti, vēstīdami, ka Vidzemē izsludināts ka-

rastāvoklis. Strāls 2, 45. Uz ielu stūriem izlipi-
nāts mēra rīkojums par ielu sapulču aizlie-

gumu. Berģis 1, 97.

izlīst, -lienu, -lien, -lien, pag. -līdu; intrans.

1. Lienot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.) —

par rāpuļiem, tārpiem, arī par

kukaiņiem. □ Uzreiz izlīdusi čūska . . LTP 350.

.. [makšķerniekam] jāmedī sliekas, kas iz-

lien . . pastaigāties celiņos starp dobēm. Aus-

triņš 2, 203. Zirneklis bij atkal izlīdis no kakta

un rāpoja uz priekšu un atpakaļ. Upīts 18, 199.

// Lienot izvirzīties cauri (kam), caur (ko) —

par rāpuļiem, tārpiem, arī par kukaiņiem.

Zalktis izlīdis cauri krūmam. // Lienot, pie-

plokot ar ķermeni pie zemes, izvirzīties.

!□ Vajaga tik izlīst uz vēdera augstai dēļu
sētai pa apakšu, un tad var strādāt vaiga
sviedros. Brigadere 2, 113.

2. Lienot (pa ko šauru), izvirzīties (no ku-

rienes, kur v. tml.). I. no istabas pa logu.
O Notašķījušies viņi izlīda no bedres un

aizsmēķēja . . Dripe 2, 62. Suns nerēja, stai-

pīdamies izlīda no būdas un paluncināja asti

kā jau paziņam. Ezera 2, 26. // Lienot (pa

ko šauru), izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

I. cauri eglīšu pudurim. O Arī to neļāva

izstāstīt, kā Kuģenieks bļāvis, kad viņi izlī-

duši pa preču vagona apakšu cauri. Upīts 4, 314.

Liānas un ērkšķi tik cieši savij ušies gar koku

stumbriem, ka te pat kaķim būtu grūti izlīst

cauri. Grīva 8, 242.

3. Lēni, klusi (arī slepeni) iziet, iznākt. Pie-

sardzīgi i. no istabas.

4. parasti 3. pers. Šķietamā kustībā izvirzī-

ties (no kurienes, kur v. tml.) — par debess

spīdekļiem, a Saule, saplosījusi pelēko mā-

koņu klāju, izlien jautra un priecīga. Jokums

1, 361. Izlīda arī mēness no mākoņiem, bet

drīz vien atrāvās atkal atpakaļ . . Austriņš 2, 184.

. . iz [noļ zilganajiem debesu dziļumiem izlīda

zvaigznīte pēc zvaigznītes, uzsākdamas savu . .
nakts gaitu. . Blaumanis 6, 83. // Lēni izvirzī-

ties (no kurienes, kur v. tml.) — piemēram,

par mākoņiem, gaismas stariem. 1.0 No mež-

malas krūmiem izlīda palsa migla un vietvie-

tumis apklāja ceļu. Kar 57, 9, 59. Un uguns sāk.

rūkt kā zvērs. Izlien melns dūmu blāķis. Un.

taisni mums virsū! Indrāne 4, 16.

5. parasti 3. pers.
Lēni izvirzīties, tikt izvir-

zītam (no kurienes, kur v. tml.) —

par priekš-
metiem. O Āķis . . izlien no ūdens . . Grīva

8, 275. ..večiņa soli atkāpjas, un no krāsns,,

dakšās ieāķējies, izlien melns, kūpošs, apa-

ļai . . vāzei līdzīgs pods. Spāre 5, 172. No sē-

dekļa popējuma bija izlīdusi vēl viena at-

spere . . Skujiņš 7, 74. // Izslīdēt, izspraukties urr

kļūt redzamam (par priekšmetiem). □ Ausai-

ne viņam noslīdējusi uz sāniem, šalle izlīdusi

no mēteļa.. Saulītis 12, 162. ..puisis atglauda,
no cepures apakšas izlīdušo melno matu šķip-
snu. Jauno v 58, 13. Saulē spīdēja viņas zel-

tainie mati, izlīduši no lakatiņa. Brodele 14, 265.

// Izdīgt (1), izspraukties (1). O Tad pie kā-

jām pazemīga izlien vizbule sīka, izlien Ho-

landes krāšņums — tulpe. Čaklais 3, 9. . . arī

daža laba bērzlape jau bija izlīdusi. J Liepiņš.

1, 44. Tā [vasara] bija atskrējusi ātri. Nemaz

jau nemanīja.., kā garjžogu izlīda gari, zaļi

asni . . Bērn 47, 6, 3. // Lēni izvirzīties (no ku-

rienes, kur v. tml.) — par transportlīdzekļiem.

O Motors iesprauslojās, «Moskvičs» izlīda no-

šķērsielas un, gāzelēdamies sniega putrā, aiz-

brauca. Lubējs l, 127. No ezera ieloka, kur

alkšņos ieslēpušies kanāla grīva, izlien . . ku-

ģītis. Saulītis 13, 93. // Parādīties (par ceļu, upi

v. tml.). iO . . Ogre te izlien no mežiemi
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tumša, dzelmaina, . . plata, locīdama straume

garas
ūdenszāles un meldrus. Austriņš 1, 50.

.. sācies paisums. Nemierīgi viļņodamies,

okeāns uzbrūk akmeņainajam krastam un ar

mangro krūmiem apaugušiem, purvainiem

sēkļiem, kas bēguma laikā izlien virs ūdens.

Grīva 8, 209.

0*0" Izlīst (gluži) ka no zemes — pēkšņi

parādīties. O Bet nu šopavasar Valgs atkal

izlīda kā no zemes. Jaunsudrabiņš 7, 135.
..

ka

no zemes izlīdis, turpat izauga «Mazo Lāču»

saimnieks. A Grigulis 13 , 264. Tad gluži kā no

zemes izlīda sniega piedzīts kārklu cers, kas

atgādināja kupenā saspraustus apsudrabotus

žagarus. Vāczemnieks 4, 101. K> Izlīst no (savas)
ādas — a. Pārmainīt savu dabu, raksturu;

iejusties, iedzīvoties kāda cita stāvoklī. O Bet,

ja mēs pazīstam [aktrisi].. ar viņas taisno

raksturu un nostādām pretim līdēju Uļitu, tad

saprotam, ka ceļš uz šo lomu aktrisei gandrīz
vai burtiski nozīmēja «izlīst no savas ādas».

Dzene 3, 176. b. Atbrīvoties no kādas arējas

pazīmes, īpašības. O «.. viņa pat kolhozā ar

mieru iestāties, lai izlīstu no savas kulaka

ādas, bet tu — ar grožiem!» Brodele 5, 64.

Gatavs (vai) no ādas izlīst — saka, ja kāds

visiem spēkiem pūlas, cenšas (ko realizēt, pa-

veikt). □ «. . [brigadieris] gatavs no ādas iz-

līst, lai ātrāk ieraudzītu šais katlos . . sintētis-

kās šķiedras izejvielu.» Cīņa 63, 33, 2. \> Izlīst

(kā) caur adatas aci ■— panākt, izdarīt ko, pār-

varot lielas grūtības. K> Izlīst cauri sar.
—

censties kādam pārāk izpatikt, izdabāt.

O Jā — līdējs, taisni cauri izlīst saimniekam,

gluži tāpat kā Leikartu Lība saimniecei. .
Upīts 4, 116.

izlīt, -līstu, -līsti, -līst, pag. Tiju; intrans.

1. parasti 3. pers.
Līstot izvirzīties (no kurienes,

kur v. tml.) — par šķidrumu. O Nav nelaime,

ja sākumā viņam [bērnam] lielākā daļa ēdiena

izlīst no karotes, vajag tikai arvien tūlīt ap-

slaucīt muti un rokas. Ves 72, 5, 8. Baltā māla

krūzīte izkrita no rokām, ūdens izlija .. Ādam-

sons 2, 163. pārn. . . Inese . . nevar valdīties,
un vesela smieklu šalts izlīst klasē. Indrāne

2, 121. // Sadaloties izplūst. '□ Pret kuģa
pīķi atsitas neliels vilnis, sašķīzdams un izlī-

dams miljonos sīku ūdens lāsīšu. Grīva 5, 38.

Jānis dzēra gariem malkiem un pūlējās neel-

pot. Dedzinošais šķidrums šķita izlīstam pa vi-

sām dzīslām un darīja ķermeni brīnum vieglu.
Kar 45, 9/10, 856. pārn. . . divdesmit raķetes. .
šņākdamas uzšāvās gaisā un izlija varavīksnes

lietū. Upīts VII, 658. // pārn. Plaši izplatīties
(piemēram, par gaismu, siltumu). □. . jūnija
saules spožā gaisma izlīst pār visu laukumu.. .
Bērn 49, 7, 13. Saule patlaban jau skāra robaino

meža apmalu kalnu virsotnē. Kausēts silts zel-

tainums izlijis pa pilsētas ielām. Upīts 18, 299.

Jūnija nakts elso smagi. Silta tumsa izlijusi
par mežiem, par pļavām. Jokums 1, 349. // pārn.

Spēcīgi izpausties (par psihisku stāvokli).
□ «Es daudzreiz nesaprotu, no kā mēs īsti

dzīvojam,» Ernai izlija ilgi krājies rūgtums.
Kar 56, 1, 18. Runātāja sejā bija izlijis pašapzi-
siats lepnums.. Jokums l, 15. «..Viss naids,

kas gadiem ilgi manā sirdī krājies pret vīru,

tagad izlīst pār tevi. .» Rozītis 3, 47.

2. parasti 3. pers. Līstot šķidrumam, iztukšo-

ties {par trauku). Spainis izlijis.
3. parasti 3. pers. Pārvēršoties lietū, samazi-

nāties, izzust (par mākoņiem). O Kaut tikai

mākonis neizlītu, pirms paspēj atnākt pie vi-

ņiem! Grīva 7, 52. . . vējš trieca plānos māko-

ņus . . Virs Rīteru sudmalām izlijušie vāli

sāka apsarkt, itin kā izkusa un palika manāmi

plānāki. . Upīts 4, 129. Vēja dzīti padebeši
Tikai tad sev mieru gūst, Kad pār zemi izli-

jusi . . Avotiņa 1, 69.

4. Lietū izmirkt, samirkt. O Pāris minūtēs,

kamēr turpinājās trakā gāze, viņa izlija tā, ka

nepalika sausa ne vīlīte. Brodele 14, 42. Pēc

nepilnas pusstundas . . , izlijis līdz ādai, jau

stāvēju mežmalā. Lagzdiņš 3, 140. Izlijis un sa-

mircis grauds šogad nonāk kombaina bun-

kurā. Cīņa 74, 191, 1.

izlīties, -līstos, -līsties, -līstas, pag. -lijos;
refl.; pareti. 1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku,

daudz līt. O Nu diezgan jau izlijies. ME

I, 765.

2. Izlīt (4). Gājējs stipri izlijies. □ Izlijies
un piekusis zemnieka dēls ielaidās miegā. ME

I, 765.

izlobīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Lobot

izņemt (augli, kodolu no apvalka). I. zirņus.

I. riekstus. □ Vāveres pārtiek no egļu un

priežu sēklām, kuras izloba no čiekuriem. .
Latv dzīvn 22. . . putns sāka sēklas ēst, pie tam

izlobīja kodolus tik veikli, ka čaulas vien

čirkstēja. X Grigulis 3, 69.

2. Izsecināt (domu, atziņu), uztvert (kā, pa-

rasti teksta, saturu). I. garā monologa saturu.

Izlobīt kodolu — uztvert un izprast galveno,
būtisko. □ Aizvēruši grāmatu, mēģinām do-

mās apkopot lasīto un izlobīt kādu vienojošu
atziņu. Jaun Gr 68, 4, 12. . . skatītāji izjūt [ak-

tiera] . . spēju izlobīt sarežģītas dzejnieka pa-

tiesības no līdzību, alegoriju, asociāciju plūs-
mas. Lit M 74, 26, 4. Sākumā bija diezgan grūti
no saraustītām un juceklīgām apsūdzēto, sū-

dzētāju un liecinieku runām izlobīt kodolu un

to skaidros vārdos uzrakstīt. Zālīte 5, 125. // Uz-

tvert (kā būtību, !ēgu). \UJ «Tā ir, kad

cilvēkam nav noteikta pasaules uzskata .. No-

tikumu jūklī tāds nevar izlobīt galveno jēgu.»
Sakse 7, 91. No tā, kas [no autobusa ciemā] ārā

izkāpj un kā, — acīgais tūlīt izlobīs klaji,
kurš no tirgus, kurš no Rīgas, kurš no slim-

nīcas. Zemzaris 1, 84.

izlobīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
1. Reil.-*- i zl obl t (1). Zirņi izlobījušies no

pākstīm. O. . kad iebāza roku [zārda] vidū

un izberza sauju, uz delnas izlobījās rupjas,

brūnas sēkliņas . . Upīts XI, 277. pārn. . . ēka

bija pilna rūkoņas. Un iz [no] rūkoņas tad iz-

lobījās sīka malējas balss, lēna, žēla malējas
dziesma. Jaunsudrabiņš la, 10.

2. Reil. -aizlobīt (2). a . . pareizs sprie-
dums tikai tad tiek redzams, kad tas izcīnās

un izlobās laukā no visiem aplamajiem. . .
Upīts 9, 30. . . dialogā . . raiti izlobās galvenā
atziņa. Kar 59, 11, 140.
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izlobt, -lobju, -lob, -lobj, pag. -lobu; intrans.;

sar. Ātri izskriet; arī izbēgt. iO Te izlobs lā-

cis itin tāds sabijies. ME I, 766.

izlocījums, -a, v. 1. parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts-*- izlo ci tl (1). O Kad iegūts

vajadzīgais [zāģa zobu] izlocījums, knaibļu

rokturus palaiž mazliet vaļīgāk. . Indāns 1, 108.

Sausas un blīvas koksnes zāģēšanai zobu izlo-

cījums var būt mazāks nekā mitras koksnes

zāģēšanai. Sterns 2, 26.

2. Izlocīts veidojums. O Tā bij Līču Mār-

tiņa. . dāvinātā pēperkoku [piparkūku] sirds,

tumšdzeltena, baltiem un sarkaniem cukura

stīdziņu izlocījumiem ap malām . . Upīts XI, 322.

. . mazie priežu stumbriņi.. pie sakņu kakla

veido cilpveidīgus izlocījumus. Zin T 63, 2, 11.

izlocīt', -loku, -loki, -loka, pag. -locīju; trans.

1. Lokot izveidot (priekšmetu). □ ..Rudīte

sēž laivā un no vijīgajām niedrēm izloka ar-

vien jaunus pīlēnus. Zv 58, 19, 4. Viņš izlocīja
no papīra baltus kuģīšus un ļāva tos viļņu

šūpām. Kaldupe 3, 76. Tas sliktākais ar mez-

gliem. Kā viņus tur īsti sien, to nekādi nevar

atcerēties. Vislabāk un drošāk, kad abus galus
tin vienu ap otru, izloka visādas cilpas un

līkumus.. Dripe 1, 51. // Lokot izveidot (ko)

līkumotu; izveidot līkumotu. □ . . izvārīts ma-

karons ļaujas viegli sevi izlocīt desmit un div-

desmit līkumos. Grīva 5, 148. Arkls svaidījās
arāja rokās, un vaga iznāca nelīdzena, līk-

loču izlocīta. Jauno v 58, 7. Te piecas meitenes

[izpletņlēcējas] dzeltenos tērpos lec vienlai-

kus un, turēdamās cita pie citas, lidinās garā,
dīvaini izlocītā virknē. Zv 68, 15, 6. pārn. Man

negribas nosaukt par lielceļiem tos.. Tie ir

dvieļi, ko.. stipras sievas skalo, ko tās no-

stiepa kādreiz kalniem pāri, baltus izlocīja
caur lejām. . Lisovska 3, 38. // Lokot izvirzīt

(detaļu uz augšu, uz āru), atlocīt (sānis). Izlo-

cīt zāģi (arī zāģa ceļu) — izlocīt zāģa zobus.

O Izlokot [zāģa] zobus pārmaiņus vienu uz

vienu un otru uz otru pusi, rada tā dēvēto

zāģa ceļu. Indāns 1, 26. Visiem zāģa zobiem

jābūt vienmērīgi un simetriski izliektiem uz

abām plātnes pusēm. .. Strādājot ar pareizi
izlocītu zāģi, griezums ir gluds un zāģa gaita
viegla. Indāns l, 27. Zāģi virtuvē pie sienas

karājās veseli trīs . . Tēvs šad tad tos asināja,
reizēm mēģināja tiem izlocīt arī ceļu. . J Kal-

niņš 2, 226.

2. parasti 3. pers. Izveidot līkumotu, nelīdze-

nu (par parādībām dabā); noliekt dažādos vir-

zienos. Vēju izlocīts priedulājs. Izlocītā ciņu
zāle. O Kaņepes slapjums izlocījis "uz visām

pusēm . . Upīts 6, 9. Melnās [bazalta] kolonnas

vietām sliecas augšup pa kalna nogāzi, rei-

zēm izlocītas dīvainās krokās. Lielais 1, 14.

3. Izmainīt (skaņas) augstumu (parasti vai-

rākkārt). □ Tālumā kāds dziedāja. Gari stiep-
tas un izlocītās skaņas pusnakts tumsā izska-

neja_ tik skumji, ka abiem jātniekiem brīdi

uzmācas savāds drūmums. Grīva 3, 140. . . rītos,
balsi skaļi izlocīdams, modina kaimiņu gailis.
Kar 59, 8, 37. Aiz tīrumiem svilpoja meža

strazds, dažādi izlocīdams savu dziesmu. Fim-

bers i, 53. Atskanēja gari izlocīts svilpiens, vil-

ciena sastāvs nodrebēja un tusnīdams uzsāka

gaitu. Saulītis 12, 6. pārn. lepriecina jaunā
dzejnieka prasme tik daudzveidīgi izlocīt šo

skaisto tāluma un trauksmes pilno melodiju. .
Lit M 56, 19, 2.

4. Lokot izvirzīt (uz priekšu, sānis, parasti

ķermeni, tā daļu). !□ Pusnaktī gailis sāk mirk-

šķināt acis, vicināt spārnus un izlocīt krūtis . .
Lukss 5, 4. *0* Izlocīt kājas ■— a. Izkustēties no

miera stāvokļa. O Pasažieri izkāpj, izloka no-

tirpušās kājas, uztaisa dūmu. Austriņš 2, 446.

b. Paieties, paskrieties; arī izdejoties.O «Var-

būt tad drusku pastaigāsimies. Gribas izlocīt

kājas . .» Ezera 8, 109. Pa sētu ar saceltu asti

skraidīja . . jaunais bēris, kuru krusttēvs

katru dienu vai nu izbraukāja, vai izlaida

paskraidīties, izlocīt kājas. Birznieks-Upītis

V, 27.

izlocīt
2, -loku, -loki, -loka, pag. -locīju; trans.

Nosaukt visas (kāda vārda) locījumu lormas.

I. lietvārdu. I. darbības vārdu.

izlocīties, -lokos, -lokies, -lokās, pag. -locī-

jos; refl. 1. Lokoties izvirzīties (no kurienes,

kur v. tml.). O Pa priekšējām durvīm no ma-

šīnas izlocījās slaiks, sprogains gaišmatis. .
Saulītis 13, 147. // pārn. Līku loču izplūst (par

miglu, dūmiem v. tml.). !□ Puse dūmu divās

strūklās izlokās pa degunu laukā, puse spēcī-

giem, ātriem guldzieniem izplūst no mutes.

Upīts IV. 532. // Lokoties izvirzīties cauri (kam),
caur (ko). O Viņš ienira krūmu pudurī, izlo-

cījās cauri žogu spraugai, šķērsoja vairākus

pagalmus . . Kar 58, 8, 13.

2. Līkumojot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). O Vieglie limuzīni un veicīgie kāj-
nieki izlocījās kā zuši šajos [ielas] kustību

virpuļos . . Eglons 2, 215. . . . Gājiens izlokās vai

kilometra garumā. Cīņa 74, 223, 1. // Izveidot

lokus; kustēties liku loču. iO Tiešam brīnums,

kā cilvēks spēja tā izdejot: brīžiem augums

izlocījās kā Gaujas nēģim, brīžiem galva ierā-

vās apkaklē .. Zv 58, 10, 19. Un siksna, izlocī-

jusies gaisā kā čūska, pielipa Alim pie mugu-

ras. Vāczemnieks 4, 79. . . bij jālauž no degošā
skala nost melnā ogle: viņa izdega, izlocījās,

apdzisa, sarkanās malas izplēnēja, bet zemē

nekrita. Birznieks-Upītis 6, 335. // pārn. Par

miglu, dūmiem v. tml. □ Silta migla izpletās
meža pļavās, izlocījās līkumu līkumos — kā

kāzu rītā atritināts balts linu dvielis. Kaldupe

3, 135. Lokomotīve svieda gaisā dūmu apļus,

kas, celdamies augstāk, kļuva arvien lielāki,

izlocījās dīvainos līkumos un izgaisa. Bērn 48,

6, 6. Reizēm švirkstēdams nošķīda zibens un,

lauztās līnijās izlocīdamies, nozuda aiz egļu
virsaunēm [virsotnēm]. Saulietis 11, 252. // pārn.

Atrasties, būt novietotam liku loču (par ceļu,

upi v. tml.). O . .

Aknīstes ceļš, izlocījies
caur lielo Biržu silu, aizvijas starp Klaucānu

un Priekulānu ezeriem. Zv 60, 2, 32. Pie baznī-

cas kājām izlokās vecpilsētas viduslaicīgi iz-

kārtotās ieliņas ar savām slīpjumtu mājām.
Zin T 69, 5, 11. No krasta kraujas paveras tais

skats augšup pa upi, kas, trijos likumos izlo-

cījusies, saplūst kopā ar debesīm. Bērn 59,

9, 24. // Līkumojot izvirzīties cauri (kam), caur
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(ko). ]CJ Pasažieru vilciens izlocījās caur kalnu

līkumiem . .Strāls 2, 451.

3. Ilgāku laiku, daudz locīties. I. vingrojot.
4. Izvairīties (no tiešas rīcības, atbildes

v. tml.). I. no atbildības. O «Ko jūs tā skrē-

ji āt?» _ «Es
.. . Mēs ...» Ērika mēģināja izlo-

cīties. «Mums nav laika.» Bundzeniece 1, 37.

Savu vainu viņš nekad negribot atzīt, iepriekš

nemēģinājis izlocīties. Jauno v 59, 49. Visur,

kur strīdi risinās, Prasa izšķirties: kura tu

pusē? Un tad bikli izlocīties Ir tieši tas pats,

kas klusēt. Brīdaka 4, 26. // Izvairīties (no

darba, pienākuma izpildes v. tml). lO Un,

tikko kāds mēģināja izlocīties, dzīvot uz citu

rēķina, kaut vai vismazākajā sīkumā, katrs

tūliņ izteica savas domas . . Bērce 4, 75. Pirmās

sacensības, bet nevienai [meitenei] nav bail!

Te jau nevar sacīt: īsta vīra dūša, jo man

nereti nācies redzēt, kā īsti spēka vīri cenšas

izlocīties no pirmajām sacensībām... Zv 72,

5, 32. «Teltenes jāstiepj Vilim. Tas jau atkal

mēģina izlocīties.» Vanags 3, 25.

izlodāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Lo-

dājot pabūt (daudzās vai visās vietās); lodājot

pabūt daudzās vai visās vietās (kādā terito-

rijā, telpā). I. visas malas. I. pažobeles.
O Viņš bija izlodājis katra vada, katras no-

daļas ierakumus, izrunājies ar karavīriem . .
Grīva 4, 226. . . [akvalangistam] Gauja ir drau-

dzene, krustām šķērsām izlodāta, labi iepazīta.
Rīgas B 66, 159, 4. Izlodāja [dzeguze] visus bie-

zokņus, līdz atrada žubīti, mazputniņu. Kaldupe
5, 88. pārn. Kaspars atvēra durvis un ļāva
sniega smaržai ienākt zemnīcā. . . ziemas elpa

izlodāja drūmās telpas vistumšākos kaktus . .
Līvs 2, 99.

2. parasti 3. pers. Lodājot Izveidot ejas, cau-

rumus (kur), a. . vabolītes0
izlodājušas ze-

mi.. .ME I, 766.

izlodāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Ilgāku laiku, daudz lodāt. \UJ Caurām dienām

pa mežu izlodājies. ME I, 767.

izloksne, -es, dsk. ģen. -šņu, s. 1. vai. Sīkā-

kais vēsturiski izveidojies kāda novada valo-

das paveids. Izloksnes forma. Izlokšņu leksi-

ka. O Izloksne ir vēsturiski izveidojusies va-

lodas vienība, kam ir savas leksiskas, frazeo-

loģiskas, fonētiskas, morfoloģiskas un sintak-

tiskas īpatnības.. Rudzīte 1, 13. Lai vāktu ma-

teriālus apvidu vārdu vārdnīcai, Dialektolo-

ģijas sektors šogad rīkos divas ekspedīcijas,
kur izpētīs ap 10 izlokšņu. Lit M 62, 3, 4. Ta-

gad lielākoties tikai tāmnieku (lībisko) izlok-

šņu izplatība norada uz . . kādreizējām [lībie-
šu] atrašanas vietām . . Zin T 69, 5, 14.

2. Ši valodas paveida izpausmes forma.

a Tāds aizlakstietis runāja smieklīgi stieptā
izloksnē .. Upīts 4, 266. Viņa runāja vēl dziļākā
tammeku izloksnē nekā Mārtiņš Līdaks, cirz-
dama vārdus ka ar cirvi. Talcis 7, 164. . . manā

klātbūtne viņa kaunējās runāt, jo es viņu
paris reižu biju aprājusi, ka viņa lieto malē-
niešu izloksni . . Zālīte 5, 50.

izlolot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; poēt.
1. Lolojot izaudzināt. I. bērnu.

2. Radīt un rūpīgi izveidot (piemēram,
ideju, uzskatu). □ Viss labākais, ko cilvēku

attiecību jomā, tikumiskajā un jūtu dzīvē iz-

lolojusi cilvēce, kļuvis par padomju sabiedrī-

bas morāles, komunistiskās morāles pamatu.

Cīņa 74, 123, l. Visu gadu vārdus šķīlu, Centos

izlolot un krāt. Bārbale 2, 19.

izloze, -es, dsk. ģen. -žu, s. 1. Lozējot veikta

(loterijas laimestu) sadale. Sportloto i.

□ . . Bauskas rajona kultūras namā notika . .

naudas un mantu loterijas trešā izlaiduma lai-

mestu izloze. Cīņa 63, 118, 3. Piķieris jau pava-

sari bija sācis izplatīt. . loterijas biļetes. Iz-

loze bija nolikta uz augusta beigām. Lācis

4, 381. . . kārtējā izlozē uz viņa obligāciju bija
kritis viens no lielajiem laimestiem

— pieci
tūkstoši latu. Lācis 15, 125.

2. fizk. Lozējot veikta (piemēram, starta kār-

tības, kārtējo pretinieku) noteikšana. Starta

vietu i. □ Sacensības notiks pēc olimpis-
kās sistēmas — tas bokseris, kas cīņu zaudē-

jis, no sacensībām izstājas. Te daudz kas at-

karīgs no izlozes — iespējams, ka jau priekš-
sacīkstēs vai astotdaļfinālā jātiekas favorī-

tiem
.. . Pad J 63, 93, 4. . . treneris Vieziņš ar

nepacietību gaidīja pāru izlozi [ātrslidošanas

sacensībās] . . Izloze izspēlēja dīvainu joku:
Ēvalds, kam bija jāskrien kopā ar somu, iz-

vilka pēdējo., pāri. Saulītis 12, 351. ..izloze

mūsu republikas komandām bijusi veiksmī-

ga . . Rīgas B 75, 1, 8.

3. Lozējot veikta (piemēram, priekšmetu,
vietas, pienākumu) sadale. Grāmatu i. O Iz-

lozē ar īsāko un garāko siena stiebru laimēja
Vilis, un viņam krita pirmajam lasīt «Venē-

cijas asins nakti». A Grigulis 13, 137. Seko iz-

loze vietu kārtībai mastā. Sapulcējušies pavi-

sam 30 mednieku. Dripe 1, 18.

izlozēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Lozē-

jot noteikt (loterijas laimestu sadali). □ Vis-

lielāko laimestu skaitu . . izlozē loterijas des-

mitajā izlaidumā. Rīgas B 74, 304, 6. «Jaunības»-

stadionā tūkstošiem cilvēku piedalījās loterijā,,
kurā izlozēja kultūras preces un sporta piede-
rumus. Cīņa 74, 157, 1. // legūt loterijas izlozē.

I. klavieres.

2. fizk. Lozējot noteikt (piemēram, starta

kārtību, kārtējo pretinieku). O Maskavā . . iz-

lozēja PSRS Tautu 6. spartakiādes priekšsa-
cīkšu grupas sporta spēlēs. Rīgas B 75, 1, 8.

Neveicās [modernajā pieccīņā] pagājušā gada
čempionam .. , kas izlozēja sliktāko zirgu un

saņēma tikai 418 punktus. Rīgas B 74, 251, 5.

3. Lozējot sadalīt (piemēram, priekšmetus,
vietas, pienākumus). □ . . zemi izlozēšot starp

piecdesmit astoņiem gribētājiem. . . radinieks

pastāstījis, lai no urnas ņemot tos ciešāk sa-

tītos rullīšus, tie būšot pilnie. Fimbers 1, 65.

izložņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Lož-

ņājot pabūt (daudzās vai visās vietās); ložņā-

jot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā teri-

torijā, telpā). I. kaktu kaktus. I. bēniņus.
□ . . Pēteris Puspēteris ne vienreiz vien . . iz-

ložņājis neitrālo joslu, lasīdams trofejas. Grīva

7, 87. Katru dienu pelīte izložņāja visu dārzu,

visus krūmus līdz pat vabiņu žogam, bišu ko-
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kiem, pirtiņai, grāvim. Birznieks-Upītis 6, 391.

- . biju izložņājis turpat pusi kūtsaugšas, bet

nekā nebiju atradis. J Kalniņš 2, 76.

2. parasti 3. pers. Ložņājot izveidot, radīt

ejas, caurumus; ložņājot padarīt irdenu. Kā-

puri izložņā koka mizu. D Māte apskata savu

ķirmju izložņāto gultu. ME I, 767.

izložņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz ložņāt. I. pa malu

malām. Suns izložņājās pa krūmiem. O pārn.

Godīgā, rāmā Valdupe, gana izložņājusies pa

Lazdu kalniem un sakņu pacerēm . . , nemet

vairs [līdzenumā] ne līkumu, ne straujāku
vilni. Indrāne 2, 6.

izlūgt, -lūdzu, -lūdz, -lūdz, pag. -lūdzu; trans.

1. Lūgt, līdz panāk, iegūst (vēlamo, gribēto).
□ «Drīz vien aiziesim uz barotavām,» Andris

čukst Jaņukam ausī. . Citu reizi tādus solīju-
mus lūgdams nevar izlūgt. Dripe l, 6. Ojārs
izlūdza šoseju pārvaldes iecirkņa atļauju dīze-

lim pārnakšņot viņu šaurajā pagalmā . . Eglons

l, 184.

2. reti. Lūdzot panākt, ka (kāds) iznāk (no

kurienes, kur v. tml.).

izlūgties, -lūdzos, -lūdzies, -lūdzas, pag. -lū-

dzos; refl. 1. trans. Lūgties, līdz panāk, iegūst

(vēlamo, gribēto). I. atļauju pavadīt. I. uz

stundu laivu. O Pirmdienas rītā seržants . .

izlūdzās no rotas komandiera vienas dienas

atvaļinājumu . . Ādamsons 2, 152. . . Mirdza reizē

ar Upmali izgāja no zāles, kur dejās aizrāvu-

šies jaunieši jau trešo reizi izlūdzās . . «pēdējo

polku». Sakse 7, 457. . . No Laimiņas izlūdzos

Savu gudru arājiņu. DV 630.

2. trans. Ļoti lūgties (ko). O Es tevi sveicu,

augstais valdiniek [valdniek], Un tavu žēlas-

tību izlūdzos . . Aspazija 3, 335. Šķiroties viņš
man sirsnīgi spieda roku un vēlreiz izlūdzās

piedošanu. Grīva 8, 64. // Ļoti lūgties (cilvēku).

□ , . tikai ļoti reti var izlūgties vecmāmiņu

ļaut ieskatīties viņas albumā. Tur tad ir re-

dzams tēvs, jauns, skaists.. Zigmonte 1, 71.

Tad nāk koncerta nagla, vēl viens solists, ba-

ritons, kuru pārzinis tīri vai ceļos mezdamies

izlūdzies braukt uz šādu nomali. Zigmonte

1, 267.

3. Ilgāku laiku, daudz lūgties. □ Gan Sve-

ķīts iztielējās, izlūdzās, izlabinājās visādi, bet

Šķutums neatlaidās . . Zeiboltu J IV, 60.

4. Lūdzoties saņemt atļauju iziet (no kurie-

nes, kur v. tml). a «Uz pusstundu izlūdzies

[no darba],» Egils kūda. «Uz vienu nieka pus-

stundiņu, vai tad tu ne reizes neesi izpalīdzē-
jusi kādai savai kolēģei?» Zigmonte 4, 63.

izlūk-, salikteņu pirmā daļa; savienojumā ar

lietv. 1. mii. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā
nosauktais ir saistīts ar izlūkošanu (2). Izlūk-

patruļa.
2. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais ir saistīts ar izlūkošanu (1). Izlūkekspe-
dīcija.

izlūkdienests, -a, v. Dienests, kura uzdevums

ir iegūt ziņas par citu valstu bruņotajiem spē-
kiem, ekonomisko un politisko stāvokli v. tml.

□ . . angļu izlūkdienests pastāvīgi un aktīvi

pētī franču izlūkdienestu un pretizlūkošanas
dienestu. Pad J 70, 34, 3. . . raķešu kompleksus,
kam piemīt lielas manevrēšanas spējas, preti-
nieka kosmiskais izlūkdienests praktiski nevar

atklāt . . Rīgas B 67, 269, 5.

izlūkgājiens, -a, v. 1. mii. Gājiens, kurā veic

noteiktu izlūkošanas uzdevumu. O Dabūt šā-

das ziņas varēja, izdarot drosmīgu izlūkgā-
jienu ienaidnieka aizmugurē. Zv 58, 20, 6.

2. Gājiens, kurā izlūko (1). Ģeologu i.

D pārn. Lūk, kādēļ es tik bieži esmu ceļā.
Tie ir izlūkgājieni maniem nākamajiem tēlo-

jumiem un rakstiem. Grīva 8, 35.

izlūkgrupa, -as, s. 1. mii. Karavīru grupa,

kas veic noteiktu izlūkošanas uzdevumu.

iO . . [partizāns] ar savu izlūkgrupu. . piesar-

dzīgi apmetās mežmalā netālu no Kaunatas

muižas un novēroja apkaimi. Zv 64, 8, 17.

2. Grupa, kas izlūko (1). O Izlūkgrupa

ekspedīcijas priekšnieka . . vadībā no lidmašī-

nas izpētīja vairākus piekrastes sektorus

500 kilometru platībā. Rīgas B 71, 80, 7.

izlūklidmašīna, -as, v. Lidmašīna izlūkošanai

no gaisa. O Mūsu izlūklidmašīnas ziņoja, ka

jūrā pamanīta ienaidnieka kuģu karavāna. Zv

66, 10, 16. «Tas jau ir tas vienkāršākais — iz-

sūtīt izlūklidmašīnu,» Andersons attrauca Pau-

lim. «Modes pēc palaidelējas pa selgu, kamēr

pietiek degvielas. .» Lācis 15, 415. Speciālas po-

lārās aviācijas izlūklidmašīnas . . pētī ledus

stāvokli un meklē kuģim izdevīgāko ceļu.

Liesma 64, 11, 7.

izlūklidojurns, -a, v. Lidojums, kurā veic iz-

lūkošanu. O Nakts izlūklidojumi un bombar-

dēšana . . ir iegājuši kaujas apmācību praksē.

Cīņa 67, 22, 4. Izlūklidojumi rāda, ka plašāki

applūdumi veidojas Svētes un Platones iele-

jās. Cīņa 63, 86, 4.

izlūkošana, -as, s.; parasti vsk. 1. Darbība,

process-*- izlū ko t (1). Ģeoloģiskā i. Zemes

dzīļu i. Naftas atradņu i. O
_. . seismiskā izlū-

košana ir sarežģītāka nekā juras dziļuma mē-

rīšana vai radiolokācija. Zin T 67, 8, 29. Šodien

pulksten trīspadsmitos zivju izlūkošanas ku-

ģis . . sniegs pārskatu un savus ieteikumus.

Talcis 7, 74.

2. mii. Darbība, process-*-i zlūko t (2).

..nekavējoties atlaist no [Alžīrijas] valsts

aparāta personas, kas rīkoja represijas pret

iedzīvotājiem un sadarbojas ar pretinieka iz-

lūkošanas orgāniem . . Cīņa 64, 140, 3.

izlūkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Iz-

pētīt (piemēram, apstākļus, priekšmetus), pa-

rasti pirms kāda pasākuma, darbības. □ Izlū-

kojot Markovas atradni, atklāja četrus gāzes

un naftas horizontus. Zin T 67, 1, 10. Tuvākajā
laikā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī ar heli-

kopteriem izlūkosim zvejas vietas. Cīņa 74,

193, 2. «. . lai viens iet un izlūko, kas tur īsti

ir, un tad pasaka mums tiem citiem.» Upīts

XV, 330. // Apskatīt, izskatīt. !□ . . izložņāju

paspārnes un bēniņus, apraugu katru. . krū-

miņu dārzā, izlūkoju visas malkas grēdas un

žagaru strēķus. Plūdonis 3, 49. ..Oskars de-

vās . . selgā un pirmo reizi izlūkoja stāvvadu.
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Pirmais loms bija gaužām trūcīgs. Lācis 11, 182.

Izlūkoja viņu arī rentgenologs. Kalndruva 5, 46.

2. mii. levākt ziņas (piemēram, par pretinie-
ku, apvidu, kaujas darbības rajona iedzī-

votājiem, meteoroloģiskajiem apstākļiem).

O . . mēs ar pulka apakšvienību komandie-

riem izbraucām izlūkot gaidāmās operācijas

vietas apvidu. Grīva 9, 103. // intrans. O «Ņe-

miet mani līdzi,» viņš lūdzās. «Man ir divpa-

dsmit gadu. Es būšu jums noderīgs. lemācīšos

šaut, sviest granātas. lešu izlūkot.» Lācis 15, 199.

izlūks, -a, v. 1. Cilvēks, kas izlūko (1).

Dzelmju i. Kosmosa i. O lespējams, ka šai

melnā zelta straumei. . drīz vien pievienosies
arī pašas Kurzemes nafta, kuru zemes dzīļu

izlūki jau vairākus gadus cītīgi meklē . . Grīva

8, 85. pārn. Tipizējot rītdienas cilvēku, rakst-

nieks kļūst par nākotnes izlūku un palīdz lasī-

tājam apzinīgi veidot nākotni. Valeinis 1, 97.

pārn. . . čurkstītes ilgi apspriedās un beidzot

sūtīja izlūkus uzmeklēt jaunu vietu, kur pār-
celties uz dzīvi. X Grigulis 2, 28. // lerīce izlū-

košanai (1). O Cilvēka tieša, aktīva, radoša

darbība kosmosā. . ļauj sastādīt pilnīgākas
programmas automātisko izlūku turpmākajiem

lidojumiem. Zin T 66, 7, 10. // ģen.: izlūku,

adj. nozīmē. Tāds, kas saistīts ar izlūkošanu (1);

tāds, kas veic izlūkošanu (1). O Kuģis devās

izlūku gaitās . . . Nebija ilgi jāmeklē, kad uz-

dūrās uz prāviem zivju bariem. Pēc tumšajiem
plankumiem uz ehogrāfa lentas varēja spriest,
ka simt metru dziļumā grozās skumbriju bars.

Talcis 7, 78. Kapteinis vakar bija izlēmis zivis

uz savu roku vairs nemeklēt, bet izmēģināt,
kā veicas, ja izmanto izlūku tralera ziņas.

Talcis 7, 144. // lok.: izlūkos, apst. nozīmē. Izlū-

košanā (1). O «Nu kādam no mums jāiet iz-

lūkos, jāuzzina, kas mājās.» Bērn 50, 2, 17. Aiz-

vadījis maiņu, brigadieris teica uzskaitvedim
Viktoram Galviniekam: «Zini ko, Viktor, tev

jāaizlaiž izlūkos.» Talcis 4, 112.

2. mii. Karavīrs, kas izlūko (2). Izlūku vie-

nība. O Bet piepeši [frontē] viss apklusa. Ro-

tas izsūtīja izlūkus . . Strāls 2, 254. Katru nakti

izlūki staigāja pa pretinieka ieņemto terito-

riju. Viņi izpētīja katru ugunspunktu, katru

bunkuru
0

, prettanku grāvi, katru meža taku

un mīnu lauku. Lācis 7, 248. Pēc .. pārbaudītām
ziņām .. , ienaidnieka spēki sādžā nebija visai

lieli. Grants 6, 313. pārn. Šeit [stāstā] ir pār-
domas . . par to, ka rakstniekam jābūt izlū-

kam, jāatrodas vienmēr tur, kur dzīve prasa
cīņu. . Rīgas B 66, 79, 6. // ģen.: izlūku, adj. no-

zīmē. Tads, kas saistīts ar izlūkošanu (2); tāds,
kas veic izlūkošanu (2). Izlūku gājiens —

izlūkgājiens. Izlūku lidmašīna
— izlūklidma-

šlna. II lok.: izlūkos, apst. nozīmē. Izlūkoša-

nā (2). Karavīri dodas izlūkos.
3. Izlūkdienesta līdzstrādnieks.

izlūkurbums, -a, v. Urbums ģeoloģiskajai iz-
lūkošanai. !□ . . Tjumeņas apgabalā atklāja . .
naftas un

_

gāzes iegulas, bet Tomskas ap-
gabala izrādījās «sausi». Pad J

68, 21, 4. Nesen . . saka urbt jaunu izlūkurbu-

mu, kura dziļums sasniegs 5 tūkstošus metru.
Pad J 63, 65, 1.

izlumpačot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.;

sar. Smagiem, neveikliem soļiem iziet, iznākt.

I. no istabas.

izluncinālies, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz luncināties. □ Kran-

cis man jau sētā izluncinājās apkārt . . Birz-

nieks-Upītis I, 356.

izlupināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Lupinot izņemt (piemēram, augli, kodolu no

apvalka). I. apelsīnu. I. riekstus. O Zaķi pe-

lēči pēc saulespuķu un kukurūzas novākšanas

pārvietojas uz aizaugušām gravām. Viņu gal-
venās barošanās vietas ir rugaines. Šeit zvē-

riņi izlupina graudus no atlikušajām vārpām.
Rīgas B 73, 194,6.

izlutināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Lutinot padarīt (kādu) pārāk prasīgu, izvē-

līgu. O «Jūs izlutināt cilvēkus, no rokas gri-
bat barot.» Talcis 7, 91. . . bieži vien gadās, ka

bērns brēc tikai tāpēc, ka ir izlutināts, jo pie-
radis, ka to nēsā uz rokām, un negrib aizmigt

gultiņā. Mājtur 30. // Būt par cēloni tam, ka

(kāds) kļūst pārāk prasīgs, izvēlīgs. O Nekad

Ilgai nav ienācis prātā domāt par saimniecī-

bas lietām, tik ļoti viņu izlutinājis vecmāmi-

ņas kārtīgais saimniekošanas veids. Zigmonte-

1, 48. Vīriešu uzmanības izlutinātai,Tijai jo no-

zīmīgāks kļuva apstāklis, vai Alvils atnāks

viens vai kopā ar kādu citu paziņu. Purs 4, 68.

Pēc. . [kritiķaļ domām, pašreizējā jaunā pa-

audze, kuru izlutinājusi bezrūpīgā bērnība, ir

mazāk noturīga. Pad J 74, 134, 4.

izlutināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
Reil. tikt izlutinātam. □..ar

laiku vectēvs tiktāl izlutināļās, ka nekad

vairs nebrida upē citādi kā tikai ar velteņiem
kājās . .Pion 56, 31, 4.

izlutis, -ušais; s. -usi, -usī. Izlutināts. O Ap-
nikušas viņam visas šīs bezdarbā izlutušās sie-

vietes . . Upīts 18, 133. «Vai tad, kad es dzīvošu

pilsētā savā spožajā stāvoklī, izlutis un

maigs, es vairs sapratīšu viņu grūtības, vai

man vairs kas sāpēs?» Lācis 4, 219. . . [meitene]

sargājās kā no uguns, lai tikai nedotu iemeslu,

kādam sacīt, ka viņa . . ir apkopjama un izlu-

tusi. PL Siev 59, 8, 10.

izlūzt, parasti 3. pers., -lūst, pag. -lūza; in-

trans. Lūstot izvirzīties, atdalīties (no kā). Sētas

mieti izlūzuši. Grābeklim izlūzuši zari.

O .. septiņdesmit astoņi gadi, bet neviens

pats zobs viņam vēl nav izlūzis! Upīts 4, 217.

pārn. . . viņš stāsta par savu Rūtu. Tā, itin kā

visu laiku par to vien domājis. Viss laika ga-

bals starp toreizējo un tagadējo ir izlūzis.

Upīts VIII, 186.

izļepatof, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī izļēpatot,.

-oju, -o, -o, pag. -oju, arī izļepatāt, -āju, -ā, -ā,

pag. -āju; intrans.; sar. Neveiklā, gāzelīgā
gaitā, ari palēcieniem izvirzīties (par dzīvnie-

kiem); izļēpot. Zaķis izļepato no krūma. // Iz-

iet, iznākt neveiklā, gāzelīgā gaitā (par cil-

vēku).

izļēpot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī izļēpot,»

-oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.; sar. Neveiklā,

gāzelīgā gaitā, arī palēcieniem izvirzīties (pa-



izmainīt601

rasti par dzīvniekiem). Kucēns izļepo no ista-

bas.

izļinkāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja; intrans.;

sar. Izskriet (parasti par zaķi); izļipot. Zaķi
izļinkā klajumā.

izļipot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.;

sar. Izskriet (parasti par zaķi); izļinkāt. Zaķis

izļipo no meža. O Un raugies vien: izļipo
vairāki vēži . . Jaunsudrabiņš 5, 7.

izļodzīt, -ļogu, -ļogi, -ļoga, pag. -ļodzīju;
trans. Izkustināt (no stabila stāvokļa). I. mietu.

I. aizgriezni. I. galda kāju. Vēja izļodzīts vī-

tols. ILZI Un Velta, mana sieva, nevarēs mani

saskatīt aiz jūsu platajām mugurām, kad mēs

stāvēsim pie vecajiem, izļodzītajiem vārti-

ņiem. . . Līvs 2, 167. // Padarīt ļodzīgu, nestipru

(priekšmetu). O Izļodzīts galdiņš pie sienas

kaunīgi slēpa ceturtās likumīgās kājas trū-

kumu. Zigmonte 1, 237.

izļodzīties, -ļogos, -ļogies, -ļogās, pag. -ļo-
dzījos; refl. 1. parasti 3. pers. Tikt izļodzītam.

Izļodzījies tiltiņš. !□ Sienas nokārtas apģērba

gabaliem, kaktā izļodzījies sols. Dripe 1, 57.

.. mūsu «zālē», kur stāvēja izļodzījies galds,

apklāts ar mātes tamborētu galdautu . . Zālīte

5, 15. pārn. . . varēja gadīties, ka vecā zemes-

lode izļogās no eņģēm [virām]. Saulītis 12, 126.

2. reti. Izlocīties, izgrozīties. O Viņš visādi

izļodzījās. ME I, 786.

izļukt, parasti 3. pers., -ļūk, pag. -ļuka; in-

trans.; parasti divd. formā: izļucis; sar. Kļūt ne-

saturīgam, izplūdušam, zaudēt savu lormu; iz-

ļurkt. Izjukuši zābaki. O . . bungas dauzīja

plikgalvis, kam vaigi bij izļukuši un acis aiz-

pampušas. Rozītis 111, 144.

izļurkt, parasti 3. pers., -ļurkst, pag. -ļurka;
intrans.; parasti divd. formā: izļurcis; sar. Kļūt

nesaturīgam, izplūdušam, zaudēt savu lormu;

izļukt. a Zaks bija varen nolaidies pa šo

laiku: . . novazātajam vatniekam priekšā iztrū-

kusi poga, garie zābaki izļurkuši un netīri.

Zv 58,_19, 19.

izmācīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Mācot

pilnīgi sagatavot (piemēram, kādam uzdevu-

mam, arodam). I. dēlu kalēja amatā. I. mei-

teni par audēju. O Tagadējais Lejas Spijēnu
īpašnieks iesākumā bij bijis pliks puika. Stās-

tīja, ka viņa vecāki to gribējuši likt izmācīt

par skroderi. Blaumanis 6, 61. // lemācīt (ko

darīt). I. meitu adīt. O Atnāca Vēveru Jorģis
un stundas laikā izmācīja Brīviņu sieviešus,
kā verams jaunajiem rakstiem. Upīts XI, 394.

// Apmācīt. !□ Pēc divi mēnešiem izmācīti,
izdresēti mēs [jauniesauktie] kopā ar citiem

jau maršējām caur Rīgu — uz pozīcijām. Rih-

ters l, 287. // Panākt, ka (dzīvniekam) rodas

noteiktas iemaņas. O «Lūk, suns, kuru nevar

izmācīt ne ar labu, ne ļaunu. Pasvied viņam
maizes garozu, viņš to apēd un klūp kājā.»
Sakse 2, 34. Kas gan dos no vilka lopu suni

izmācīt. LSP(N) 187.

2. sar. Panākt, ka pilnīgi iegūst vēlamās īpa-
šības vai maina izturēšanos, a «Kā Kārlis

māti izmācījis!» domā vēl Uga, steigdams pa
ielu. «Kad senāk Kārlis plinti [šauteni] vien

pacilāja, māte gaiņāja ar rokām: liec nost

ieroci, liec nost... Un nu plinte stāv dienu

mūžu istabas kaktā, un Kārlis ar to nāk un

iet.» Eferts-Klusais 1, 109. // Būt par cēloni tam,

ka pilnīgi iegūst vēlamās īpašības vai maina

izturēšanos. !□ Tās ir tikai vecāku iedomas,
ka viņu bērns ir saudzējams un nevarīgs.
Dzīve izmāca ātrāk nekā visas skolas un grā-
matas. Sakse 7, 12. «Nu jau būs tīrais posts

mājās, kad abi vīri sāks dzīvot pa ūdeņiem.
Bet gan tevi, dēls, jūras slimība izmācīs. Kad

pabarosi zivis, tad otrreiz vairs negribēsi. . .»

Talcis 7, 170.

izmācīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Mācoties pilnīgi sagatavoties (piemēram,
kādam uzdevumam, arodam), mācoties kļūt

(par ko). I. par kalēju. □ «Viņa izmācījās par

adītāju..» Fimbers 1, 416. «Ražens puisis!» sla-

vēja Ozols. «Izmācīsies par traktoristu, apars

mums visu pagastu.» Sakse 7, 446. Meitenes iz-

mācās par daiļdārzniecēm un skolotājām.
Pad J 73, 12, 4.

2. trans. lemācīties. I. dzejoli no galvas. I.

amatu. I. aust. □ Pa desmit mācītāja gadiem
Arps izmācījies diezgan labu latviešu va-

lodu. . Upīts XI, 330. Zelmiņa: Vai zini ko,

māt? Kad es būšu izmācījusies
0 šūt, tad no-

ņemsim kaut kur istabiņu, un tur mēs visi trīs

dzīvosim. Blaumanis 6, 385. Viņš izmācījās vēl

labāk dejot. . Lācis 15, 231. // Sagatavot (mā-

cību priekšmetu), izpildīt (mācību priekšmetā
uzdoto). I. fiziku. I. angļu valodu. lO . . gulēt,
skolas uzdevumus izmācījies, aizgāja Artūrs,

pēdējos dienas darbus beidza māte. J Kalniņš

2, 21.

3. sar. Pilnīgi iegūt vēlamās īpašības vai

mainīt izturēšanos. O leva: Un pret tiem ve-

čiem tu arī citās lietās neatlaidies. Tie vēl nav

izmācījušies. Blaumanis 6, 412.

izmadarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; no-

vec. Izrotāt ar izšuvumiem; izšūt (1). !□ Izma-

darota zirga sega. ME I, 768.

izmainīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Ap-
mainīt (1). Izmainīt naudu — a. Apmainīt nau-

das zirni, monētu pret sīkākām, bet kop-

summā līdzvērtīgām naudas zīmēm, monētām.

b. sar. Apmainīt naudas zīmi, monētu pret

citas valūtas naudas zīmēm, monētām.

O .. Ojāra mamma [kara laikā] izmainījusi

pret sviestu un gaļu vēl divas kleitas . . Zig-

monte 1, 245. Mazās ēkas atgādināja laimes

spēļu bodītes, kur var zelta gabalu izmainīt

sīkā naudā un nopirkt visu jaukāko un patī-

kamāko, ko sirds tik sen jau kāro. Ādamsons

2, 107. . . apmainījām dažus no saviem dolā-

riem. . . Par dolāru saņēmu 48 frankus. Ofi-

ciālais kurss 49. Uz izmainītajiem 3 dolāriem

ļāvu naudas mijējam nopelnīt 3 frankus . . Zv

68, 18, 4. <> Izmainīt sīknaudā — Izšķiest sīku-

mos, izmantot nelietderīgi (piemēram, spējas,

talantu). O Talants iet bojā, ja to izmaina

sīknaudā. Māksla 62, 1, 27.

2. Pateikt savu un uzklausīt cita (domu);
apmainīt (3). IO Līvija pienākusi pie vaļē-

jām durvīm un izmaina pēdējos vārdus ar

levu. Tāpat, šo to ikdienišķu, jo visi dīkie

sēdētāji klausās līdzi. Zigmonte 2, 272. . . cilvēki
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tā nejauši satiekas, izmaina pat iz-

strīdas un tad — izšķiras, lai varbūt nekad

vairs nesastaptos.. Lubējs 1, 87. Racēji bija

saīguši un izmainīja tik pa retam vārdam

savā starpā. Birznieks-Upītis I, 202.

3. Pārmainīt, pārveidot. O . . mūsu dižena

padomju lielvalsts. . tuksnešus pārveido zie-

došās druvās un dārzos, izmaina klimatu un

dabu.. Cilv b 17. Alda nesakustējās, pat ne-

izmainīja sejas izteiksmi. Kar 56, 8, 46. Izra-

kumi . . izmainīja priekšstatus par Indijas un

visu seno Austrumu vēsturi. Kar 56, 8, 88.

izmainīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījosj refl.

1. Kļūt citādam; pārveidoties, pārvērsties.
□ Pēdējā laikā Svarenieks bija drusku iz-

mainījies, ko ievēroja arī vadā. Viņš nelikās

tik drūms, kļuva runīgāks . . Grants 5, 105. Tā

pienāca rīts, un nekas neizmainījās. Jūra kū-

pēja tāpat kā vakar, grūti bija samanīt, kur

pie aiztumsušajām debesīm atrodas saule. Lā-

cis 15, 413. Dažu rāpuļu krāsa zināmā mērā iz-

mainās briesmu un baiļu brīžos, kā arī izsal-

kumā. Sloka 1, 36.

2. Paiet vai pabraukt viens otram garām

pretējā virzienā (parasti ar grūtībām, šaurā

vietā). O Melns stāvs nāca pretī, tāpat lai-

poja pa šauro joslu.. Viņi sastapās šaurākajā
vietā un sagriezās sāniski, lai varētu izmai-

nīties . . Eglons 2, 174. // parasti savienojumā ar

«ce]ā». Paiet vai pabraukt viens otram garām
tā, ka nesastopas. Gāju māsai pretī uz darbu,

bet ceļā izmainījāmies. !□ Un tagad viņi ir

ceļā izmainījušies . . . Pad J 73, 23, 4. // Vien-

laikus atrasties ceļā (par savstarpējiem sūtīju-

miem). Vēstules ceļā izmainījušās.

izmaiņa, -as, s. 1. Pārveidošanās, pārmaiņa.
□ Kustības formas dažādas, tomēr tām visām

pamatā ir matērijas nepārtraukta, nekad ne-

rimstoša izmaiņa. Šai izmaiņas gaitā viens ma-

tērijas veids, forma vai īpašība pamazām vai

strauju notikumu gaitā pārvēršas citā. Ikau-

nieks 1, 67. Ja uzturā maz olbaltumvielu, orga-

nismā notiek deģeneratīvas izmaiņas, krasi pa-
zeminās fermentu aktivitāte. . Skulme 3, 5.

. . izrunājot Ināras vārdu, Salums pamanīja
sava darba biedra sejā pēkšņu izmaiņu, ārēji
gan gluži niecīgu, bet pietiekamu, lai mostos

aizdomas. Purs 4, 318.

2. Darbība, process ->■ i zm a inl t (2). Vār-

du_ izmaiņa — strīds. !□ Pieķērusies [Ināra]
abam rokam Georgam pie elkoņa, it kā šorīt

viņu starpā^nebūtu bijis ne vārdu izmaiņas, ne

nesaprašanās. . Niedre 13, 32.

izmaisīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Maisot

panākt, ka (vienmērīgi) sajaucas. I. iejavu.
I. biezputru. !□ . . saimnieks . . pamatīgi iz-

maisīja virumu un tikai tad nogaršoja to. Kar

57, i, 38. lesmēlis spaini ūdens no avota, saim-

nieks noņēma miltus, iebēra spainī kādu pus-
kulīti, atlocīja piedurkni, krietni izmaisīja un

stiepa spainiķēvei. Birznieks-Upītis IV, 134. Svai-

gus gurķus un izvārītu gaļu. . sīki sagriež,
pieliek krējumu

_

un izmaisa. Ves 70, 10, 23.

// Maisot izšķīdināt, izkausēt (vienu vielu citā).
I. sali virā. I. karstā biezputrā sviestu. !□ . . iz-

maisījis cukuru kafijas tasē, Mierlauks nolika

karotīti. Indrāne 1, 358.

2. sar. Izstaigāt (1), izbraukāt (1). I. visu

pilsētas nomali. I. tirgu. □ Kopš rītausmas —

gandrīz ik brīdi atkaudamies no uzbrucē-

jiem — izmaisījām visu meža masīvu un vē-

lējāmies atrast drošāku vietu. Kar 58, 9, 58.

3. nevel. Iztraucēt (1).

izmaisīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. parasti 3. pers. Tikt izmaisītam (1). Java nav

vienmērīgi izmaisījusies. Biezputra labi izmai-

sījusies.
2. sar. Izstaigāties, izbraukāties. Visu

dienu izmaisījos pa tirgu, bet nekā nenopirku.
ME pap I, 465.

izmaitāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Izbojāt. IO ..Abas acis izmaitāja! Rainis IV,.

356. Ķēniņiene izmaitājusi labo peļņu. ME 1,.

768.

izmaksa, -as, s. 1. Darbība, process iz-

maksāt (1). Stipendiju izmaksas kārtība.

Honorāru izmaksas laiks. O Izmaksa velkas

ilgi . . Kaija, savu divnedēļu algu saņēmis, at-

stāj Vilciņu līdz beigām un pats iet mājās.
Upīts VIII, 137. Gandrīz ik mēnesi viņam gadī-

jās nepatikšanas. Te algas izmaksā apšmau-
kuši, te kāds draugs piekrāpis.. Lubējs 1, 121.

2. Izmaksājamā naudas summa. O Izmak-

sai vajadzēja būt drusku lielākai nekā vienas-

nedēļas izpeļņa. A Grigulis 13, 74. No sabiedris-

kajiem patēriņa fondiem iedzīvotāji saņem iz-

maksas pensijām. . Zv 72, 22, 3.

3. Izdevumi; ražošanas vai sagādes izde-

vumi. Apkures i. Apgrozības izmaksas ekon. —

izdevumi, kas saistīti ar preču apgrozību, to

nogādāšanu līdz patērētājam. Ražošanas iz-

maksas ekon. — ar produktu ražošanu saistītā'

dzīvā un materializētā darba patēriņa summa.

O . . apstākļi, kas nosaka sējas vai stādīšanas-

priekšrocību, ir sēklu cena, sēšanas vai stādu

audzēšanas un stādīšanas izmaksa .. Apsitis l,

383. Pilsētā ūdens izmaksa svārstās apmēram

no 2 līdz 10 kapeikām par kubikmetru . . Zin T

64, 10, 16. . . ražošanas izmaksu samazināšanas

iespējas tomēr ir neierobežotas, jo uzņēmumu

darba apstākļi un tehniskais līmenis nemitīgi

mainās. Jaun Gr 67, 6, 41.

4. novec. Nomaksa (pa daļām). !.□ Viņa bija

nopirkusi uz izmaksu Zingera šujmašīnu. . Re-

gulāri katru nedēļu atnāca Zingera firmas,

aģents iekasēt naudu. Zv 57, 7, 18. Kalnpēters:
Ēdamistabas iekārta un klavieres uz izmaksu.

Man taču tie rēķini jānokārto. Upīts XIII, 213.

izmaksāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Iz-

sniegt (naudas summu). I. stipendiju. I. pen-

siju. I. vienreizēju pabalstu. I. prēmiju.

O . . [redaktors] sacīja, ka pie kases man iz-

maksāšot 28 rubļus. Birznieks-Upītis I, 122. Sest-

dien, izmaksājot algu, meistars Paeglītim ap-

rēķina tikai trīs rubļus par četrām nostrādā-

tām dienām. Sēlis 4a, 33. «. .māsai pūra daļa
bij jāizmaksā, saimniecība arī prasa vairāk iz-

došanu . .» Blaumanis 6, 55.

2. parasti 3. pers. Būt saistītam ar izdevu-

miem. □ Brūtes kleita jau bijusi neredzēti

skaista un izmaksājusi droši vien lielu naudu-
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Austriņš 1, 310. Dzelzs ķīļa pārkalšana izmaksa

apmēram pusi no tā vērtības. Indāns 1, 190.

Televīzijas torni [Ņujorkā] uzbūvēja pirms
četriem gadiem. Būvdarbi izmaksāja pusmil-

jona dolāru. Cīņa 73, 134, 3. // intrans. IO Kad

radās kāds izdevums mājas vajadzībām, krust-

tēvs pastāvīgi činkstēja, ka dārgi izmaksājot.
Austriņš 2, 322. «Vīlerts beidzot nolēmis likvi-

dēt sektoru ar visu vadītāju. Pārāk dārgi Kār-

kles diletantisms izmaksā institūtam un val-

stij.» Purs 4, 387.

3. Nopirkt par saviem līdzekļiem (ēdienu,

dzērienu) un pacienāt kādu. I. pusdienas.
O «Kas jūs esat par grāmatvedi, ja savai

mašīnrakstītājai nekad neizmaksājat vakari-

ņas?» Rozītis 1, 151. ..priekšstrādnieks sāka

tēlot Lupatu Zetai, kāds blēdis dīvājiešu pa-

gastvecākais un cik viegli to nogāzt, ja krogā

aprunājas prātīgi un izmaksā vienu otru duci

groka. Upīts 4, 249. // intrans. O . . [jūrnieks]

sēdināja pie galda, dzirdīja un neļāva nevie-

nam maksāt. Šodien es izmaksāju! Lācis 5, 345.

Ij Par saviem Ldzekļiem nopirkt kādam (pa-

rasti biļeti). I. teātra biļeti. // sar. Par saviem

līdzekļiem nopirkt kādam, parasti biļeti (uz

kādu pasākumu). I. teātri. I. kino. I. tramvaju.
4. vēst. Pilnīgi samaksāt (maksājot pa da-

ļām ilgākā laika posmā, parasti par lauku

īpašumiem 19. gadsimta 2. pusē un 20. gad-
simta sākumā). O Viņi nesaprata, ka aizce-

ļojot tauta nekā nezaudētu, jo mājas vēl ne-

bija izmaksātās, bet iemaksāto daļu pilnīgi at-

svērtu Brazīlijas zemes auglīgums . . Rozītis

3, 82. . . Dauksti taču bija lielākās mājas pa-

gastā, izmaksātas vēl Pētera vectēva laikos.

Indrāne 1, 39. /'/ novec. Nomaksāt (pa daļām).
IO Pelēči bija brīvi no parādiem, jaunās lauk-

saimniecības mašīnas izmaksātas, kūtī tīršķir-

nes lopi .. Spāre 5, 373.

izmaksāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl.; pareti. Vairākkārt, daudz maksāt. !□ Ko

es esmu izpūlējies, ko es esmu izmaksājies!
ME pap I, 465.

izmakšķerēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Makšķerējot izvilkt (zivi). I. asari. I. līdaku.

□ Es izmakšķerēju vispirms kādu mazāku

zivtiņu . . Jaunsudrabiņš 5, 16. . . [ezerā] mak-

šķernieki aizvien varēja pa raudai izmakšķe-
rēt. Austriņš 2, 123. // pārn.; sar. Ar nelielu pie-

pūli izdabūt (no kurienes). I. no kabatas sīk-

naudu. O Ir tādi, kas . . sākumā izmakšķerē
gaļu un kartupeļus un tikai tad ķeras pie zu-

pas . . Dripe 3, 33.

izmaldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Jlgāku laiku, daudz maldināt (vedot pa ne-

pareizu ceļu). I. pa mežu. O pārn. Viņa nelai-

mes zvaigzne bij to izmaldinājusi pa visām

zemēm. ME I, 768. // Ilgāku laiku, daudz mal-

dināt (sniedzot nepareizas ziņas).
izmaldīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz maldīties. Visu nakti i.

pa mežu. O Balts putenis ir visu nakti vi-

jies — Gar ēkām viņš [zaķis], pa dārziem iz-

maldījies . . A Bārda l, 209.

2. Ilgāku laiku, daudz maldoties, izkļūt (no
kurienes, kur v. tml). I. uz ceļa.

izmalkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; pareti.

Izdzert lēni, pa malkam, I. tasi kafijas. I. glāzi
vīna. O . . [tūrists] ienirst pilsētas trokšņai-

najos mutuļos, lai atlaistos krēslā pie snieg-

balta galdiņa un izmalkotu glāzi vēsa alus.

Lagzdiņš 3, 61.

izmalt, -maļu, -mal, -maļ, pag. -malu; trans.

i. Malt un pabeigt malt; samalt. I. pūru

kviešu. D Zivju fileju kopā ar izmērcētu

baltmaizi gaļas mašīnā divas reizes izmaļ . .
un veido frikadeles. Mājtur 193.

2. sar. Viscaur izbraukt (8), izdangāt. O «No

tā Rijnieka, no tā pagastvecākā, mums arī

nekā nav. Vai tā ir kārtība: ceļu izmaļ, tiltus

sabrauc, pagastam vienam jātaisa.» Upīts XI, 20.

. . arī ceļus ..,
ko bija izmalušas kara ma-

šīnas un sagrāvuši lādiņi, steidzami vajadzēja
savest kārtībā. Kar 56, 6, 115.

3. sar. Vairākkārt izstaigāt (1), izbraukāt (1).

O Ilga iet, rokas rudens mētelīša kabatās sa-

bāzusi. . . viņa izmaļ visas tuvīnās ielas . . Zig-

monte l, 192. «. . tad tu esi izmalis gan to Krievu

zemi!» Mikums atkal uzsāka. «Ar ko tad tur

nodarbojies?» A Deglavs 1, 271.

izmalties, -maļos, -malies, -maļas, pag. -mā-

los; refl. 1. parasti 3. pers. Tikt izmaltam (lj.

Gaļa labi izmalusies.

2. sar. Izstaigāties, izbraukāties. I. pa visu

pilsētu. // Ar grūtībām iziet, iznākt, izbraukt.

I. cauri purvam. O Kamēr rati izmalsies caur

smiltīm. ME I, 768.

izmalušus, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts ->- izmalt (1).

izmanevrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. intrans.

Izdarīt manevru. □ Mūsu brigāde izmanev-

rēja un deva spēcīgu triecienu pa uzbrūkošā

pretinieka grupējuma flangu un aizmuguri.
Zv 63, 15, 27.

2. parasti 3. pers.; intrans. Manevrējot iz-

braukt (no kurienes, kur v. tml.) — parasti

par transportlīdzekli. Pašizgāzējs izmanevrē

no automobiļu parka. Lokomotīve izmanevrē

uz dzelzceļa maģistrāles. !□ Garāžas durvis

atsprāga vaļā, un . . limuzīns, veikli grozīda-
mies, izmanevrēja uz ielas. Sakse 6, 150. // Ma-

nevrējot izvirzīties cauri (kam), caur (ko) —

parasti par transportlīdzekli. Traktors izma-

nevrē cauri krūmiem. Automobilis izmanevrē

caur vārtiem.

3. trans. Manevrējot izvadīt (no kurienes,

kur v. tml, parasti transportlīdzekli). I. auto-

mobili no pagalma uz ielas. O Tikko pietiek

vietas, lai, braucot atpakaļgaitā, izmanevrētu

traktoru starp zemē saspraustajiem mietiņiem.

Pad J 62, 179, 2.

izmanība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība izmanīgs, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. !□ Izglābis dēlu ar personīgu atjau-

tību, Ziemcietis kā saimnieks ir tai pārliecībā,
ka visu izšķir individuālā izmanība. Valeinis

1, 184. Tautas dziesmās tēlotajai gudrībai ir trīs

jo spilgti veidi. Pirmā veida gudrība izpaužas

apķērībā, atjautībā, attapībā, veiklībā un iz-

manībā, kas bieži vien pāriet viltībā (lapsas

piemērs pasakās). J A Jansons 1, 50. Kas pa-

zīst vēršu kupča možo, kustīgo dzīvi, tas tik
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zin, cik daudz tā prasa izmanības, izveicības,

lunkanības, jā, pat viltības tiklab tirgos, kā

uz Rīgas ceļa un it īpaši pašā Rīgā. Apsīšu J

2, 59.

izmanīgs, -ais; s. -a, -a; apst. izmanīgi. Tads,

kas prot veikli izmantot apstākļus,- tāds, kas

prot veikli izkļūt no sarežģītas situācijas.

O Vecā, izmanīgā kalpone noskūpstīja cie-

nīgtēvam roku un prata izdabāt katram, kas

stāvēja par viņu, tas ir, kalponi, augstāk.
Austriņš 2, 73. Izmanīgs tas Andrejs, kā ostin

saož, kur kaut kas labs un noderīgs. Ne jau

pirmoreiz viņš aizsteidzas citiem priekšā. Kar

52, 6, 568. Kristīnes māte, izmanīgā un viltīgā

Hedviga, gan īsti nepieder pie tiem cilvēkiem,

kas gaida atgriežamies bijušo iekārtu kādrei-

zējo budžu atsperratos . . Kar 63, 7, 130. // At-

tapīgs, veikls. O Ja biju pietiekami acīgs un

izmanīgs, nesnaudu . . , dabūju pa mēra un pat
virsmēra asarim. Ezera 8, 60. // Manīgs, veikls

(par dzīvniekiem). O Krancis bija gudrs un

izmanīgs, toties vecs un slinks suns. Kar 49,

7, 613. «Ak, tās žagatas, nekaunīgās žagatas,»

sūdzējās Stalžāns, «tās ir ne vien plēsīgas, bet

arī izmanīgas un blēdīgas. Izraugās tādu brīdi,

kad ieroča nav klāt, un man tieši acu priekšā
izrauj no būra strazdulēnus . .» X Grigulis 3, 60.

izmanīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme; izmanība. Tirgoņa i.

izmanīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Izsecināt

vai konstatēt (parasti ar nojautu, pēc netie-

šām pazīmēm); nojaust. !o Andersons bija ap-

zinīgs latvietis, kurš smalki izmanīja, kur lat-

viešu mazgruntnieku attīstība sadūrās ar vācu

muižniecības interesēm un priekštiesībām.
A Deglavs l, 319. Meijers klusu noklausās, klusu

sniedz Jānim roku . . Bet tēva rokas spiedienā
un acu skatā Jānis izmana atzinību un sirsnību

un apmulst vēl vairāk. Upīts IV, 741. Visumā

dravnieku un bišu dravas dziesmās sava no-

teikta, atšķirīga iedaba tomēr nav izmanāma ..
Vītoliņš, Krasinska 1, 31.

izmānīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. i. Ar viltu,

meliem iegūt. O Aizpērn [medībās] barons

Bunduls . . netīšām bija saskrotējis Birnim ādas

kažociņu un samaksājis viņam pieci rubļi par

klusēšanu, pērn Kokainis ar niķiem bija izmā-

nījis no barona Bunduļa tāpat piecnieku, vi-

ņam rādīdams savās drēbēs kožu izēstus cau-

rumus .. Zeiboltu J iii, 140. ..viņi klaiņoja pa
ielām un uzmācās mazāko klašu zēniem. Sā-

kumā izmānīja. . viņiem, vēlāk ar varu at-

ņēma mātes līdzdotās desmit kapeikas. Cīņa

73, 274, 4.

2. Ar mānīšanu, viltu panākt, ka izvirzās

(no kurienes, kur v. tml); izvilināt (1).
O Mirdza nožēloja, ka izmānījusi Ēriku ārā.

Tad jau labāk būtu ievedusi savā istabā. Sakse

7, 423. pārn. «Ķeizars izdevis manifestu! Sola

visādas brīvības strādniekiem un zemniekiem!»

.«Ar revolucionāriem grib izrēķināties tāpat
ka agrāk, bet nu viņus ar viltu lūko izmānīt

atklātībā.» Branks 1, 45.

3. novec. Piemānīt. O Vai, dieviņi, ko da-

rīšu, Mātei pūra atslēdziņa. Zinu gudru pa-

domiņu, Kā māmiņu izmānīt. LD 111, 15 545, 6.

izmanīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Paslepus (parasti, nogaidot izdevīgu brīdi)

iziet (no kurienes, kur v. tml); izlavīties.

O Lielais Andrs tūliņ uzminēja, ko tas no-

zīmē. .No zābakiem šoruden atkal nekā.. .

Asaras saskrēja acīs, viņš klusiņām izmanījās,
laukā, lai kāds nepamana. Upīts 4, 402. ..tā kā

no sievas mutes nenāca pavēle palikt uz vie-

tas, tad roka nospieda [durvju] rokturi un viņš
klusiem soļiem izmanījās priekšnamā. Sakse-

1, 209. Antons jūt, ka viņam laiks pazust, no-

kāsējas un izmanās virtuvē. Bendrupe 1, 213.

Tūliņ izmanījās ārā no alas. . arī visas trīs

mazās lapsiņas . . Birznieks-Upītis IV, 185.

2. sar. Attapīgi, veikli rīkojoties, pagūt vai

spēt (ko izdarīt). O Vienu ziemu viņš pat

izmanījās nostaigāt bez mēteļa — tā gadījās,
ka tieši ziemas sākumā viņam to nozaga un

jauns nebija pa kabatai. Zv 66, 22, 8. . . ta-

gad Monika [slaucēja] vairs nav trešā —

. . viņa . . izmanījusies par 48 kilogramiem ap-

steigt pašu Vaideri . . Zv 73, 20, 16. // Veikli iz-

vairīties. □ Vienā republikas daļā [veicot
lauku darbus] vajadzēja kauties ar pārlieku
lielu sausumu, otrā — izmanīties no lietus.

Pad J 68, 201, 3.

izmanīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

Ar mānīšanos, viltu izkļūt (no kurienes, kur

v. tml.). Zēns izmānās no mājas un aiziet uz

slidotavu. // Mānoties izkļūt no nepatīkamas

situācijas. O Dažs, lai gan bijis vainīgs, gudri

izmānījies. ME I, 770.

izmantojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1). Plānveidīgs aram-

zemes i. Izejvielu i. Dārzeņu i. uzturā.

2. Paveikta darbība, rezultāts izman-

to t (2). Folkloras elementu i. lugā. Metožu

i. pētījumā.
3. Paveikta darbība, rezultāts iz m an-

t o t (3).
izmantot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Rīkoties (ar ko) mērķtiecīgi, pārdomāti, tā,

lai gūtu labumu. IO Lai izmantotu. . milzīgās
dabas bagātības, Karabogazgola līča krastā

1924. gadā uzcēla lielu ķīmisku kombinātu.

Upīte l, 147. Racionālāk izmantojot zemi, pa-

redzam strauji palielināt visu lopkopības pro-

duktu ražošanu. Cīņa 73, 232, 2. Neaizņemtās

(tīrās) papuves visu veģetācijas periodu pa-

liek neapsētas un saimnieciski neizmantotas.

Apsītis 1, 275. // Lietot (ko) par pamatu, izej-

vielu, materiālu (piemēram, kā gatavošanai,
ražošanai); izlietot (1). £□ Galliju izmanto ari

dažādos sakausējumos ar alumīniju, kadmiju,
zeltu un citiem elementiem termodrošinātāju
izgatavošanai, speciāliem optiskajiem stik-

liem. . Upīte 1, 27. ..viņš aizlidoja arī uz Ki-

jevu, iepazinās ar iespējām izmantot nozīmīgo-
aminoskābi pārtikas rūpniecībā. Purs 4, 170.

// Lietot (piemēram, telpas, priekšmetus).
!□ . . 20. gadsimtā zemnieki turpināja izman-

tot tikai agrāk celtās rijas ar dzīvojamiem
kambariem. Cimermanis 1, 56. Vienistabas dzī-

voklī gulēšanai izmantojamas tahtas. PL Siev

68, 3, 19. Izvilku kombinezonu un parādīju vi-
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ņai. «Ja noderīgs, varat izmantot.» Preilis 1, 32.

//' Patērēt (uzturam). I. uzturā saknes un dār-

zeņus. IO Abiniekus barībai savukārt izmanto

citi dzīvnieki. Tā, piemēram, ļoti daudz varžu

iznīcina baltie un melnie stārķi. Sloka 1, 19.

// Pārstrādāt, uzņemt (organismā derīgas

vielas). !□ Izvārītu pupiņu olbaltumvielas

organisms izmanto par apmēram 75% .. Ves

62, 9, 29. Truša gaļu, tāpat kā teļa gaļu, orga-

nisms viegli izmanto, tāpēc it īpaši tā derīga

tiem, kam nepieciešams diētas uzturs. Ves 63,

8, 31. // Izdot, parasti mērķtiecīgi (piemēram,

naudas summu, līdzekļus). I. naudu mēbeļu

iegādei. I. celtniecībai paredzētos līdzekļus.

// Pavadīt (noteiktā nolūkā laiku, laika pos-

mu). □ . . viņš piederēja pats sev un varēja

savu laiku izmantot, kā patikās: gulēt, klejot

pa kuģa klājiem, apsēsties. . un stundām ilgi
vērot jūras putnus . . Lācis 15, 133. Zenta visu

savu cietuma laiku ir izmantojusi ļoti racio-

nāli
—

daudz mācījusies pati un palīdzējusi
citiem. Brodele 13, 101. Kārlēns sēdēja, iegrimis
grāmatā, kuru lasīja, ejot pa gaiteni, un arī

tagad neatrāva skatienu, tā lietderīgi izman-

tojot katru sekundi. Purs 4, 265. // Realizēt

(piemēram, tiesības uz ko). [□ ..darba laiks

beidzas un var doties projām. Tomēr viņi sa-

vas tiesības neizmantoja. Tie vēl labu brīdi

pakavēsies visi vienkopus. Purs 4, 165. Stundas

laikā viņa nokārtoja visas darīšanas ministrijas
kadru daļā, saņēma ceļā zīmi uz Zvīņu ciema

zivju pārstrādāšanas kombinātu un varēja..
vēl padzīvot brīvā un izmantot līdz galam savu

atvaļinājumu. Lācis 11, 307.

2. Mērķtiecīgi iesaistīt (kādā norisē), pie-
mērot (kādam uzdevumam). I. praksē zinātnes

sasniegumus. O . . skolēni tika stimulēti, risi-

not dažādus tehnoloģiskus uzdevumus, izman-

tot matemātikas, fizikas, rasēšanas zināšanas.

PL Skola 62, 4, 18. .. aizvien veiksmīgāk sāk

izmantot pilsētas apbūvē .. celtniecības vietas

dabiskās īpatnības. Māksla 73, 2, 22. Ēku mon-

tāža ritēs raitāk, tehniku izmantos pilnīgāk . .
J Plotnieks 2, 42. // Padarīt (parasti kultūras vēr-

tības) par pamatu (kam), ietvert par sastāvdaļu

(kur), a Vispiemērotākās dzejniekam liku-

šās dzīvnieku pasakas — tās dzejoļiem izman-

totas visvairāk. J Kalniņš 5, 137. . . Sūmanis sa-

vām dziesmām izmantoja romantiķu subjektīvo
dzeju. Vēriņa 1, 14. Darba rīku, mājokļu, iedzī-

ves priekšmetu, amatniecības v. tml. attīstībai

etnogrāfiem nav iespējams izsekot, neizmanto-

jot arheoloģijas avotus. Latv etn 24. // Lietot

(kādu paņēmienu, metodi, līdzekli). IO Kon-

trasta paņēmiens kompozīcijā vispirms izman-

tots . . dabas tēlojumos stāsta sākumā un bei-

gās. Valeinis 1, 132. // Balstīties kādā pasākumā,
darbībā (uz labvēlīgiem apstākļiem, situāciju).
O . . izpildu komitejas var uzņēmumu un kol-

hozu līdzekļus apvienot. Daudzviet šīs iespē-
jas arī prasmīgi un racionāli izmanto. Cīņa

73, 274, l. . . Ziemelis vienmēr izmanto izde-

vību aprunāties ar citu karaspēka vienību po-
litdarbiniekiem. Spāre 5, 405. Pārāk lielu iecie-

tību cilvēki dažkārt saprot nepareizi, mēģina
izmantot savā labā. Talcis 7, 225.

3. Piesavināties citu cilvēku darbu,- eksplua-
tēt. lO Jau divus gadus zēnu izmantoja fab-

rikas uzņēmējs. Par darbu viņam maksāja tik

maz, ka tikko pašam iznāca iztikai. Lēmanis

8, 59. Kā muižnieks, tā saimnieks izmanto kal-

pus un rauš tikai sev. Sēlis 1, 283. // Likt iz-

pildīt (kādu uzdevumu), darboties (kādā pasā-
kumā). O Mācies, strādā, centies augt. Ja tur

kaut kas iznāks, tad apskatīsimies, kā tevi iz-

mantot. Lācis 15, 242. «Jūs esat lielisks runā-

tājs, biedri Saleniek,». . teica Ozols. «Tagad
mēs jūs biežāk izmantosim.» Sakse 7, 345. Ir

[kolonijā] «nevarīgie» .. , kurus vienmēr ap-

ceļ, baida un izmanto, kuriem nav ne savas

gribas, ne pašcieņas. .. Parasti no šādiem pui-
šiem nāk zaglīši, bandu izsūtāmie un piepalīgi.
Dripe 3, 29. // Panākt, ka (dzīvnieks) veic (kādu
darbību, uzdevumu). O . . aitkopji [Dienvid-
āfrikā] izmanto strausus . . ganāmpulku apsar-

gāšanai. Rīgas B 58, 211, 6.

izmantoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.; pareti. Tikt izmantotam (par barības vie-

lām organismā). O Piena tauki ir viegli sa-

gremojami un vielmaiņā izmantojas labāk

nekā gaļas tauki. Ves 63, 5, 16.

izmaņa, -as, s.; parasti vsk. Izmanība. □ Vil-

nis apzinājās nevarīgs, niecīgs un lieks šajā
laikā, kad liekas un smieklīgas kļuvušas visas

teorijas, bet noderīga vienīgi tikai izmaņa kai-

lās dzīvības uzturēšanai. Upīts VIII, 457. Nē,
bez izmaņas te [upē zivis ķerot] nekas nebija
izdarāms. Un straume ūdeni sajauca tik ne-

skaidru, ka arī dūriens nebija viegli notēmē-

jams. J Kalniņš 2, 86. . . [sportists] brauca ar

lielu taktisku izmaņu, vadībā izvirzījās tikai

brauciena beigās un finišēja pirmais. Rīgas B

68, 116, 5.

izmargot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; poēt.

1. Izrotāt (ar izšuvumiem). O Izšuvumiem iz-

margots galdauts. ME I, 769. ..[drānas] izmar-

gotas baltiem ziedu rakstiem, Ar zeltu caur-

austas un smaržu0
pilnas. Rainis I, 172.

2. Izrotāt (ar kalumiem, zīmējumiem).
O . . viņi apstājās pie balta, grezna nama ar

balkona balustrādi vidū gar otrā stāva logiem.
Lejas pusē izmargotiem dzelzs stieņiem aiz-

restoti logi līdz pusei redzami virs zemes.

Upīts 111, 506. ..pret rakstiem izmargoto sienu

Sit galvu sikspārnis . . Kar 54, 8, 68.

izmaršēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. Iziet,
iznākt marša soli. Parādes dalībnieki izmaršē

laukumā. lfZ3 Pēc ieturētām agrīnām pusdie-
nām visi trīs vadi dziedādami.. izmaršē cauri

Bolderājai.. Kar 58, 7, 21.

izmasēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Masēt

un pabeigt masēt. I. kājas. I. visu ķermeni.
O legriezos pie kosmētiķes un liku izmasēt

seju.. Zālīte 5, 335. // Masējot izlīdzināt (pie-

mēram, grumbas). O Viņš raudzījās Atijas
sejā: rūpīgi izmasētas grumbiņas, plats, no-

briedis zods, dziļi, melanholiski acu dobumi. .
Skujiņš 8, 128.

izmasēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos..
1. Reil. izm a s ē t,- tikt izmasētam.

2. trans.; pareti. Ilgāku laiku, daudz masēt*

I. vecmāmuļai kājas.
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izmaukt, -maucu, -mauc, -mauc, pag. -maucu;

trans.; pareti. 1. Maucot izvirzīt cauri (kam),

■caur (ko). I. jostas galu caur cilpiņu. // Mau-

cot izvilkt (no kurienes). Bērns izmaucis kāju
no zābaciņa.

2. Novelkot (koka) mizu, izgatavot (parasti
.stabuli). lO Vienreiz šis puika bij izmaucis

stabuli. ME I, 769.

izmaukties, -maucos, -maucies, -maucas, pag.

-maucos; refl.; pareti. Izkļūt, ari atbrīvoties (no

kā tāda, kas apņem). !□ Viņa izmaucās no

brunčiem un — spudūkš! — krūmos iekšā.

Sakse 14, 98. // Par dzīvniekiem. Zirgs izmau-

cies no apaušiem.
izmauroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl. Ilgāku laiku, daudz maurot. Govis kūtī

izmaurojušās nebarotas.

izmauties, parasti 3. pers., -maujas, pag. -mā-

vās; refl. Ilgāku laiku, daudz maut. □ Govis

aiz vārtiem izmausies. ME I, 769.

izmazgāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Maz-

gājot padarīt viscaur tīru. I. zeķes. I. dvieļus.
3. matus. O Vispirms bērna veļu iemērc so-

das ūdenī, pēc tam tīri izmazgā siltā ūdenī ar

ziepēm un izvāra. Mājtur 10. . . brīnišķīgi ir

izmazgāt grīdu — visi kaktiņi tīri . . Dzene

2, 72. Es izmazgāju acis Rīta rasā . . Gāliņš 2, 92.

pārn. Tā bija mēness gaismā izmazgāta nakts . .
Kaldupe 4, 91. // Mazgājot padarīt tīru (parasti
no iekšpuses). I. bļodu. I. katlu. O Kupejā at-

griezās Georgs ar kūpošu tējkannu rokā, un

Aldo aizdrāzās izmazgāt krūzi. Lukjanskis 1, 22.

izmazgāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. Ilgāku laiku, rūpīgi mazgāties. I. pirtī.
3. upē. // trans. Ilgāku laiku, daudz mazgāt.
Vakar izmazgājāmies veļu līdz vēlam vaka-

ram,

2. parasti 3. pers. Tikt izmazgātam. Veļa labi

izmazgājusies. Ezera ūdenī mati labi izmaz-

gājas.

izmažoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.: sar. Ilgāku laiku, daudz māžoties.

tu Viņš uzdur Anneles dziesmu kā uz mieta,

izloka, izspīdzina, izmāžojas, neiznāk ne šis,

ne tas, jo viņš tik prot bļaustīties, ne dzie-

dāt. Brigadere 2, 303.

izmedīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; trans. Medījot
iznīcināt (daudzus vai visus dzīvniekus). I. je-
notus. I. plēsīgus zvērus. Vilki mūsu mežos

izmedīti. O Jūrā sistemātiski tika izmedīti

kotiki, un to skaits 1904. gadā bija sarucis līdz

tūkstotim. Zv 72, 21, 19. // Par dzīvniekiem.

O Kaķis izmedī visas peles. ME I, 770. . . gan-
dri staigāja, vardes medīdami. «Lai izmedī,»
domāja zēns, «tās priekš gandriem arī tikai ir.»

Sudrabu E 3, 185. Tie [putni] prata pateikties
Stalžanam par labo ligzdošanas vietu sagādā-
šanu, izmedīdami tuvākajos dārzos un mežos

kaitīgos kukaiņus. X Grigulis 3, 59. // Medījot
iznicināt daudzus vai visus dzīvniekus (kādā
vieta). I. mežu.

izmedīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Mēdot

izsmiet. !□ Gana skaisti es dziedāju, puiši
mani izmēdīja. ME I, 771. ..Anna nevarēja
ilgāk izturēt, viņa ievaidējās, un vaidam līdzi

izspruka kā pārmocīta kustoņa brēciens: «Es

nezināju! Es nezināju!» . . «Nezināju!» māte

izmēdīja izsmieklā, pārvarīgās dusmās un ne-

ticībā. «Lellīte atradusies! Eņģelis!» Upīts XI,

384. Lūču saimnieks vēl izmēdīja viņu. «Ne —

lai — mc . . . Posts tas ir un bankrots!» Saim-

niece gandrīz vai raudāja. Upīts 18, 282.

izmedīties, -ījos, -ījies, -ījas, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz medit. O Mednieki izme-

dījušies visu augu dienu. ME I, 770. // trans.

I. jenotus. I. meža cūkas. // trans. Par dzīvnie-

kiem. Kaķis izmedījies peles visu nakti.

izmēdīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz mēdīties. Nerātņi diezgan
izplūkušies un izmēdījušies.

izmēģinājums, -a, v. Pasākums vai pasākumu

kopums, kura mērķis ir pārbaudīt (kā) kvali-

tāti, Īpašības, piemērotību (kam); arī eksperi-
ments. Veikt izmēģinājumus. O Pirms sāk

kāda vilciena sērijveida ražošanu, to pārbauda
5000 kilometru garā braucienā, un tikai pēc

tam vilcienu nodod valsts izmēģinājumiem.
Zin T 63, 12, 13. Bez tam par maniem plāniem
zināja rūpnīcas ģenerāldirektors un daži dar-

ba biedri. Viņi man palīdzēja, bet rūpnīca iz-

gatavoja izmēģinājumiem nepieciešamo teh-

niku. Pad J 73, 227, 6. Eksperiments, izmēģinā-
jums stingri atšķirams no novērojuma, de-

monstrējuma. Apsītis 1, 394. // ģen.: izmēģinā-
juma, arī izmēģinājumu, adj. nozīmē. Tāds, kas

pakļauts izmēģināšanai. Izmēģinājuma kultūra.

Izmēģinājumu dzīvnieks. O «Par savu meitu

viņa stāsta apmēram tādā tonī kā laborante

par izmēģinājumu trusīti.» Skujiņš 8, 58. // ģen.:

izmēģinājuma, arī izmēģinājumu, adj. nozīmē.

Tāds, kas saistīts ar izmēģināšanu; tāds, kur

notiek izmēģināšana. Izmēģinājuma darbi. Iz-

mēģinājumu stacija. Izmēģinājumu lauciņš.

□ Izmēģinājuma lidojums — ar to allaž sākas

jaunas aviācijas līnijas atklāšana. Cīņa 73, 107, l.

Gribas vēl iegriezties Ogres izmēģinājumu
saimniecībā . . Zv 73, 13, 7. Kādu rītu vecākais

inženieris paaicināja viņu uz izmēģinājumu

daļu. Tā bija neliela telpa ar dažādām ierī-

cēm ..Saulītis 12, 98.

izmēģināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Darbinot, lietojot pārbaudīt (piemēram, kā

kvalitāti, Īpašības, piemērotību kam). I. apa-

ratūru. I. slēdzeni. I. jauno nazi. I. preparātu.

O . . kosmonauti. . veikuši lielu darbu, iz-

mēģinot un pārbaudot pilnveidotās kuģa sis-

tēmas . . Cīņa 73, 232, 3. . . to [zirgu] viņš veda

pavadā, plecā uzmestu nesa jauno vāczem-

nieka arklu, kas šodien pirmo reizi izmēģi-
nāms. Upīts 4, 210. Uldis piestiprināja slēpes,

izmēģināja, kā tās slīd . . Izskrējis dažus simtus

metru . . , viņš atgriezās starta vietā. Bērn 56,

12, 15. // Audzējot pārbaudīt (piemēram, kā

kvalitāti, īpašības, piemērotību kam). I. jaunu

kartupeļu šķirni. // Liekot veikt kādu uzde-

vumu, attiecīgi nodarbinot, pārbaudīt (parasti

cilvēku, viņa spēju piemērotību kādam uzde-

vumam). I. tēlotājus filmai. I. dziedātāju bal-

sis. □ Loma nebija liela .. , tomēr tā jau bija
loma. Tā kā visi atbilstošie vīrieši izrādījās
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vairāk vai mazāk aizņemti, tad režisors Cim-

bulis nolēma izmēģināt Teni Upmali. Skujiņš

5, 26. īsā laikā vajadzēja izmēģināt daudzas

Marijas lomas pretendentes. Pad J 73, 10, 5.

// Praksē pārbaudīt (piemēram, kādu, parasti
jaunu, pasākumu). O . . Oskars Kļava saziņā

ar ministriju gribēja tagad izmēģināt kādu

pasākumu, par ko viņš pēdējos gadus bija
daudz domājis.. Lācis 11, 285. Pavasara darbu

laikā saimniecības vadītāji šogad grib izmē-

ģināt jaunu darba organizācijas veidu .. Pad J

73, 58, 1. // Mēģinot sagatavot (parasti skatu-

ves uzveduma, kinoiilmas daļu). I. lugas pē-

dējo cēlienu. !□ Te [dokumentālajā kinofil-

mā] cilvēks ar kinokameru nefiksē lentē

iepriekš . . izmēģinātu kadru. Māksla 73, 3, 44.

2. Darīt (ko), lai noskaidrotu (piemēram,
kādu apstākli, iespēju). O Tikuši taisni pretī
meža stūrim, kas vienā pusē vistuvāk pienāca

upei, apstājāmies uz brīdi, lai izmēģinātu, vai

varēsim pārkļūt pāri kādai duknējai [dūkstai-

nai] vietai upmalā jeb [vai] būs jāmet līkums

apkārt. Austriņš 1, 131. Norija siekalas, izmē-

ģinādams, vai nesāp kakls. Nesāpēja . . Sakse

V, 170. Bērnībā viņš bija izmēģinājis, cik ilgi
var izturēt bez elpošanas. Vairāk par divām

minūtēm viņš nevarēja. . Sakse 7, 170. // Pa-

mēģināt (darīt, parasti ko jaunu). O . . vaja-
dzētu ārā izmēģināt audzēt gurķus bez aug-

snes . .. Indrāne 2, 481.

3. sar. Pārbaudīt (parasti pielaikojot), lai iz-

vēlētos piemērotāko, derīgāko. iO Mērija. .
grozījās . . spoguļa priekšā, izmēģinādama pēc
kārtas visus savus rudens mēteļus. Jauno a

54, 23. «Bez tam man šķiet, ka mums . . paš-
laik ir citi, daudz svarīgāki uzdevumi nekā

apgriezt kleitām malas un izmēģināt frizūras.»

Sakse 7, 137.

O Izmēģināt spēkus — pārbaudīt spēkus.
O Didzis izmēģināja spēkus gan basketbola

treniņos, gan citos sporta veidos. Bērn 59, 11,

36. . . Andrs ar čigānu puiku izmēģināja spē-

kus, pār ugunskuru lēkdami, pirkstiem vilk-

damies un beidzot lauzdamies. Upīts 3, 140.

"v* Izmēģināt roku (arī laimi) — pārbaudīt
savu veiksmi, arī spējas. O . . strādājot ra-

jona laikrakstā, bija gan izmēģināta roka pro-

zā, taču tā Andri neapmierināja. Liesma 70, 2, 5.

Piesēst galda malā un izmēģina laimi, lai gan

par [kāršu] spēles būtību viņam tikai mig-
laina sajēga. Upīts VIII, 142.

izmēģinātājs, -a, v; izmēģinātāja, -as, s.

1. Darītājs~*-izmēģināt.
2. Cilvēks, kura nodarbošanās, uzdevums ir

(jaunu mašīnu, mehānismu, ierīču) izmēģinā-
šana. O Mans ceļabiedrs, atvaļināts kara lido-

tājs izmēģinātājs, stāsta: «Skolu beidz 3. kla-

ses lidotāji.» Auziņš l, 222. . . vīrus ar iesirmiem

deniņiem. Tādus iedomājos arī Liellopu fermu

kompleksās mehanizācijas Valsts speciālā kon-

struktoru biroja inženierus izmēģinātājus. Lau-

ku Dzīve 68, 2, 1. Izmēģinātājs., piedeva gāzi,
un mopēds arvien ātrāk sāka riņķot pa rūp-
nīcas pagalmu. Rīgas B 68, 215, 1.

izmēģināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz mēģināt

(parasti veltīgi). !□ «Revolucionāri bieži izda-

ra tādas lietas, kas citiem nav iespējams .. .
Policija jau visu rītu visādi izmēģinājās karo-

gu noņemt, tomēr neko nevar izdarīt.» Birz-

nieks-Upītis 6, 321. Sīmanis Daude apvainojās un

tūlīt gāja mājās. Purklāvu Jēkabs un Anna

veltīgi izmēģinājās viņu pierunāt, viņš nemaz

neklausījās, ko viņam saka. Lācis 15, 49. Lejpus
ābeļdārzam bij palicis tāds īsts milzenis. .
akmens. Redzams, ka kādreiz jau izmēģinā-
jušies ar uguni dabūt pušu, . . bet atmetuši

ar roku. Upīts 4, 109. // Pamēģināt (darot ko

ilgstoši vai atkārtoti), m Tēvs. . gan izmē-

ģinās strādāt Ipiķu muižā uz pusgrauda, bet

nekas nemainās. Talcis 7, 315. // intrans. O Par

bagātu un taupīgu atzītais Krikums. . šoreiz

ar zēnu gribēja izmēģināties. Ļoti lētā alga,
par kādu Jānis bij dabūjams, viņu uz to pa-

vedināja. Blaumanis 6, 5.

2. Pārbaudīt sevi; pārbaudīt savus spēkus,

spējas, veiklību. I. dzejošanā. O ..te sapul-

cējās jaunieši izmēģināties akmeņu sviešanā,
skriešanā un lēkšanā . .Birznieks-Upītis 6, 195.

izmeijot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izro-

tāt ar meijām; izrotāt ar koku zariem. O Iz-

meijotās mašīnās braši piebrauc tālīni kolhoz-

nieki .. Zv 64, 14, 20. No meža viņš iznesa divas

nastas skaistu bērziņu, izmeijoja istabaugšu
un pašu istabu. . Upīts 4, 682. . . apspriežu zāle

izmeijota ievu zariem. Rīgas B 66, 115, 2.

izmeimurot, -Oju, -O, -O, pag. -Oju; intrans.;

sar. Meimurojot iziet, iznākt. ONo tējnīcas-
izmeimuro piedzēries vīrs. Cīņa 62, 168, 4. No

kādām pagraba durvīm . . izmeimuro vīrs un

līganiem soļiem aiziet līdz ielas vidum. Brīdi

it kā padomājis .. , viņš . . aiztenterē tālāk.

Rīgas B 58, 4, 3. Izmeimuroja [Vilnis] ielas vidū

un pūlējās turēties taisni palsajā spraugā. .
Upīts VIII, 577.

izmeisfarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; sar.

Izgatavot (parasti ar primitīviem līdzekļiem

vai neprasmīgi). O Pret vakaru Kalniņam

piepampa kāja. No kadiķzara izmeistarojis

nūju, viņš kliboja visiem nopakaļ. . Spāre

5, 156.

izmeklējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*- izmeklē t (3). lO Speciāli izmeklē-

jumi liecina, ka fiziskās aktivitātes pakāpe-
niska palielināšana labvēlīgi ietekmē koronāro-

asinsriti un veicina holesterīna līmeņa paze-

mināšanos asinsserumā. Ves 71, 2, 5. Diagnozi
izšķir mikrobioloģiskā, vīrusoloģiskā un sero-

loģiskā izmeklēšana. Sevišķi liela nozīme ir

asins seruma izmeklējumam . . Ves 64, 8, 12.

izmeklēšana, -as, s.; parasti vsk. 1. Darbība,

process izmeklēt.

2. mcd. Medicīniska pārbaude, izpēte. Klī-

niskā i. Ambulatoriskā i. Bakterioloģiskā i.

□ Ja lēcas apduļķojums niecīgs, — operā-

cija nav vajadzīga. Katrā atsevišķā gadījumā

operācijas nepieciešamību un tās termiņu no-

saka acu ārsts pēc bērna rūpīgas izmeklēša-

nas. Ves 68, 10, 9. Līķa tiesmedicīniskās izmek-

lēšanas protokolu sastāda tiesu medicīnas eks-

perts, kurš izdara ekspertīzi. Krim pr 102.
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3. jur. Juridiska (parasti ar noziegumu sais-

tītu apstākļu) izpēte, noskaidrošana. Tiesas i.

Papildu i. Izmeklēšanas orgāni. lepriekšējā iz-

meklēšana — kriminālprocesa stadija, kura

izmeklētājs kriminālprocesa paredzētajā kār-

tībā veic pasākumus nozieguma atklāšanai,

vainīgā noskaidrošanai; lietas materiālu nofor-

mēšana, lai nodotu tiesai. Izmeklēšanas cie-

tums — cietums, kurā ievieto apcietinātos līdz

tiesas spriedumam. Izmeklēšanas tiesnesis

neakt. — izmeklētājs. i[Z3 Viņi dzēruši kopā ar

tēvoci — to viņš bija pateicis jau izmeklēša-

nas sākumā un vairs nevarēja noliegt. Dripe

2, 108. lepriekšējā izmeklēšana notiek tikai pēc

krimināllietas ierosināšanas šai kodeksā no-

teiktajā kārtībā. Krim pr 67. lepriekšējo izmek-

lēšanu izdara tai rajonā, kur noticis nozie-

gums. Krim pr 67.

izmeklēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Mek-

lējot rūpīgi pārbaudīt (daudzas vai visas vie-

tas); meklējot rūpīgi pārbaudīt daudzas vai

visas vietas (kādā teritorijā, telpā). I. malu

malas. I. kabatas. I. atvilktnes. I. visas istabas.

O Tikai tad, kad mājas apkārtne bija rūpīgi
izmeklēta un ar vienzari izbakstīta, atminētāji

vēra vaļā durvis. Sakse 7, 52. Viņi izmeklēja
■aizaugušo krastu, bet bēglis bija iekritis kā

ūdenī . . Grīva 6, 89.

2. Meklējot izraudzīties (no vairākiem līdzī-

giem); izvēlēties. I. asāko cirvi. I. spēcīgākos
dēstus. I. lietaskokus. I. audumu uzvalkam.

O Piecas koka karotes noliktas blakus bļo-
dai, un es paņemu, kāda gadās, bet otrs puisis
Mārtiņš . . gudrāks par mani: viņš meklē starp
atlikušajām

0
un izmeklē sev to stiprāko. Aku-

raters 1, 13. Silva izmeklē lielāko apelsīnu..
Kalndruva 5, 193.

3. mcd. Medicīniski pārbaudīt (kādu), lai no-

teiktu veselības stāvokli, slimības diagnozi.
O Izjautājis piederīgos un izmeklējis pacien-

tu, diagnozi varēju uzstādīt bez grūtībām, un

es to ātri ierakstīju slimības vēstures pirmajā
lappusē . . J Liepiņš 1, 94. Uzņemšanas nodaļā
ķirurgs rūpīgi izmeklē slimnieku, tad apskata

rentgena uzņēmumus. Lukjanskis 1, 95. // Medi-

cīniski pārbaudīt (ķermeņa daļu). I. sirdi. I.

kuņģi. I. plaušas. O Egle vēl pastāstīja, ka,

izmeklējot acis otrreiz, viņš ievērojis it kā

gļotādas applaucējumu. . Birze 1, 22. // Medi-

cīniski pārbaudīt analizējot (piemēram, asinis,

urīnu). I. kuņģa sulu. I. krēpas.
4. jur. Juridiski izpētīt, noskaidrot (parasti

ar noziegumu saistītus apstākļus). I. noziegu-
mu. I. zādzību. I. satiksmes negadījumu.
O Šādā gadījumā lieta tiek izmeklēta un iz-

tiesāta vispārējā kārtībā un to nevar izbeigt,
pamatojoties uz cietušā izlīgumu ar apsūdzēto.
Krim pr 58. Prokurors Arians Alksnis kontrolē

visas tās lietas, ko izmeklē iekšlietu daļā.
Zv 73, 19, 14.

5. Noskaidrot, konstatējot patiesos laktus,

apstākļus. O Ēriks: . . es gribu, lai šo apvai-
nojumu izmeklē, es negribu būt par apsmieklu
visai skolai... es prasu, lai tu man pasaki,
kurš rakstīja! Brodele 3, 9.

Sk. izmeklēts.

izmeklētājs, -a, v; izmeklētāja, -as, s.

1. Darītājs ->i z m c k 1 ē t.

2. jur. Valsts amatpersona, kuras kompe-
tence ir izdarīt iepriekšējo izmeklēšanu.

O Lai noziedznieku sauktu pie kriminālatbil-

dības un nodotu tiesai, izmeklētājam ir jāpie-
rāda, ka noziedznieks tiešām izdarījis nozie-

gumu. Cīņa 57, 294,2. lepriekšējo izmeklēšanu

krimināllietās izdara prokuratūras izmeklētāji,
kā arī sabiedriskās kārtības sargāšanas iestāžu

izmeklētāji un valsts drošības iestāžu izmek-

lētāji. Krim pr 2. Pabeidzis iepriekšējo izmeklē-

šanu, izmeklētājs lietu kopā ar apsūdzības
rakstu nekavējoties nosūta prokuroram. Krim

pr 112.

izmeklēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl.; trans. 1. Ilgāku laiku, daudz meklēt (pa-
rasti veltīgi). Izmeklējos atslēgu, bet neatradu.

□ ..purvā laikam kaut kur piemājoja veļu
māte. Vēlākos gados Alberts izmeklējās, bet

nevarēja nekur viņu° uziet. . . Austriņš 2, 208.

Pats Dainis — kā akā iekritis. Izsaukušies, iz-

meklējušies, taču neatraduši. J Plotnieks 2, 18.

2. sar. Izvēlēties. I. veikalā sev ērtus apa-

vus. I. cepuri. Nevar vien i. mēteli sev pa

prātam. O Liecies vien zemē, noguris būsi.

Es zinu, kā viņi cilvēku dzenā . . , itin kā ne-

varētu vien izmeklēties pietiekoši cienīgu

vietu, kur to novietot. Upīts 18, 155. // intrans.

O Acīm redzot, Gaujas pļavās zārdu vien-

kārši bija pārāk daudz. Viens šķita par zemu,

otrs —

par šauru, trešais likās atrodamies

mitrā vietā, ceturtajam vējš pūta cauri. .
Šādi izmeklēdamies, beidzot biju aizklīdis gan-

drīz līdz pašam Bregžim. Lagzdiņš 3, 82.

izmeklēts, -ais; s. -a, -ā; apst. izmeklēti.

1. Divd. izmeklē t.

2. Sevišķi rūpīgi izraudzīts,- augstām prasī-
bām atbilstošs,- izsmalcināts. Izmeklēti trauki.

Izmeklēti ēdieni. Izmeklēti izteicieni. Izmek-

lēta gaume. Izmeklēti laipns —■ ļoti laipns.

O Brokastis bija sevišķi izmeklētas un

gardas. Man visvairāk garšoja. . krabji un

vīnogas . . Zālīte 5, 206. . . katrs apģērba gabals

bija izmeklēts un līdz ar to dārgs. Pelēkā pil-
sētās kleitas drāna, lai kā sasēdēta, neburzī-

jās ne drusku. Birze 4, 112. ..šodien viņa bija
izmeklēti laipna pret apmeklētājiem, pati īdzī-

gākā un kurlākā sieva nespēja samaitāt viņas

garastāvokli. Zigmonte 4, 67. // Pārspīlēti smalks.

iO . . [profesors] apkalpoja sievu un meitu pēc

visiem izmeklētas sabiedrības noteikumiem ..

Niedre 6, 192. . . ieraudzīju Straujupu uz ielas,

. . viņš. . ar sevišķi izmeklētu žestu pacēla

cepuri . . Zālīte 5, 249. «Aizdodiet man vienu

graudiņu cukura,» viņš izmeklēti galantā balsī

lūdzās. Laicens 1, 157.

izmeliorēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Me-

liorēt un pabeigt meliorēt. I. purvainu zemi.

O .. ātrāk izmeliorēt pļavas, kultivēt ganības,
nolīst nederīgos krūmājus . . Sakse 7, 496.

izmelot, -oju, -o, -o, pag. -oju; sar. 1. intrans.

Izteikt melus, a Viņa gandrīz krustu pār-

meta, ieraugot spīdīgās šucmaņa pogas. Sa-

stinga kā vabole
0

un vairs ne parunāt, ne iz-
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melot, kad tas sāka tincināt, kur iet, kam nesīs

kurvīti. Sakse 7, 34.

2. trans. Nepatiesi vai pārspīlēti apgalvot.
□ «Seši vezumi reizē uz celtuves, tas nu gan

būs izmelots.» — «Par ko tad izmelots?» Va-

nags atsaucās iepīcis, it kā viņu pašu turētu

par meli. Upīts XI, 8. pārn. . . tu smaidot

klausīsies — Kā no plika mieta var zaļu alksni

izmelot. Vācietis 5, 153.

O'O* Izmelot (pašu, arī dzīvu) vilku no me-

ža — daudz unveikli melot.

izmeloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. Melojot izkļūt no nevēlamas situācijas,-

melojot attaisnoties. □ Tēvs vēl joprojām

klusē. Kā slimnieks mana drudža tuvošanos,

tā viņš sajūt, ka būs nepatikšanas, neizbēga-

mas nepatikšanas, un vīrs jau prāto, kā izme-

loties. Krūmiņš 1, 15. Spēlēja nezin kādu taisno,
bet pats, izrādās, cilvēku nogalinājis un vēl

izvairījies no soda. Droši vien izmelojies.
Dripe 2, 75. Kleo: Man šķietas, es arī varētu

būt aizņemta, bet tomēr es jūs gaidīju līdz

četriem rītā. Domājat, man viegli nākas izme-

loties vīram? Upīts XIV, 297.

2. Ilgāku laiku, daudz stāstīt melus, izdomā-

jumus. O «Vai nu esi izmelojies?» viņš rupji
vaicāja. «Jā,» sulainis atbildēja. . «Tas bij,
ko barons tev lika sacīt.» Blaumanis 6, 199.

izmelst, -melšu, -mels, -melš, pag. -melsu;
trans. Izmelot (1). □ Citas melšas izmelsušas,

ka es rupju dziju vērpju. ME I, 770. Ļaužu iz-

melstām tenkām es nepiešķīru nekādu vērību.

ME I, 770. // intrans. Izpļāpāt. O Nevar būt,
ka viņi [hitlerieši] te neatnāks un neizkratis.

Gan atradīsies ļaunas mēles, kas par viņas ģi-
meni izmelsis. Grīva 4, 133.

izmelsties, -melšos, -melsies, -melšas, pag.

-melsos; refl. Ilgāku laiku, daudz melst; ari

izpļāpāties. I. gan par šo, gan par to.

CJ . . viņš . . izmelsās un ielikās gultā. ME I,

770.

izmēļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; niev. Ilgāku laiku, daudz mēļot,- izpļāpā-
ties. O Krogā labi izmēļojāmies. ME I, 771.

. .tā kā bufetniece bez tenkām nevarēja dzī-

vot, tad te viņa izmēļojās no visas sirds. Kar

58, 11, 28.

izmērcēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Mēr-

cējot piesūcināt (parasti ar ūdeni); mērcējot

padarīt mīkstāku, labāk lietojamu, apstrādā-

jamu. I. linus. I. kokus. I. sēklas. I. zirņus.
I. maizi. □ Cietsirdīgākais ciema vīrs kļuva
mīksts kā izmērcēta liepu lūku vīze, nosēdās

Krišam pretī un smaidīja. Kaldupe 3, 137.

2. Padarīt ļoti slapju. Lietū i. drēbes.

CJ Mālu izmērcē ne tikai rudens lietus, bet

arī ūdens, kas līst pāri spaiņu malām [pie
akas]. Lēmanis 8, 108. Drīz sākšoties rudens

lieti, izmērcēšot ceļus, tad varēšot vairs braukt

tikai pa šosejām . . A Grigulis 10, 142. K> Izmēr-

cēt līdz ādai (arī kaulam, pēdējai vīlei) —

padarīt apģērbu pilnīgi slapju (parasti par
lietu). □ Uz vakara pusi lietus bija izmēr-

cējis racējus slapjus līdz kaulam, un tie visi

drebinājās no aukstuma. Muižnieks l, 124. Gan-

drīz ikreiz [Roberts] apņēmās nekad vairs ne-

smēķēt, bet nervozās dienas, vēsās naktis un

lietus, kas dažkārt izmērcēja līdz ādai, šo

labo nodomu izjauca. Grīva 4, 198.

izmērcēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Izmirkt (parasti par cilvēku). Zēns

lietū izmērcējies.
izmērdēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, ka ļoti novājē, ļoti izsalkst, ari aiziet

bojā (bez barības vai ar nepietiekamu barību).
I. suni. O Jūs varat izmērdēt šīs kuslās mie-

sas, So stalto stāvu liekt, šos kaulus lauzt. .
Rainis I, 289. pārn. Bruņuvilciens bija viņus

[baltgvardus] tik negaidot izsaldējis un izmēr-

dējis visu dienu uz klaja lauka, ka viņi pir-

mām kārtām meklēja kaut ko uzlikt uz zo-

ba
..

. Eferts-Klusais 1, 131.

izmērdēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Dzīvojot bez barības vai ar nepie-
tiekamu barību, ļoti novājēt, ļoti izsalkt.

izmērdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Izmērdēt. I. suni.

izmērēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; pa-

rasti divd. formā: izmērējis. Ļoti novājēt barī-

bas trūkuma dēļ. O «Kas tad tie gūstekņi nu

bija par strādniekiem?» Sarkaliene nogau-

dās. «Tādi izmērējuši, utu pilni.» Sakse 7, 66.

No dobuma izlēca izmērējis kaķis un stiepie-

niem aizskrēja uz pilsētas pusi. Upīts 111, 591.

izmērījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts iz m ē rīku t.

izmērīt, -mērīju, -mērī, -mērī, arī -mēru,

-mēri, -mēra, pag. -mērīju; trans. Mērīt un pa-

beigt mērīt. I. attālumu starp diviem pun-

ktiem. I. akas dzijumu. I. istabas kvadratūru.

I. trauka tilpumu. I. temperatūru. Izmērīt tālus

ceļus — izstaigāt tālus ceļus. O Kādā pieva-
karē pie celtnes piebrauca mašīna ar pārse-

guma paneļiem. Izmērīju to platumu, garumu.

Tieši tādi bija vajadzīgi trešā stāva griestu

segumam. J Plotnieks 2, 44. Epidemioloģiskajos

pētījumos par aptaukošanos spriež, izmērījot

zemādas tauku slāņa biezumu vairākās vietās

ar speciālu instrumentu. Ves 71, 2, 5. . . pa-

domju automātiskā stacija «Venēra-4» iegāja
Venēras atmosfērā, pirmo reizi izmērīja tās

fizikālos un ķīmiskos parametrus. . Zv 67, 22, 1.

// pārn. Atklāt (kā) patieso vērtību, nozīmi.

□ Galu galā, kur un kāda tad ir tā nepār-

protamā mēraukla, pēc kuras nekļūdīgi izmēri

un izvērtē estētiskās audzināšanas darbu skola?

Zv 66, 23, 20. . . Prieks dažreiz vēl ātrāk cilvē-

kus izmērīt prot. Brīdaka 4, 72.

izmērīties, -mērījos, -mērījies, -mērījas, arī

-mēros, -mēries, -mērās, pag. -mērījos; refl.; pa-

reti. Izmērīt sev (piemēram, auguma garumu).
I. ar mērlenti. // Mērījoties savstarpēji salī-

dzināt augumu garumu. □ «Izmērīsimies!»

Oskars saka dēlam. Viņi pieceļas kājās, sa-

spiež muguras kopā un izslienas visā auguma.

Tikai mazu sprīdīti — pāri pirkstu platumu —

Oskars vēl ir garāks par savu dēlu. . Lācis

11, 59.

izmērot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; pareti.

Izmērīt. O Alsters ar kārti izmēro [upes] dzi-

ļumu un norūpējies paziņo: «Ventai [meite-

nei] te pāri galvai. Citiem tā līdz ausīm!»
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Indrāne 2, 515. // pārn. Atklāt (kā) patieso vēr-

tību, nozīmi. !□ Ja mēs stāstītu, ka mīlestību

var izmērot ar vienas nakts soļiem un pēc

tam atdot saulei mūžīgā glabāšanā, mums taču

neticētu . . Avotiņa 1, 66.

izmērs, -a, v. 1. Lielums, ko konstatē mērī-

jot. O So ķīļu izmēri ir šādi: 1) koka ķīļiem:

garums
— apmēram 19 centimetru, platums —

7—13 centimetru un asmens leņķis — 7—l2° . .
Indāns l, 194. ..sienas montē no liela izmēra

dzelzsbetona.. paneļiem. To izmēri sasniedz

vienas [istabas] vai divu istabu sienas apmē-

rus. Zv 60, 2, 17. Šo zvaigžņu izmēri tūkstošiem

reižu lielāki nekā Saules izmēri.. Ikaunieks

1, 17.

2. Standartizēts lielums (parasti apģērbam,

apaviem); šāda lieluma numurs. O Pieaugu-
šiem vīriešiem visizplatītākais apģērba lie-

lums ir 48. un 50. Šo divu izmēru apģērbus
valkā 73% pilsētu iedzīvotāju un 76% lauci-

nieku. Zv 68, 6, 16. «A, pie jums . . nevar da-

būt 44. izmēra darba kreklus,» iesaucāmies,

pamanījuši, ka plauktā ir citi numuri, bet lie-

lāku par 43. izmēru nav. Lauku Dzīve 68, 1, 11.

izmest, -metu, -met,-met, pag.-metu. 1. trans.

Ar metienu izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.);
izsviest (1). I. malku no vezuma. Izmest tirgū
sar. — pēkšņi, neregulāri laist pārdošanā.
O Piebrauca Ādams ar pilnu vezumu, aptu-

rēja zirgu un, delnās iespļāvis, sāka izmest

mēslus no ratiem. Brodele 14, 99. Visapkārt rē-

gojās .. no ierakuma izmestie dubļu kalni..
Grīva 8, 89. .. Dielveris izmeta nosmēķēto ciga-
reti pa taksometra logu. Saulītis 9, 12. pārn.

. .piebrauca tramvajs, piestājās, izmeta at-

braucēju bariņu, uzņēma gaidītājus un aizdrā-

zās tumsā. Sakse 6, 46. pārn. .. [dūmenis] ne-

steigdamies grieza savu pelēko grīsti, tikai

paretam izmezdams arī kādu biezāku dūmu

mutuli. Upīts 9, 8. .. dzīvoklī galvenos vilcie-

nos bija redzams gandrīz viss tas, ko tirgū
izmeta kara un revolūcijas sadragātā Rīgas
aristokrātija. Tur bija . . salonu krēsli, . . va-

ļīgai atpūtai . . lemti dīvāni . . Rozītis 3, 36.

s)" Kā no laivas izmests (arī izsviests, retāk

izgāzts) —■ saka par ļoti samulsušu, bezpalī-

dzīgu cilvēku, kas nezina, ko darīt, ko iesākt.

O Nabaga bērni, visi viņi ir kā no laivas iz-

mesti, pat aizmirsuši priecāties par garajiem,
brīvajiem rītiem. Pēcpusdienā viņi sarodas

«jaunajā skolā», svešajā skolā, ģimnāzijā, kas

uz laiku piekritusi uzņemt šos mazos bāre-

ņus.. Zigmonte 1, 203. // Izdarīt (piemēram,
granātas, šķēpa) metienu. .. hitlerietis ..
tumsā izmeta partizāniem pie kājām granātu.
Samsons l, 89. // Strauji izvirzīt (no kurienes,
kur v. tml.) — par dzīvniekiem. O.. zirgs
klupa un izmeta jātnieku no segliem. Branks

l, 28. *v" Izmest (arī izsviest) no segliem —

panākt, ka zaudē pašreizējo, parasti sabied-

risko, stāvokli. Ij Strauji izvirzīt, ari būt par
cēloni, ka izvirzās (no kurienes, kur v. tml.) —

piemēram, par ierīcēm, ari par parādībām
daba. Lielgabals izmet šāviņu. O Tur, Rīgā,
ik nakti tipogrāfiju rotācijas mašīnas izmet

desmitiem tūkstošu eksemplāru avīžu ar iz-

cilu jauniešu attēliem un aprakstiem. Pad J

59, 213, 1. .. [naftinieki] izurbuši caurumu līdz

gāzu slāņiem, kuras ar troksni drāžas ārā, iz-

mēzdamas gaisā smiltis un akmeņus. Sudrabu E

3, 443. Liela gliemežnīca gulēja smiltīs. To

bija izmetusi vētrainā jūra. Ķempe 9, 5. // Ar

strauju kustību izvirzīt (ķermeņa daļu uz

priekšu, uz augšu). !□ Viņš uzlēca kājās un

kā negudrs izmeta gaisā dūrēs savilktās rokas.

Upīts VIII, 485. Ērzelis rikšoja.., priekškājas
lokani vai līdz pašam purnam augšā izmez-

dams. Upīts 4, 306. // Izvirzīt (no lidaparāta)
un ļaut krist lejup. I. no lidmašīnas uzsauku-

mus. IO . . bija paredzēts Imantu Sudmali ko-

pā ar Rīgas komjaunatnes darbinieci Rasmu

Osi izmest ar izpletņiem no lidmašīnas . . Sam-

sons 1, 75. Bumbvedēji, bēgdami no mūsu lido-

tāja, nekārtībā izmeta., bumbas.. Grants 6, 72.

Lidmašīna . . izmeta . . četrus izpletņus ar iero-

čiem . . daži izpletņi nokrita ārpus meža. .
Samsons 1, 127. // Ar metienu izvirzīt cauri

(kam), caur (ko). I. granātu cauri logam.
2. trans. Iztukšot (ko), metot (ko ārā no tā).

!□ Izmet Jāzepiņš vezumu pāri pusei, izrauj

ratu dibenam dēļus, izrauš [ar] sākumiem pē-

dīgos [pēdējos] mēslus . . Sudrabu E 3, 373. Puiši

meitām pērk. . piparkūku sirdis, lai meitas

ēdot sajustu to, ko. . nav nemaz tik viegli iz-

teikt. Tad jau daudz vieglāk.. izmest linu

mārku . . Rozītis 2, 141. // sar. Izdzert vienā pa-

ņēmienā (parasti alkoholisku dzērienu).O Vel-

tīgi izpūlējusies Ojāram uzspiest kādu glāzīti,
Milda . . centās rādīt labu priekšzīmi. . , veikli

izmetot dažu labu glāzīti. Eglons 1, 16. Tēvocis

kļuva arvien skaļāks, tad pēkšņi apklusa, ātri

izmeta glāzīti un, to pirkstos virpinādams,

nīgri atsāka no jauna. . Dripe 2, 66.

3. trans. Ar metienu novietot. Izmest enku-

ru — noenkurot (piemēram, kuģi, laivu); no-

enkuroties (parasti par kuģi). !□ Pusvienpa-
dsmitos rītā mēs Šerburgas ostas Lielajā reidā

izmetam enkuru. . Grīva 8, 120. Pēc stundas

kuģis iebrauca lagūnā un izmeta enkuru. Lā-

cis 10, 242. <> Izmest enkuru sar. — apmesties,
palikt uz dzivi (kur). O Katra [sieviete] vēlas

nodibināt savu ģimenes dzīvi, tā sakot — iz-

mest enkuru mierīgākos ūdeņos. Vilks 5, 110.

// Ar īpašu paņēmienu novietot (zvejas riku)

ūdenī zvejošanai, makšķerēšanai (parasti no

laivas, kuģa). O Tēvs ar Valdi no laivas ne-

pārtraukti izmet makšķeres. Zivis neķeras.
Jauno v 59, 214. Tīklus parasti izmet pievaka-
rē . . Talcis 7, 261. Nosūkstījušies par zaudēju-
mu, sākām atkal braukt un izmest velci par

jaunu. Austriņš l, 223. . . kapteinis lika vēl reizi

izmest trali un pārbrauca mājās desmitos va-

karā, — ar varenu lomu. . Zigmonte 2, 36.

s)" Izmest makšķeri (arī āķi, tīklu) sar. — cen-

sties piesardzīgi, ar viltību gūt sev labumu,

panākt sev vēlamo rezultātu. O Bormanis

(pie sevis): Tagad man jāizmet makšķere. . .
Varbūt cienījamām jaunkundzēm būs intere-

santi iepazīties ar daktera nākamo līgavu, jo

par tādu tiek turēta Stūrmaņa jaunkundze. As-

pazija 3, 257. Uz kāda provokatora izmestā āķa

toreiz uzķērās arī Antons Vējš. Un tikai bēg-
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šana no nometnes viņu izglāba no cietuma

un katorgas .. Grīva 7, 36.

4. trans. Izvākt (ko nevajadzīgu, nederīgu).
I. atkritumus. I. vecās mēbeles. O Mani ta-

gad kremt žēlums par veco, ķirmju sagrauzto

gultu, kuru es pati mežsargmājā izmetu laukā.

Avotiņa 2, 164. Atver skapja durvis
— piezīmju

grāmatiņas sāk birt ārā. Varbūt jāizmet ārā

nevajadzīgās? Pašķirsti vienu
— nē, šo tomēr

vēl nevar izmest. Bērce 5, 41. No druvas izmests,

Guļ ežmalā Smags, pelēks akmens.. Rainis I,

186. %> Izmest (vēstures) mēslainē (arī mēs-

lienā) — iznicināt, izskaust ko nevēlamu (pie-

mēram, reakcionāru parādību sabiedrības dzī-

vē). O . . visas pasaules tautu vēlēšanās [ir]
izmest mēslainē lielgabalus un atombumbas,

savīt ciešā vainagā draudzības daudzkrāsainos

ziedus. Pad J 62, 156, 1. K> Izmest (arī pārmest)
pār bortu sar. — izvākt ārā ko lieku, nevaja-

dzīgu; atteikties no kā lieka, nevajadzīga.
II pārn. Izsvītrot, izņemt (teksta daļu). Darbu

īsinot, izmesta nodaļa. IO Kā jau teikts, dzej-
nieks iz [no] sava ražojuma izmet visus pārāk
niecīgus, vienmuļīgus sīkumus. . LLK I, 312.

// pārn. Apslāpēt, pārvarēt (piemēram, emocio-

nālu stāvokli, tā izpausmi). □ Rūgtumu izmest

iz [no] sirds Un riebumu noglabāt .dziļāk.
Dzīvē iet darboties līdz, Dzīvi vilkt lielumā

līdz. Rainis I, 374. Studijas beidzis, [Pavasaru

Jānis] aplūkojās pēc palīgmācītāja vietas, tā-

pēc no balss jau izmesta korporeļa aušīgā
skaņa un tajā vietā vēl neieskaņots un neie-

vingrināts kanceles tonis. Upīts 9, 58.

5. trans.; sar. Ar varu izgrūst (piemēram, no

kādas telpas); rupji likt atstāt (piemēram, kādu

telpu), a Bobs
..

ar kāju paspēra tās [durvis]

vaļā un ar spēcīgu sviedienu izmeta Felūnu

laukā. Berģis 1, 26. «Nu redzi, Uldi, atbrauc

ciemiņi un izmet tevi no paša istabas un gul-
tas,» leva joko. Zigmonte 2, 195. "v* Izmest (arī
izsviest) pa durvīm (arī durvju durvīm) —

rupji izraidīt (kādu); rupji noraidīt (kāda)

lūgumu. \UJ Matilde: . . Ikkatru, kas no tās

istabas ienāk, tu pa šitām durvīm izmetīsi lau-

kā . . Blaumanis 6, 329. Tiesnesis aizsvilās dus-

mās. Ko gan šis tips iedomājas! Sāks vēl no-

rādīt, kas viņam darāms
.. ! Nudien, tāds iz-

metams pa durvīm, vairāk nekā! Vilks 7, 541.

// pārn. Izslēgt (no mācību iestādes, organizā-

cijas). O «. .ja tikai pirms tam [pirms abitu-

rientu vakara] kādu no mums neizmetīs no

skolas,» Illa piebilst.. Kar 65, 6, 30. . . stājoties
pie organizatoriskās apvienošanās ar Ļeņina

partiju, Latvijas Sociāldemokrātija izmeta no

savām rindām sociālšovinistu grupu . . Kar 55,

9, 96. // pārn. Atbrīvot (kādu) no darba (pret

viņa gribu). \UJ .. tas pūlis ik rītu pie fabri-

kas vārtiem, kur spaidījās . . meistaru izvajātie
un izmestie, no slēgtām darbnīcām aizklīdu-

šie, — tas spieda [strādniekus] domāt vēl ilgāk
un dziļāk. Upīts 9, 37. «.. sāku dzert, mani iz-

meta no fabrikas, tad strādāju šur un tur . . .»

Vilks 2, 124.

6. trans.; sar. Neviļus, negribēti pieļaut, ka

izkrīt. I. no rokām pulksteni. O «Vai tev

prāts!» Līziņa iesaucās un gandrīz izmeta no

rokām olu šķīvi. A Grigulis 13, 511. // Pazaudēt.

I. iepērkoties naudas maku.

7. trans.; sar. Pateikt (parasti īsi, starp citu).
O Šai strīdā mēs abi iekarstam, un es jau iz-

metu dažus tādus vārdus par cara valdību, ka

saimnieks acis vien iepleš. Sēlis 4a, 124. Imants

paskatās caur pieri un īsi, spītīgi izmet: «Es

aizbēgu no mammas.» Ezera 2, 213. Viņš [meis-
tars] ir ļoti patīkams cilvēks

— omulīgs, vien-

mēr prot izmest pa jociņam, darba prasme

apbrīnojama. Purs 2, 123.

8. intrans.; sar. Izmērīt attālumu (piemēram,
ar soļiem). □ Atlikušiem mietiņiem pār plecu
Rozenfelds iet tālāk . . Smuks nolaidenums

pret dienvidiem. Tur viņš izmet soļiem un no-

sprauž gabaliņu. Upīts 11, 788. .. pirmdien Va-

nags pasauca Osi, un abi ilgi pētīja namiņu

un pieliekamo kambari, pusgraudnieks pat ar

collu mēru izmeta gar sienām. Upīts XI, 338.

O Izmest ikrus — iznērst ikrus. O Pieaugu-
šās siļķes krastam . . tuvojas tikai nārsta laikā,

izmet ikrus un milzīgos baros peld uz zieme-

ļiem. Kar 55, 10. 39. Izmest kārtis sar. —a. Iz-

dalīt kārtis (spēlei). O Kapitans [kapteinis] .
.

izmet dalībniekiem kārtis un pārējās samiedz

saujā. Upīts VIII, 228. b. Izzīlēt pēc kārtīm.

"0" Izmest no galvas sar. — aizmirst, nedomāt

vairs (par ko); atteikties (no kāda nodoma,

domas, uzskata). O «Tās blēņas ar to Gailēnu

kalponi tu izmet no galvas — tur nekas nevar

iznākt.» Upīts 6, 12. Pacēlis Zandu rokās, viņš

vairs nedomāja par Kasparu, izmeta no galvas
kādreiz dzirdētās sievu tenkas par Zandas un

brāļa mīlestību. . . Līvs 2, 88. .. [māte] bija to

lūgusi.. , lai izmet no galvas šo veltīgo un

ārprātīgo domu [nebēgt no soda ekspedīcijas].

Kurcijs 4, 62. <> Izmest (arī izsviest) uz ielas

sar. — a. Izlikt no dzīvokļa, b. Atbrīvot no

darba, nenodrošinot materiāli. Izmest (arī
izsviest) naudu (vējā) sar. — veltīgi izdot, iz-

šķiest naudu. !□ «Ja naudu, ko izmeti par šo

kasti [automobili], būtu ieguldījis . . dēla izglī-

tībā, tā vairāk atmaksātos.» Sēlis 5, 329. Iz-

mest līkumu (arī loku, cilpu) — doties (kur,

parasti lokveida virzienā, ari turp un atpakaļ);

atrasties, būt novietotam ar likumu (piemē-

ram, par upi, ceļu). □ Reiz, braucot pa Vid-

zemes šoseju, man iegribējās izmest līkumu

caur Siguldu. Zālīte 5, 208. ..tuvojoties [kuģī]
Mellakores grīvai, esam spiesti vispirms iz-

mest lielu loku okeānā un tikai tad tuvoties

krastam. Grīva 8, 269. Līdz laipām patālu. Trīs

prāvus lokus ceļā izmet Graužupīte. Preilis l.

101. . . tur ceļš bijis spiests izmest vēl vienu

līkumu. . Cīņa 73, 140, 4. K> Izmest (arī ap-

mest) kādu līkumu — pastaigāties. !n Aldis

ar māšeli joza, ko kājas nes. Un tavu prieku,

ja pēc slepus izmesta līkuma izdevās atrast un

atstiept mājās kādu sadauzītu gāzmasku. .
Liesma 64, 6, 2. Viņai jāizmet neliels līkums,

kaut cik jānomierinās, un tad varēs griezties

atpakaļ un ierādīt darbu. Kalndruva 5, 10.

<> Izmest (biežāk apmest) mājas soli sar. ■—

paveikt nepieciešamos mājas darbus.

izmesties, -metos, -meties, -metas, pag. -me-

tos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz mest.
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O Varkalis . . dzīvoja jumta istabiņā un, cik

arī Uga izmetās ar sniegu pa logu, nevarēja

to iztraucēt... Eīerts-Klusais 1, 111. // trans. I.

akmeņus.
2. sar. Atri izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). O Skolotājs, tikko pamanīja pie-

braucēju, izmetās ar skubu ārā viņam pretim.
Birznieks-Upītis 6, 364. . . mašīna ar purnu ietrie-

cas grants gubiņā. Ilziņš izmetas laukā. Kar

66, l, 16. Netālu no krasta gaisā izmetās zivs,

atstādama ezera spogulī sudrabainu riņķi.

Grīva 4, 104. // Atri izvirzīties cauri (kam), caur

(ko). IO ..Bērziņš ar vienu lēcienu izmetās

caur neiestikloto logu . . Kroma 3, 46.

3. sar. Gulēt ar sānis izstieptām rokām, kā-

jām, a Kalpu istaba gandrīz tukša. Tikai Jē-

kabs, plaši izmeties, krāc savā gultā. . Kar

54, 10, 25.

4. sar. Atģērbties; izģērbties,- būt daļēji ap-

ģērbtam. Izmesties līdz ādai — izģērbties kai-

lam. O Divi kreklos izmetušies, iedeguši

plostnieki stāvēja pie stūres . . Birznieks-Upītis

IV, 416. . . vasarā, izmetoties peldbiksēs, var-

būt pat varētu pārbrist [lāmai] pāri . . Ezera

2, 260. . . upē sievas mazgā veļu, izmetušies

pliki, trokšņo bērni.. Kar 58, 11, 89.

5. parasti 3. pers.; sar. Priekšlaikus atnesties.

izmētāt, -āju, -a, -ā, pag. -āju; trans. Metot

izkliedēt; nomest vairākās vietās. □ Es gri-

bēju vēstuli tūlīt saplēst un izmētāt pa visiem

četriem vējiem. . Jaunsudrabiņš 7, 117. No platā
mēteļa apakšas viņš izvilka papīru saiņus un

sāka izmētāt apdrukātas lapiņas. Branks 1, 30.

. . gausi kāpa divi zirgi, vilkdami mašīnu, ku-

ras metāla lāpstiņas griezdamās izvandīja
zemi, izmētādamas kartupeļus plašā lokā.

Ezera 1, 94. pārn. Pār rāmo ezera ūdens vir-

smu sals izmētāja sīkus, mirdzošus vižņus.
Branks 1, 45. // parasti divd. formā: izmētāts.

Novietot izklaidus; izkliedēt (1). O Uz ielas

izgājusi, Aina pusskriešus devās uz slimnīca.

Ak, pilsētas slimnīca, pa māju mājām, kor-

pusu korpusiem izmētāta! Zigmonte 2, 306. Pla-

šajā klajumā ar šur tur izmētātiem siena šķū-
nīšiem

..
, liekas, nav ne mazākās dzīvības.

Dripe l, 3. «Bet kur tagad līvi ir? Pa pasauli
izmētāti, un tie, kas vēl palikuši, tie vairs

bērniem savu valodu nemāca ...» Zigmonte 2,

207. // Nolikt nekārtīgi, nenolikt vielā.
!□ . . vina . . sakārtoja pavirši izmētāto grā-
matu kaudzīti . . Talcis 5, 205. Uz galdiem gu-

lēja izmētāti papīri, apgāzta tintes pudele . .
Grīva 8, 105.

izmētāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz mētāties. Stundām

ilgi i. ar sniegu. // trans. I. akmeņus.
2. sar. Izklaiņoties. □ Galu galā Sīmanis

palika buda. Pa pasauli izmētājies, viens un

svešumu apnicis, viņš alka siltuma. . Sakse

2, 129.

izmetējs, - a, v.; izmetēja, -as, s. 1. Darītājs ->

izmest.

2. v. lerīce, mehānisma daļa, kas strauji
izvirza uz noteiktu vietu (ierīcē, mehānismā

izstrādāto),o Mēs ar dakšām nostājamies uz

tiltiņiem, kas ierīkoti salmu izmetēja abās

pusēs. Auziņš 1, 49.

izmetiens, -a, v. i. Vienreizēja paveikta
darbība -aizmest (1). Šķēpa i.

2. Vienreizēja paveikta darbība -aizmest

(3). Zvejas tīkla i.

izmēzt, -mēžu, -mēz, -mēž, pag. -mēzu; trans.

Mēžot iztīrit (piemēram, telpu). O ..Liepu»
dienestmeitas jau skrēja . . izmēzt reiz to pie-
pelējušo, piesmirdušo kaktu. Upīts XI, 351.

. . istabu divreiz gadā izmēžot, vairāk ar šķi-
peli nekā ar slotu. Upīts XI, 286. Kristapsonu

Liene. . vēlreiz izstaigāja tīri izmēzto tukšo

kūti. . Brodele 14, 7. // Mēžot izvākt, izslaucīt

(mēslus, netīrumus). □ Kūts uzbūvēta tā, ka

tajā brīvi varētu iebraukt buldozers, kas iz-

mēž mēslus. Cīņa 63, 118, 2. // pārn. Atbrīvot

(no kā nevēlama); izskaust, likvidēt (ko

nevēlamu). □ . . mūžam teiksim tos, kam roka

nedreb, Lai zemi izmēztu no neliešiem. Sudrab-

kalns 1, 142. Jau ceļā uz Kijevu Iljam izvirzās

citi uzdevumi: izmēzt no zemes «zemes sma-

gumu» vispār, lai neviens vairs «nedzied bez

saules vakarā». J Kalniņš 1, 286.

izmežģījums, -a, v. Kaulu galu saskares pār-

traukums (locītavā); locītavas kaulu galu sa-

skares pārtraukums (kādā ķermeņa daļā).

O Pārnesot ķermeņa svaru uz saliektiem kāju
pirkstiem, gaita kļūst nedroša un biežāk sa-

stopami nelaimes gadījumi, piemēram, .. pē-
das locītavas saišu sastiepums, pārrāvumi un

izmežģījumi. Ves 63, 2, 7. Ārsts konstatēja pē-
das izmežģījumu un . . dzīslas izstiepumu. Lā-

cis 8 ,395.

izmežģīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; trans. Pār-

traukt kaulu galu saskari (locītavā),- pārtraukt
locītavas kaulu galu saskari (kādā ķermeņa

daļā). I. rokas locītavu. Mēli var izmežģīt —

saka par ko grūti izrunājamu. €J Viņš

bija plašā apkārtnē it kā ārsta vietā — ievilka

izgrieztus un izmežģītus locekļus . . Sakse 2, 52.

Slimnīcā tūlīt izdarīts rentgena uzņēmums urs

atrasts, ka kāja nav lauzta — tikai izmežģīta.
Lācis 4, 438. Lēni un apdomīgi zirgi lika kājas
uz savandītā, bet tagad sastingušā ceļa nebei-

dzamajiem kruvešiem. Tikai tā te varēja iet —

lēni un apdomīgi, jo citādi viegli varēja at-

raut pakavu, nolauzt nagu vai ko izmežģīt.
Kalndruva 2. 71.

izmežģīties, parasti 3. pers., -ījas, pag. -ījās.
Reil.-*-iz mežģīt. Klūpot izmežģījās kāja.

izmīcīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Mīcīt un

pabeigt mīcīt. I. maizes mīklu. I. mālus.

izmīcīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. pa-

rasti 3. pers. Tikt izmīcītam. Mīkla labi izmī-

dījusies.
2. sar. Ilgāku laiku ar grūtībām iet (pa

staignu pamatu). I. pa dubļiem.
izmīdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Midot,

ari mīdoties izbojāt vai iznīcināt (daudzus vai

visus augus). Lopi izmīdījuši auzas. □ . . viņa

bija salasījusi [riekstus] izmīdītajā, izspārdī-

tajā sūnā pie Egļu salas. Indrāne 1, 298.

«. .Kaspartēvs necieš, ka zāli izmīda.» Zig-

monte 2, 192. // Mīdot, arī mīdoties izbojāt vai

iznicināt daudzus vai visus augus (kādā vietā).
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O Šodien vairs neatceros, kā dzīvību vilkām,

bet kopām savu izmīdīto puķu dārzu. Ziedonis

6, 224. // Mīdot, arī mīdoties padarīt viscaur

negludu. I. sniegu. Izmīdīts pagalms. // Mīdot,

arī mīdoties padarīt viscaur bedrainu; mīdot,

arī mīdoties viscaur nodeldēt. I. klonu. I. pa-

klāju. O Nekrāsotā koka grīda izberzta un

izmīdīta, . . skabargaina un pūstoša. Laicens

1, 36. Viņi iegāja virtuvē, nabadzīgā, nokvē-

pušā kalpu mājas virtuvē ar izmīdītu māla

klonu . . Sakse 7, 251.

2. Izkult (labību), mīdot ar zirgiem, a Ar

zirgiem agrāk
0

izmīdīja graudus no vārpām.
ME I, 772.

3. Mīdot, staigājot iznēsāt (ar kajam). I. sa-

slaukas pa visu grīdu.
izmīdīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; pa-

reti. Ilgāku laiku, daudz mīdīties. Izmīdījāmies
uz vietas veselu stundu.

izmidzināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl.; trans.; pareti. Ilgāku laiku censties

aizmidzināt (parasti veltīgi). O Ilgi izmidzi-

nājos (bērnu), bet velti. ME pap I, 466.

izmiecēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Mie-

cēt un pabeigt miecēt. I. ādas.

izmiecēties, parasti 3._pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. Tikt izmiecētam. Adas labi izmiecējušās.

izmiekšķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju, retāk iz-

miekšēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans. Miek-

šķējot, mērcējot padarīt pilnīgi mīkstu. I. mā-

lus. O Šķita, ka zeme būtu atvērusies visiem

ūdeņiem, ko atnesa pavasara vēji, lai izmiek-

šķētu un sapūdētu zemē ierakto jaunsaimnie-
ka būdu. Rozītis 3, 119. pārn. Viņa nervi bij
izmiekšēti kā slapjas dzijas. . Upīts 111, 521.

pārn. Izdzertais šampanietis Cepli tā bij iz-

miekšķējis, ka Austra tagad ar viņu varēja
rīkoties pēc patikas. Rozītis 111, 214. // Padarīt

dubļainu, staignu (piemēram, ceļu, zemi) —

parasti par lietu. □ Rudens lietus . . izmiek-

šķētā zeme izgaroja daudz mitruma, kas cēlās

gaisā.. Grīva l, 95. Krizdamies ūdens noslīdē-

jis labu tiesu lejāk, pamezdams aiz sevis pin-

kuļos saveltu mauru ar izmiekšētu celiņu uz

kūti. Upīts XV, 183. Lietainais laiks . . mālaino

trasi bija galīgi izmiekšķējis. Sports 74, 75, 4.

2. parasti 3. pers.; intrans. Izmiekšķēties. Tī-

rums lietū izmiekšķējis.
izmiekšķēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās,

retāk izmiekšēties, parasti 3. pers., -ējas, pag.

-ējās. Reil. (1); mitrumā

kļūt mīkstam. Maize ūdenī pavisam izmiekšķē-

jusies. O .. jumtus noplēsa malkai, bet ve-

cās māla kleķa sienas bez aizsega pāris gados
izmiekšķējās, apgāzās un saplaka. Purs 5, 73.

izmielot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; pareti.

Labi paēdināt (parasti ar ko garšīgu). I. cie-

miņu. In «Ak tu mīļo dieniņ, ko radi visa

nebija saveduši, gan ēdienu, gan dzērienu,

arī mūs visus izmieloja! ..
.» Apsīšu J 3, 63.

. . māte mani ar to vislabāko izmieloja: ar

saldu pienu rītos un vakaros dzirdīja. Austriņš

IV, 34.

izmieloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz mieloties. I. ar visā-

diem augļiem. O Puisim brīnum pa prātam

bez darba vienos labumos izmieloties. ME 1,773.

.. vispirms acīm izmielojies gar visiem tiem

gardumiem. ~ cērt dakšiņas, kur sirds nesas.

Sudrabu E3, 489.

izmierināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl.; trans.; pareti. Ilgāku laiku, daudz mieri-

nāt (parasti veltīgi).

izmiglot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Iz-

smidzināt. !□ . . ūdeni caurulēs aizvada uz

lauka, pa mazāku cauruļu tīklu sadala un iz-

miglo. Apsītis 1, 48. Šķīdumus izmiglo: mazās

platībās ar . . roku darbināmiem miglotājiem . .
Apsītis 1, 130.

izmija, -as, s.; būvn. Šķērssija starp griestu
sijām vai jumta spārēm (pārtrauktas sijas vai

spāres atbalstīšanai). !□ Ap skursteņiem sa-

skaņā ar ugunsdzēsības noteikumiem ierīko

izmijas. Sterns 2, 238.

izmīlēt, -mīlu, -mīli, -mīl, pag. -mīlēju; trans.

Izzust mīlas jūtām (pret kādu); pārstāt pār-
dzīvot (mīlas jūtas). !□ Tik īsā laikā nevar

spēt Ne savu rudzu lauku nokopt, Ne mīles-

tību izmīlēt. Ziedonis 7, 142. Vēl nav mīla iz-

mīlēta, Vēl nav acīs mūža miegs . . Elksne 3, 89.

izmīlēties, -mīlos, -mīlies, -mīlas, pag. -mīlē-

jos; refl.; sar. Ilgāku laiku mīlēt vienam otru

un pārstāt mīlēt.

izmīiināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz mīlināties (ar kādu).

izmilzt, parasti 3. pers., -milst, pag. -milža;

intrans.; pareti. Izaugt (8). \E3 Kad labi izmilzis,

tad ir balti pūžņi. ME pap I, 466.

izmīļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; pareti. Izmīiināties.

izminēt, -minu, -mini, -min, pag. -minēju;

trans. Ilgāku laiku, daudz minēt (parasti mīk-

las).

izminēties, -minos, -minies, -minas, pag. -mi-

nējos; refl. 1. trans. Minēt vairākus vai dau-

dzus. I. dažādas kandidatūras.

2. Ilgāku laiku, daudz minēt (parasti veltīgi,

piemēram, miklu). O «. .sarkans vīriņš ze-

mē —
bārda vien ārā?» . . Izminos, izminos,

bet nekā neiznāk, beidzot galīgi nosaku, ka

tā nav mīkla. Tad Baumanis pasaka: «Bur-

kāns.» Birznieks-Upītis Ha, 107. // trans. I. mīk-

las.

izmīņāt, -āju, -ā, -a, pag. -aju; trans. Mī-

ņājot, arī mīņājoties izbojāt vai iznīcināt (dau-

dzus vai visus augus); izmīdīt. I. zāli.

O . . mietos sapītie žagari [žoga] sakaltuši

šļuka kopā un atstāja caurumus, aitas līda

labībā un izmīņāja linus
._.

Upīts 4, 90. // Mi-

ņājot, arī mīņājoties izbojāt vai iznīcināt dau-

dzus vai visus augus (kādā vieta). I. puķu
dobi. // Mīņājot, arī mīņājoties padarīt

viscaur negludu. □.. viņš ievēroja sniega
daudzas pēdas. . . Bet te — laukums izminēts

un sniegs iekrāsojies sarkans. Būs laikam pār-

sējuši ievainotos. Branks 1, 73. // Mlņajot,_arī
mīņājoties padarīt viscaur bedrainu; miņajot,

ari mīņājoties viscaur nodeldēt. I. grīdu. Iz-

mīņāta grīdsega.
2. Miņājot, staigājot iznēsāt (ar kājām). I.

gružus pa visu istabu.
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izmīņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl. Ilgāku laiku, daudz mīņāties. □ Izstāvē-

jās, izmīņājās un aizgāja. ME pap I, 467.

izmirdzēt, parasti 3. pers., -mirdz, pag. -mir-

dzēja; intrans.; pareti. Mirdzēt un pabeigt mir-

dzēt, a Tur mans sapnīt(i)s zvaigznes lasa,

kuras izmirdz līdz ar viņu. ME I, 772.

izmirgot, parasti 3. pers., -mirgo, pag. -mir-

goja; intrans.; pareti. Mirgot un pabeigt mirgot.

izmirkt, -mirkstu, -mirksti, -mirkst, pag.

-mirku; intrans. i. Kļūt viscaur slapjam (pa-

rasti par apģērbu, apaviem). Kurpes un zeķes
izmirkušas. IO ..no viņa salipušajiem, pāri

pierei nokritušajiem matiem pilēja ūdens, un

viss viņa tumšais krekls bija izmircis un pie-

lipis pie auguma. Vilks 5, 29. // Kļūt viscaur

slapjam (parasti no lietus, sniega) — par cil-

vēku. Izmirkt (arī samirkt) līdz ādai (arī līdz

kaulam, pēdējai vīlei) — ļoti stipri samirkt

(lietū). Izmircis kā žurka sar. — saka par

cilvēku, kam apģērbs kļuvis viscaur slapjš.
O Vējš, iegriezies vakaros, dzina acīs slapju

sniegu. Strēlnieki izmirka . . Grants 6, 58. No-

guruši un izmirkuši. . velkam laivas krastā.

Tumsā ar pūlēm sameklējam kurināmo, un pēc
brīža gaiša liesma žāvē mūsu slapjos apģēr-
bus .. Zv 57, 8, 23. Reizē ar tumsu sāka arī līt.

Lāses krita lielas un asas. Braucēji izmirka

līdz kaulam. A Grigulis 13, 48. Vilberts ienāca,
rudens lietū izmircis līdz pēdējai vīlei. A Gri-

gulis 13, 474. // Par dzīvniekiem. Suns izmircis

lietū. // Mitrumā kļūt viscaur dubļainam,

staignam (piemēram, par ceļu, zemi). \E3 . . ceļš
no ilgstošā lietus izmircis, un dubļi šļakst zem

kājām. Fimbers 2, 152. Līs rudens lieti, un zeme

izmirks.. Vilks 2, 26. // Mitrumā pietūkt (pie-
mēram, par ādu). O . . uz bālganās, ūdenī

izmirkušās ādas redzēja . . brūci. . Birze 3, 81.

2. parasti 3. pers. Piesūcoties ar šķidrumu,

kļūt viscaur mīkstam. Cepumi salijuši un iz-

mirkuši. // Piesūcoties ar šķidrumu, iegūt vē-

lamās īpašības. Maize pienā labi izmirkuši.

Veļa izmirkuši un viegli izmazgājama.
O..lini. . jau noplūkti un iemērkti. . . Sil-

tajā ūdenī tie izmirka piecās dienās. Cīņa 57,

198, 1. // Piesūcoties ar šķidrumu, viscaur sa-

kļūt smagam, m. . kājas kļuvušas sma-

gas ka ūdenī izmirkušas siekstas . . Sakse 7,331.

Vienīgi grāmatās reizēm var lasīt, ka jūrnieku
dzīve ir daždažādu romantisku dēku pārpilna.
Patiesībā tā ir smaga kā izmircis tauvas gals
un rugteni saļa kā jūras ūdens. Pad J 63, 188, 2.

izmirt, parasti dsk., -mirstam, pag. -mirām vai

vsk. 3. pers., -mirst, pag. -mira; intrans. 1. No-

mirt (par daudziem vai visiem). □.. 1710.

gada Jelgavā. . plosījies mēris un izmirusi

vai puse iedzīvotāju. Vanags 6, 121. .. mēra

laikos te apkārt visi ļaudis stipri izmiruši un

muižniekiem vairs nebijis diezgan klaušinieku,
kas vergo. Vanags 3, 108. // Nomirstot (vi-
siem), beigt pastāvēt (par cilvēku kopumu).
iO Taču ceļš vel aizvien tukšs

...
It kā tas

vestu uz sen izmirušas muižnieku dzimtas ka-

penēm. Krūmiņš l, 114. les gadi, šis augums
bus izmiris, Tad lietu un zelmeni atnesīs vēji:
Ap zaļo tīrumu sveši vaigi Brīnoties stāvēs —

tu dusēsi maigi... Rainis I, 205. // Aiziet bojā
(par daudziem vai visiem dzīvniekiem vai

augiem, to kopumu). O Murkšķi visā apga-
balā jau izmiruši, tos var sastapt vienīgi . . ne-

artajā stepē. Kroma 3, 14. . . rezervāti. . saglabā
nākošajām paaudzēm augu un dzīvnieku valsts

izmirstošos pārstāvjus kā ģeoloģisko laikmetu

reliktus. Saudz dabu 174. Tā kā seno, tagad iz-

mirušo pirmatnējo rāpuļu atlieku izrakumos

atrasts ļoti maz, tad par to ķermeņa uzbūvi un

dzīves veidu maz kas zināms. Sloka 1, 44.

2. parasti 3. pers. Kļūt neapdzīvotam, tuk-

šam (cilvēkiem vai citām dzīvām būtnēm no-

mirstot vai aizejot) —

par vietu, telpu.
O Osta [streika laikā] patiešām atstāj ne-

dzīva un izmiruša nostūra iespaidu. Klusajos
ūdeņos noenkuroti nedaudzi kuģi. Tie paši bez

dūmu elpas. Jokums L, 217. Stacija šķita izmi-

rusi, tik tukšas un pamestas bija visas telpas.
Cīrulis l, 90. ..pagājušā vasarā iegājām mājās,
kas likās pavisam izmirušas, gluži kā pēc lie-

liem kariem vai sērgām. Sudrabkalns 11, 515.

Zēns tuntuļo pa kluso, izmirušo ceļu.. Jaun

Gr 69, 1, 24. sal. Ciems kā izmiris. Neredz ne

pieaugušo, ne veču, ne bērnu. Rihters i, 477.

sal. . . mežs tukšs un kluss kā izmiris: ne put-

niņa, ne zaķīša — it nekā! Valdis l, 274.

izmirties, -mirstos, -mirsties, -mirstas, pag.

-miros; refl.; trans.; sar.; parasti savienojumā

«izmirties badu». Ilgāku laiku ciest badu.

D «Lai viņš stāsta, cik reižu badu izmiries,
cik reižu cietumā izgulējies, tad es ticēšu, ka

viņš to piedzīvojis ..» Upīts 11, 49.

izmisa, -as, s.; parasti vsk.; poēt. Izmisums.

□ Skan šāvieni divi, un pajūk tik dūmi;
Sirds izmisā nodreb, kā paredzot kļūmi. Kar

56, 7, 39.

izmisība, -as, s.; parasti vsk.; novec. Izmisums.

O. . tie [rekrūši] brauc lēnām pret kalnu un

dzied . . Bet viņu balsis šoreiz neskan parasti,

vienaldzīgi, tajās dzirdams it kā žēlums, iz-

misība . . . Birznieks-Upītis 6, 43.

izmisīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izmisīgi. Tāds,

kurā izpaužas izmisums. I. kliedziens. I. lū-

gums. Izmisīga pretošanās. !□ . . tikai kauns

no biedriem palīdzēja viņam apvaldīt raudas,

izmisīgās elsas, kas ik brīdi draudēja izlauz-

ties uz āru skaļā, histēriskā vaidā. Lācis 15,283.

lenaidnieks bija novietojies lielā mūra ēkā,

aizbarikādējies un izmisīgi aizstāvējās. Jokums

1, 75. pārn. Ķīvītes izmisīgi brēca. Austriņš

2, 203.

izmisis, -ušais; s. -usi, -usī. 1. Divd. iz-

m i s t
l

.

2. Tāds, kurā izpaužas izmisums; izmisīgs.

□ Sapa sāka lūgties un kliegt, ka diezgan

[šūpoties].. . Starp puišu klaigāšanu un meitu

smiekliem vēl bija dzirdami Sapas izmisušie

saucieni.. Birznieks-Upītis 1, 20. Sludinājumu

lapas bija pilnas ar izmisušām rindām: jauns
inženieris meklē darbu; vidusskolas abitu-

rients ir ar mieru strādāt jebkuru darbu; jau-
nietis ļoti lūdz kādu nodarbošanos.. Talcis

7, 316. Vairāk gan no suflieres izmisušā ska-

tiena nekā no paškontroles sapratis, ka pa-
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teicis nepareizi, Tenis apjuka vēl vairāk. Sku-

jiņš 5, 30.

3. Ļoti satraukts (par dzīvniekiem). 1.0 .. bez-

delīgu pāris izmisis brēkdams šaudījās pa lūku

ārā un iekšā. Upīts 4, 145.
. .zaļgansvītrota

brūna varde nolēca [grāvja] dibenā un_ izmi-

susi staipījās garām kājām, velti mēģinādama
uzķepuroties otrā pusē augšā. Upīts 4, 120. Zivi

izvelk uz borta kopā ar tīklu. Haizivs izmi-

susi mētājas, un paiet brīdis, kamēr izdodas

atšķetināt tīklus. Zv 59, 10, 12.

izmisti, -mistu, -misti, -mist, pag. -misu; in-

trans. Asi pārdzīvojot kādu nelabvēlīgu noti-

kumu, izjust pilnīgu bezcerību, zaudēt spēju

saprātīgi apsvērt un mērķtiecīgi rīkoties.

O Tev mērķis zudis? Un cenšanās beidzas?

Izmisums grābis Par pazaudēto? — Tad arī

jau laiks: Un izmist pietiek! Rainis I, 351.

Sk. izmisis.

izmist
2, -mītu, -mīti, -mīt, pag. -mitu; intrans.;

pareti. Pārtikt un izdzīvot. IO Tēva, tēva es

meitiņa, līdz ziemiņu izmitīšu. ME I, 772. // Par

dzīvniekiem. !□ Viņam šoziem izmituši četri

zirgi un kumeļš. ME I, 772.

izmisties, -mistos, -misties, -mistas, pag. -mi-

sos; refl.; novec. Izmist1. !□ «Redziet nu, mī-

ļais bērns. Nekad nevajag
0

izmisties. Likteņa

ceļi ir brīnišķīgi. Un ikvienai nelaimei ir sava

laime klāt.» Upīts 111, 253. Tā stāvēju es izmi-

sies. ME I, 772.

izmīstīt, -mīstu, -mīsti, -mista, pag. -mīstīju;
trans. 1. Apstrādāt (šķiedraugu) tā, ka stiebru

koksnes daļa tiek salauzta. I. linus. I. kaņe-
pājus.

2. Mīstīt un pabeigt mīstīt. Lini jau izmīs-

tīti.

izmisums, -a, v.; parasti vsk. Psihisks (emo-
cionāls) stāvoklis, kam raksturīga pilnīga bez-

cerība, nespēja saprātīgi apsvērt un mērķtie-

cīgi rīkoties. Dzīt izmisumā
—

izraisīt izmi-

sumu. Krist izmisumā sar. — izmist. !□ Viņa
jau paredzēja lielo kaunu un apsmieklu, sirdi

žņaudza kā maiglēs, dusmu un izmisuma asa-

ras kāpa acīs. Upīts XI, 328. ..nestundu cilvē-

kam allaž jāprot pārvarēt. Tikai nevajag pa-

doties briesmām un izmisumam. J Kalniņš 3, 19.

Gaistošie sapņi un pirmās skaidrās mīlas jūtas,
ko samaļ dzīves īstenība, rada Agnesē asas

vilšanās izjūtas, pat izmisumu. Viņai šķiet, ka

zūd pamats zem kājām. Behmane 1, 106.

sal. «Nolaist laivas .. .» beidzot viņš pavēlēja,
un viņa balss skanēja gurdeni, kā bezspēcīgā
izmisumā. Lācis 15, 387.

izmīti [izmīt], -minu, -min, -min, pag. -minu;
trans. 1. Izmīdīt (1). I. dobes. //Minot, staigājot

padarīt viscaur negludu. !□ Lieliem soļiem
pa lopu izmīto, pielijušo ceļu Strautiņš brida

uz purvu. Fimbers 1, 79. Līdz ko viss [lopu]
bars kādam laukam gājis pāri, paliek melna,
izmīta zeme. Cīņa 55, 119, l. // Minot, staigājot

padarīt viscaur bedrainu; minot, staigājot vis-

caur nodeldēt. !□ Kāpnes.. lieliem robiem

izmītas un šausmīgi netīras. Upīts 9, 85. Šaurā

ietve ir izmīta un bedraina. Fimbers 2, 141. Paš-

austā svītrainā grīdsega izmīta caurumos. Lā-

cis VI, 362.

2. Ilgi vai nevērīgi valkājot, sabojāt (apa-
vus). )□ .. basajās kājās izmītas un nošķie-
bušās tupeles .. Vilks 3, 67. Fredis .. smagiem
soļiem . . aizgāja uz aku. Liels, sakumpis, šļū-
kādams izmītām tupelēm. Ezera 1, 136.

izmīt 2 [izmit], -miju, -mij, -mij, pag. -miju;
trans.; novec. Izmainīt (1). O Sveķīts izmija
savu sudraba saiti pret Čiksta misiņa. Zei-

boltu J IV, 66.

izmītiesl [izmTties], parasti 3. pers., -minas,
pag. -minās; refl. 1. Tikt izmītam1 (1). Sliek-

snis izminies.

2. Tikt izmītam 1
(2). Kurpes izminušās.

izmīties? [izmities], -mijos, -mijies, -mijas,
pag. -mijos; refl. Izmainīties (2). Ceļš tik šaurs,
ka pretimbraucēji nevar i. Ziņneši ceļā izmi-

jušies. Vēstules ceļā izmijušās.
izmitināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Apgādāt ar pārtiku (cilvēkus); izvietot pa dzī-

vojamām telpām (cilvēkus, parasti uz laiku).
O . . Latgalē lauki apslīkuši un bērni vesti uz

Vidzemi un Zemgali izmitināt, lai badā neno-

mirtu. Sakse 7, 461. Labi, ja izdodas kaut kā

izmitināt visus dalībniekus. Sports 74, 127, 2.

Apiņa Ņina iesēdināja Roziņu sev blakus [pa-
jūgā], šovakar viņa to vaļā nepalaidīs, paci-
lātā jutoņā kā allaž, kad varēja pacienāt un

izmitināt kādu no šiem jaunstrāvnieku stu-

dentiem. Upīts 9, 250. // Apgādāt ar barību, ari

ar telpām (dzīvniekus). iO Kad tikai tos lo-

piņus varējuši izmitināt
—

kas tagad pie jau-
niem tiks .. . Upīts Vīli, 369. .. zemes gabals ..
un pļava lieknē pilnīgi pietiekama, lai varētu

izmitināt zirgu un govi. . Dorbe 3, 29. Tālākā

perspektīvā — ganības ar laistīšanu. Sā-

kums — jau nākamgad, pie jaunceļamās fer-

mas, kurā izmitinās 630 jaunlopu. Zv 73, 5, 25.

izmitināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
Reil. izmitināt; tikt izmitinātam. !□ No

vecā ērbēģa tad jāizvācas, pa vasaru, protams,

varēja izmitināties klētīs. . Bet vai jauno
[māju] līdz rudenim dabūs gatavu? Upīts XI,

361. // Tikt izmitinātam (par dzīvniekiem). Lopi
labi izmitinājušies.

izmocīt, -moku, -moki, -moka, arī -mocu,

-moci, -moca, pag. -mocīju; trans. 1. Mokot

panākt, ka (kādam) izraisās lielas liziskas cie-

šanas; mocīt, līdz (kādam) pilnīgi izzūd spēki.
IfZZJ Pēc stundas, līdz nāvei sasistu un izmo-

cītu, viņu izvilka no nometnes komandanta

istabas.. Zv 51, 7, 12. Sakropļotus, līdz nāvei

izmocītus, viņus [Valmieras komjauniešus] tie-

sāja. Liesma 59, 5, 14. // parasti divd. formā: iz-

mocīts. Būt tādam, kurā izpaužas pārciestas
mokas. !□ Tad viņu aiz rokām pacēla gaisā,
šūpoja un spārdīja ar kājām. Viņa elpa kļuva
lēna, izmocītā un sviedriem aplipusī galva no-

kārās uz sāniem . . Lēmanis 7, 25. . . sāpēs un

karstuma murgos izmocīta, rēgojās mana

drauga seja — bāla, sakostiem zobiem, tum-

šiem, iekritušiem acu dobumiem. Grīva 5, 28.

Viņa vairs neaizmirsīs garo gaiteni, izmocītās

sejas un smacējošo sāpju sajūtu.. Purs 4, 348.

// Būt par cēloni tam, ka (kāds) ilgāku laiku

cieš mokas,- būt par cēloni tam, ka (kāds)

pilnīgi zaudē spēkus. Sals un bads cilvēkus
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izmocījis. Izmocīta dvēsele
— pārdzīvojumos

ļoti novājināti garīgie spēki, nogurdināta
psihe. □ Tumšas, bada izmocītas, izmisuma

nodzītas [strādnieku] masas ir spējīgas sacelt

dumpi, sadauzīt mašīnas. . Upīts 9, 708.

pārn. Okupantu. . karaspēka laupīšanas, kon-

tribūcijas, bads un mēris zemīti tā izmocījuši,
ka 1717. gadā Piltenes apgabals nespēj vairs

nekā dot. Ziedonis 6, 216.

2. Ļoti nogurdināt. lO «Juri visu nakti iz-

mocīju ar savu runāšanu. Varbūt būtu kaut

brītiņu aizsnaudies.» Sakse 7, 338. Visu nakti

negulējuši un izmocīta, kuģa komanda kopā
ar franču matrožiem sapulcējas salonos uz

brokastīm. Grīva 8, 118. Kādā dziļākā bedrē

priekšējie riteņi iegrima līdz asīm. Izmocītie,

baltām putām klātie zirgi milzīgo smagumu

nespēja vairs izcelt. Lēmanis 2, 5.

3. Mokot panākt (piemēram, atzīšanos).

O «Jūs viņu spīdzinājāt un notiesājāt. . Pie-

rādījumu jums nebij nekādu. Atzīšanās viņam
ar varu tika izmocīta ...» Upīts 111, 489.

4. Ar lielu piepūli, ar grūtībām izdabūt,

panākt. Izmocīt smaidu — ar pūlēm pasmai-

dīt. O Pianino spīdēja melni un auksti, . . arī

viņa pati te kādreiz piesēda, un viesi vien-

tiesīgi sauca par mūziku to, ko viņa izmocīja

no šī instrumenta. Upīts 9, 63. Ar varu, ar sā-

pēm Andrejs atrāva skatu no šīs sievietes,

izmocīja savā sejā smaidu. . Brodele 14, 134.

// Ar grūtībām pateikt, izrunāt. □ «Vai [lap-
senes] stipri sakoda?» Pičs . . apvaicājās. «Ne

visai! . ..» neveiksminieks izmocīja caur zo-

biem . . Vāczemnieks 1, 78. Jānis Asars gala-
vārdā izmocīja pāris vispārēju konstatējumu
un aicinājumu «strādāt ■ labāk». Purs 4, 273.

// Ar lielu piepūli, ne visai veiksmīgi izveidot,

sacerēt. □ Izmocīti, bez jebkādas dzirksts ir

gandrīz visi . . [autora] kritiskie mēģinājumi.
Kar 58, 7, 134. // sar. Ar lielu piepūli iztukšot

(ēdot vai dzerot). !□ Mēs ar brāli sēdējām,
acis nodūruši, un izmocījām tukšus savus

šķīvjus. J Kalniņš 2, 154. // sar. Ar lielu piepūli
izdabūt (no kurienes, kur v. tml. kādu priekš-
metu). O Viņi lielām mokām izmocījuši
krēslu ārā. ME I, 774. pārn. Štālberģis . . iemi-

nējās: «Izmocīja gan to Dīriķi laukā no

priekšnieka amata!» A Deglavs 1, 309. // sar. Ar

lielu piepūli, ar mokām paveikt (kādu darbu).
O . . kamēr es izmocīju divas govis, viņa
bij paspējusi jau izslaukt pārējās sešas . .
Birznieks-Upītis I, 358.

izmocīties, -mokos, -mokies, -mokās, arī -mo-

cos, -mocies, -mocās, pag. -mocījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz mocīties; ilgāku laiku

justies ļoti slikti. I. sāpju lēkmē. I. ar galvas-
sāpēm. I. ar bezmiegu. I. ar nelabumu. // Ilgā-
ku laiku paciest lielas grūtības. I. saules svel-

mē. I. tālā ceļā. // Ilgāku laiku, ļotinopūlēties.
I. ar grūtu uzdevumu. I. smagā darbā. Zēni

izmocījās, kamēr izlauza celmu, a Stabs bija
diena salijis un glums, tā ka Jaņuks, līdz pu-
sei [augšā] ticis, pāris reižu lādēdamies noslī-

dēja leja. . Izmocījies viņš nolēma vadiem

pārmest auklu un rāpties, aiz tās pieturoties.
Sakse 9, 128.

2. Ar lielām grūtībām izkļūt cauri (kam),
caur (ko). I. cauri meža biezoknim. I. cauri

staignājam. I. cauri liesmām. O . . cauri pār-
pildītam tramvajam Nav jāizmokās mainīt

sīko naudu. Ziedonis 7, 101. pārn. . . iestājos
augstskolā mehānikas fakultātē un kaut kā ar

lielām pūlēm izmocījos tai cauri. Lācis 15, 149.

// Ar lielām grūtībām izkļūt (no kurienes, kur

v. tml.). I. no purva.

izmodināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz modināt (pa-
rasti veltīgi). O Sieva gan izmodinājusies tur

tādu laiku, bet nevarējusi atmodināt. ME 1,775.

izmozēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izmuļķot. O Kalps pārgājis itin priecīgs mā-

jās, ka velnu tā izmozējis. ME I, 775.

izmūdīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

pareti; apv. Izmocīties (2). I. cauri purvam.

□ Ap to [māju] arī prāvs izcirtums, malkas

grēdas, skaidu blāķi, neliels meža stūris, un

mēs izmūdījāmies beidzot klajumā, kur va-

rēja palaist arī rikšos. Austriņš 1, 51.

izmudžināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. 1. Atmudžināt. I. samudžinātās dzijas.
2. Izritināt un samudžināt (piemēram, dziju,

diegu). O Dzenādams kamolu pa galda un

krēslu apakšu, viņš [kaķis] bija atritinājis visu

dziju un izmudžinājis to pa visu istabu. Birz-

nieks-Upītis IV, 163.

izmukt, -mūku, -mūc, -mūk, pag. -muku; in-

trans.; sar. 1. Izbēgt. IO Fakts nav apstrīdams:
mašīna pagalam, arī nevienam no iekarotā-

jiem nav izdevies izmukt. Spāre 5, 435. Gan-

drīz pie paša meža viņiem piesitās brūns šu-

nelis. Laikam garākā brīvsolī no mājām iz-

mucis, tas tagad šķita meklējam sev jaunus

paziņas.. Zigmonte 4, 115. Kad putns manīja,

ka nav iespējams izmukt un noslēpties, tad

pieplaka .. un sagaidīja vajātāju, acis vārstī-

dams. Jaunsudrabiņš la, 158.

2. parasti 3. pers. Izslīdēt (par priekšmetiem).
□ Cirvis izmuka no kāta. ME I, 774.

izmuldēt, -muldu, -muldi, -muld, pag. -mul-

dēju; trans.; vienk. Pateikt, izrunāt (ko bezjē-

dzīgu, nesakarīgu). O Kādas muļķības tie ļau-

dis reizēm
0

neizmuld! ME I, 774. Piedzēris jau

nu bija, bet mēdz sacīt, ka piedzēris izmuld

to, ko skaidrā prātā domājis. Spāre 5, 437.

izmuldēties, -muldos, -muldies, -muldas, pag.

-muldējos; refl.; vienk. 1. Izrunāties (parasti

bezjēdzīgi, nesakarīgi).
2. Ilgāku laiku, daudz runāt (parasti bezjē-

dzīgi, nesakarīgi). O . . viņš visu ceļu runāja

skaļi un bez apstājas . . Par akmeņiem izmul-

dējies, tūliņ ķēra par linu kulstīšanu, par

tuvo ziemu un mežā braukšanu . . Upīts XI, 364.

izmuļķot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pie-

muļķot, izjokot. O Pjers ņem šokolādi, Zils

ko sniedz. Ai! tukšs papīrs. Viņš ir izmuļķots.
Sils 8, 105. sal. «Uz māju ejot, jutos kā iz-

muļķots, kā aiz gara laika aplaupīts.» J Kal-

niņš 2, 51.

izmuļķoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz muļķoties. □ Izdze-

ras, izmuļķojas, tas viss. ME I, 774.

izmuļļāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; vienk.
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1. Viscaur izrakņāt; viscaur izbraukāt (2).

O . . daudzie braucēji lielceļu bija galīgi iz-

muļļājuši. Vietu vietām iestiga lielgabali, sa-

lūza rati. Birznieks-Upītis I, 296.

2. Pavirši, nekārtīgi paveikt.

izmuļļāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; vienk. i. Ar grūtībām izbraukt.

2. Ilgāku laiku, daudz nopūlēties (parasti
veltīgi).

izmūrējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-i z m ū r ē t. Krāsns i.

izmūrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Mū-

rējot izveidot,- uzmūrēt. IļZD Zīvera spīķeris
stāvēja biezām akmens sienām, robaini izmū-

rētiem stūriem un divējām brūni krāsotām

durvīm . . Upīts 4, 719. Pazemes ēkai ir ķie-

ģeļu sienas, kuru apakšdaļa izmūrēta no lie-

liem akmeņiem. Cīņa 63, 119, 2. Un viņa mū-

rētās krāsnis, vai kāda no tām vēl turējās?
īpaši vienu viņš tīkoja apraudzīt, to, kuru . .

bija izmūrējis māklera Čezares Bruso villā.

Skujiņš 7, 136.

izmurgot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Mur-

gos redzēt (tēlus, ainas). O Maijai gribējās

aizklāt acis, izslēgt redzēto no apziņas loka,
lai vēlāk varētu sev teikt, ka tas nemaz nav

bijis, ka viņa pussnaudā to izmurgojusi. Sakse

4, 90. // Pavadīt murgos (piemēram, kādu laika

posmu). O Gara rudens nakts bija izmurgota.
ME I. 774.

izmurgoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz murgot. Izmurgojos
visu nakti.

izmurmināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Murminot pateikt, izrunāt; nomurmināt.

O Viņš kaut ko izmurmināja. ME I, 774.

izmurmuļot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.;

sar. Izmurmināt. □ . . Vītols pakšķināja
smēķi, brīžam aizrīdamies no dūmu pārpilnī-
bas. «Lieciet nost, Aņa,» viņš izmurrnuļoja
caur zobiem. «Neprotu tā smēķēt.» Sakse 3, 55.

izmutuļot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja. 1. in-

trans. Mutuļojot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). No pazemes izmutuļo avots. O No

krātera šķidrajiem dubļiem izmutuļoja lieli

burbuļi. ME I. 774. // Mutuļojot izvirzīties cauri

(kam), caur (ko). Straume izmutuļo cauri aiz-

sprostam.
2. trans. Mutuļiem izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). O . . dūmu grīste, ko nepārtraukti

izmutuļoja strupais dūmenis, viņus atrada un

ietina savā melnajā segā. A Grigulis 13, 216.

iznabagot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; sar.

Izubagot. !□ Viņš no manis iznabagoja 50 ka-

peikas. ME I, 775.

iznabagoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; sar. Izubagoties. O «..laikam jau kād-

reiz diezgan iznabagojies pie lepnā kapteiņa
durvīm.» Purs 6, 66.

iznaidolies, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Naidoties un pārstāt naidoties. O Iznai-

dojas, sadraudzējas atkal. ME I, 775.

iznākt, -nāku, -nāc, -nāk, pag. -nācu; intrans.

1. Nākot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml).
I. no mājas. I. no meža. a Lēniem, nesteidzī-

giem soļiem no operācijas zāles iznāca mazais,

sirmais ārsts. Lukjanskis l, 131. Nu, ko tu tai

teātrī esi vērts, ja tevi tur redz tikai ieejam

un iznākam? Skujiņš 5, 24. ..sevī nogrimusi
un domādama, Annuža nemaz nepamanīja, ka

bij iznākusi jau uz lielceļa . . Kaudzītes la, 215.

Kad krustmāte atslēdza savu šķūnīti, no tā

iznāca četras vistas un gailis. J Kalniņš 2, 175.

pārn. Trīs bērzi iznākuši no meža un nostāju-
šies rindā . . Upīts 4, 84. pārn. Pilsētā atgriežo-
ties, viņam pretī iznāca balts Jaunā gada rīts.

Kaldupe 6, 85. // Atstāt (kādu vietu pēc nepie-

ciešamas vai piespiedu uzturēšanās tajā, pa-

rasti ilgāku laiku). I. no slimnīcas. I. no sana-

torijas. I. no labošanas iestādes. // pārn. Šķie-
tamā kustībā izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.) —

par debess spīdekļiem, mākoņiem.
O . . saule bija iznākusi no mākoņiem, un

aiz plašās ielejas Karpatu nomales pakalni at-

spīdēja viņam pretī, laistīdamies tūkstošos ru-

dens krāsu. Strāls 2, 275. // Izbraukt (par trans-

portlīdzekļiem). Autobuss iznācis no gala pie-
turas. Laiva iznāca no meldriem. □ «Vai vil-

ciens jau iznācis uz šo pusi?» ■— «Diemžēl,

nē.» Sakse 7, 389. Krasta vēji Liepājas novada

zvejniekiem visbīstamākie, jo, pieaugot līdz

vētrai, neļauj buru zvejlaivām iznākt no jū-
ras krastā . . Talcis 7, 302. // Nākot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). I. cauri pagalmam.
2. parasti 3. pers. Izvirzīties, tikt izvirzītam

(no kurienes, kur v. tml.) — par priekšme-

tiem. Naglas gals iznācis no dēļa. O Pēteris

piegāja klāt un aptaustīja eglīti, gribēja pie-
vilkt sev tuvāk, bet tā iznāca no zemes, un

kļuva redzams, ka bijusi tikai iesprausta. Sakse

7, 376. // Izdīgt (1), izplaukt (par augiem, to

daļām). Asni jau iznākuši no zemes. Stādam

iznākusi jauna lapa. // Izaugt (par zobu). Bēr-

nam iznākuši pirmie zobi. // Atrasties, parā-

dīties (zemes virspusē) — par iežiem. O Ze-

mes virspusē apatīts iznāk Kukisvumčora. .
kalnos . . Upīte 1, 149.

3. parasti 3. pers. Tikt izdotam (piemēram,

par grāmatām, laikrakstiem v. tml); tikt lais-

tam klajā. Iznāks jauns žurnāls. Rīta laikraksti

iznāk jau drīz pēc pusnakts. 0 1940. gadā
H. Dorbe Ventspilī atdzejoja piecpadsmit
V. Majakovska dzejoļus, kas iznāca atsevišķā

izdevumā. Vēstis 73, 6, 97. . . [Padomju Krievijā]
sāka parādīties arī kapitāli izdevumi. 1920.

gadā sāka iznākt Ļeņina Raksti. Jaun Gr 60,

12, 45. Līdz gada beigām, kad grāmatai saskaņā

ar ražošanas plānu vajadzēja iznākt, bija atli-

cis samērā maz laika . . Bērce 5, 74.

4. parasti 3. pers. Izveidoties, kļūt (par ko).

No puiša iznāks labs speciālists. O . . viņš

sekmīgi mācījās skolā, un varēja cerēt, ka no

viņa dienās iznāktu vērtīgs cilvēks . . Lācis

15, 97. Izskata pēc no viņas varētu iznākt ak-

trise, saprāta pēc — gandrīz vai profesors . .
Zigmonte l, 253. . . es sastapu daudz labu cil-

vēku, kurus mēs nedrīkstam izlaist no savām

rokām. No tādiem kā Pakalni, Gauženi, Bal-

diņu māte ar laiku iznāks īsti lietaskoki.

Sakse 7, 89. // Pakāpeniski iegūt noteiktas Īpa-
šības (par dzīvniekiem). «Marss jau sāk

kaut ko mācīties . . Iznāks dūšīgs suns.»
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A Grigulis 7, 40. // Tikt izveidotam, izgatavo-

tam,- būt piemērotam (kā izveidošanai, izgata-

vošanai). No māla pikas iznāks glīta krūzīte.

No kadiķa koka iznāk stipri grābekļa zari.

No jāņogām un upenēm iznāk garšīgs vīns.

O. . viņš vāca no pelnu čupām mazāk ap-

degušās naglas un citus dzelžus. Atradis lielu

vārtu eņģi [viru], Augusts iesaucās: «No tas

iznāks brangs pīķa asmens, jāaiznes tik kalē-

jam.» Branks l, 39. Meitenes spraudīja kartu-

peļos zeltainus salmus, iznāca mazas saulītes,

zvaigznes un dažādas nenosakāmas figūras.
Brldaka 2, 151. Melno elkšņu vairs nebij, pali-
kuši tikai tādi reti, kropli nabadziņi, no ku-

riem pat lāga kārtiņas neiznāca. Upīts 4, 709.

5. parasti 3. pers. Būt pietiekamā daudzuma,

platībā vai tilpumā; pietikt. Kartupeļu iznāks

visai ziemai. Naudas iznāks gan ceļam, gan

dāvanām. O Māte katru vakaru atkārtoja, ka

būšot jānopērk karināmā lampa vakara dar-

biem. Bet nekad neiznāca naudas. Birznieks-

Upītis 6, 336. Ar sapratējas aci viņa pārlūkoja
istabu. Stelles jau laukā, kad vēl to gultu

izsviedīs, lielajam goda galdam iznāks telpa . .
Upīts 4, 214. Vairākas reizes Zentai ienāca

prātā, ka vajadzētu pašai aizbraukt pie Mir-

dzas, bet kaut kā neiznāca laika. Sakse 7, 129.

// Būt pietiekamā daudzumā, lai sadalot sa-

ņemtu (parasti visi). O . . Džamaledīns iz-

cepa šašliku; un, lai gan katram iznāca tikai

nedaudz kumosu, tomēr mums visiem likās,

ka tik gardu šašliku . . vēl nekad savā mūžā

nebūtu baudījuši. Birznieks-Upītis 6, 242. . . lie-

lākajiem gribētājiem iznāca [degvīns] vēl pa

otrai kārtai. Upīts 4, 238. Pa smēķim katram

tiešām iznāca. Zv 53, 13, 20. «Cik tad mums tās

ir, ko dalīt?» iejautājās Priedes Jānis.

«Ja visiem iznāks, tad vajag dot. Arī Vana-

dzienei.» Sakse 7, 160. // Būt pietiekamā dau-

dzumā, lai izgatavotu (ko), atlicinātu (kam).
No auduma gabala iznāks divi palagi. No al-

gas iznāk nauda mētelim.

6. parasti 3. pers. Izdoties, izveidoties (ar
kādām īpašībām). Pīrāgi iznākuši gardi. Adī-

jums iznācis ļoti glīts. >□ Pirkums tika veikli

iesaiņots, iznāca brangs nesamais.. Dorbe 3, 19.

Pārlasu uzrakstīto un jūtu, ka ir iznācis pa-
skarbi. Kalndruva 5, 255. Kāpēc stundas iznāk

smagas
_

un vienmuļas? Vai tāpēc, ka Inita

klasē jūtas kā spīlēs, baidās kļūt smieklīga
skolēnu acīs? Brldaka 2, 32. // Varēt, būt iespē-

jamam. O Mēs mācījāmies, vakari bija aiz-

ņemti, iznāca satikties retāk. Lukjanskis 1, 116.

«Kā tad domājat tikt līdz Ventspilij?» večuks

jautāja. «Ar «mazo bānīti» līdz Kuldīgai un

tad tālāk, kā iznāks,» Vilis atteica. A Grigulis

13, 217. // Notikt, realizēties. Viss iznāca, kā

bijām domājuši. No iecerētā brauciena nekas

neiznāca. O Šajā grāmatā ir redzama plaisa
starp gribēto un to, kas ir iznācis, starp ieceri

un realizāciju. Lit M 73, 41, 12.

7. parasti 3. pers. Būt, rasties (kādam stāvok-

lim, attieksmēm). O . . apmēram puse pudu-
miešu iznāca tuvi radi Rumbaiņiem. . Zv 54,
3, 21. «Latvietis!» ar jūtamu prieku iesaucās

kapteinis. «Tad jau mēs esam gandrīz vai

kaimiņi.» «Tā iznāk,» Antons strupi noteica.

Grīva 7, 30. Meitenei, ar kuru kopā braucam

no Bauskas, pajautāju, kur atrodas kolhoza

kantoris. «Mums iznāk pa ceļam. lesim, es

parādīšu.» Auziņš 1, 188. // Būt, arī kļūt iespē-

jamam (piemēram, par kādu darbību, noti-

kumu). O Nu, un vienā sāls ezerā es arī gri-

bēju papeldēties. lebrienu, bet —
ak tu die-

niņ! —
nekāda peldēšanās neiznāk — sāls

ūdens cilvēku tur uz augšu . . Kroma 3, 26. No

mājām rakstīja, esot saņemta ziņa, ka kritis

[karā] Kalnu Mārtiņš. «Nabaga Minna [Mār-

tiņa līgava],» Straumēm iešāvās prātā. «Tātad

no kāzām nekas neiznāca.» Jokums 1, 19. // Ga-

dīties. □ «Kur jūsu meita Zenta?» — «Pļavas
ielā 14.» — «Kāpēc viņa nedzīvo pie jums?» —

«Vai, mans kungs, tā mums iznāca, es pavisam
to negribēju. .» Birze 3, 89. «Atvainojiet,» jau-
nais teica. «Es jūs pamodināju. Tā nu ir iz-

nācis.» Vilks 5, 44. Reiz pusdienlaikā kolhoza

ēdnīcā pie alus pudeles iznāca runa par to,

ko katrs., gribētu paspēt. Ziedonis 1, 9.

8. parasti 3. pers. Būt (aprēķinu rezultātā).

□ «Ek, vēl divus trīs tādus lomus, tad būtu

vareni!» Drifs kalkulē, cik tad iznāktu virs

plāna procentu. Talcis 7, 142. // sar. Būt, rasties

ienākumiem. O «Tagad jūs te pa svētdienām

sludināt: lai tava žēlastība bagātīgi izgāžas
pār mūsu — nu, jūs jau paši labāk zināt. Cik

jums par to iznāk mēnesī?» Upīts 18 , 294.

9. parasti 3. pers. Izmaksāt (2). □ . . tas [jau-
neklis] atzina, ka draudzēšanās ar jaunavām
iznāk par dārgu, jo tās vēlas iet uz ballēm,

kino vai teātriem. Rozītis 3, 40. «Kādu zoli tad

liksim — ādas vai gumijas? . . Gumija iznāks

lētāk ..» Dripe 1, 56.

iznākties, -nākos, -nācies, -nākas, pag. -nā-

cos; refl. Vairākkārt nākt (parasti veltīgi). Iz-

nācos nez cik reižu, kamēr sastapu tevi

mājās.
iznākums, -a, v. Rezultāts. O Uzdevumu

grāmatā tas [uzdevums] bija uzrakstīts tā:

«6:3=?». Jancis zināja iznākumu gluži
skaidri — tas ir «2». Valdis 1, 232. Piecās spēlēs

bijis neizšķirts iznākums . . Pad J 73, 56, 4.

. . jūs nepacietīgi gaidījāt konkursa pirmās
kārtas iznākumu. Pad J 73, 42, 1.

iznāi'Stot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; in-

trans. Nārstot un pabeigt nārstot (par zivīm).

□ Pavasara posmā . . ir visizdevīgāk nodoties

līdaku spiningošanai. Tās jau ir iznārstojušas.
Sports 71, 75, 3.

iznārstoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. Iznārstot. Laši iznārstojušies.

iznašķēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ar

baudu, tīksminoties izēst. I. medu. Bērni iz-

našķējuši visus saldumus. O Iznašķēt gardu-
mus. ME I, 775. «Tu man neiznašķē tukšu! Tās

man ir beidzamās avenes līdz jaunām ogām,»

viņa teica un ievārījuma burciņu aizvākoja.
Ezera 8, 197.

iznašķēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz našķēties. I. ap me-

dus podu. O . . [meža] cūkas paspējušas iz-

našķēties kartupeļu stādījumos. Lit M 74, 27, 12.

// trans. I. saldumus.
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iznerrot, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; sar.

Izmuļķot. O Savus strādniekus Kaširini ne

vien izkalpina no gaismas līdz gaismai, bet arī

izsmej, iznerro, pazemo.
Jaun Gr 68, 1, 15. . .šie

ražotāji ne vien veikalu, bet līdz ar to arī

pircēju smalki iznerro. Pad J 74, 142, 4. // pārn.

Sabojāt, izniekot. ..bērni, vardes, iz-

nerroja manu dziesmu vācelīti. ME I, 775.

.. vienmēr, kad nākas redzēt kādu zemes stū-

rīti iznerrotu.., i sāpe, i dusmas pārņem.

Cīņa 74, 219, 2.

iznerroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz nerrot, nerroties.

II pārn. Slikti izdoties; izbojāties. Reiz man

iznerrojās maize. ME pap I, 468.

iznērst, parasti 3. pers., -nērš, pag. -nērsa;

trans. Izvadīt, izdalīt (ikrus, olas). O Katra

nēģu mātīte vidēji iznērš 18 000—25 000 ikru.

Zin T 66, 5, 33. Pēc pārošanās no 7. līdz 15. die-

nai [vēžu] mātīte iznērš oliņas. Zin T 66, 7, 26.

Nārsto [zaļā varde] maijā—jūnijā. . . Iznērstās

oliņas sakārtotas palielās kaudzītēs. Sloka 1, 33.

iznervozēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, ļoti nervozēt. 1., kādu gaidot.

iznēsāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Ne-

sot nogādāt (daudzās vai visās vietās); nesot

nogādāt (daudziem vai visiem). I. avīzes pa

dzīvokļiem. I. apkārtrakstu pa visu ciemu.

O Es staigāju un iznēsāju ēdienus un skatos,
ka viens kā vilks metas virsū savai kotletei,

ka otrs to tikko aizskar . . Zigmonte 2, 167. Maza

meitene iznēsāja puķes. Rozītis 3, 3. Ziņneses

uzdevums bija iznēsāt pagasta tiesas un val-

des pavēstes iedzīvotājiem . .Dorbe 3, 55. // No-

gādāt (daudzās vai visās vietās) — par dzīv-

niekiem. O Rudenī, kad nogatavojas ozol-

zīles un rieksti, sīlis pārtiek no tiem. Viņš tos

iznēsā pa visu mežu, noslēpj sūnās
..

X Gri-

gulis 2, 73. // pārn. Aizvirzīt (uz daudzām vai

visām vietām) — par vēju; izkaisīt; izkliedēt.

O Vējš sitās iekšā sakasīto lapu gubā, drau-

dēdams tās no jauna iznēsāt pa pļavu. Sau-

lietis 111, 188. ..vējš tīrumos iznēsā nezāļu
sēklas. Cīņa 64, 159, l. Ziedu laikā viss ielejas
gaiss piesātināts ar rožu aromātu, ko vējš
iznēsā kilometriem tālu. Cīņa 57, 213, 3. // Pār-

nēsāt (slimības dīgļus). Žurkas iznēsā mēri.

// Nēsājot nogādāt cauri (kam), caur (ko).
O Ansis Dziesma iznēsā Litu sev uz pleca
cauri visai lielistabai. Zigmonte 2, 135.

2. parasti 3. pers. Nogādāt visās organisma

daļās (piemēram, barības vielas) — par asi-

nīm. Asinis iznēsā skābekli pa visu organismu.
□ pārn. Tēja, šis karstais, spēcinošais dzē-

riens, strauji ielija asinīs, tās sāka ātrāk. .
iznēsāt siltumu pa visu ķermeni. . Lukjanskis

1, 9.

3. Nogādāt (ziņas daudziem vai visiem), iz-

platīt (ziņas). I. tenkas. I. jaunumus. O Di-

nua [Zannai]: Truā no angļu nagiem atsvabi-

nātie gūstekņi iznēsā visapkārt tavu slavu.

Visur čukst tikai vienu: viņa ir svēta! Upīts
XIV, 364. Kad Juris Kumsars uz jūrā peldošā
ledus gabala pamanīja cilvēkus, viņš, protams,
nezināja, ka telefons un sakaru radio nelaimes

vesti jau iznēsā visplašākā apkārtne. .
Sku-

jiņš 3, 115.

4. Ilgāku laiku, daudz nēsāt. !□ Labi, ka

māšelei nu ir ratiņi, vismaz var kur tālāk aiz-

tikt no mājām. Agrāk, kad bija jānēsā līdzi

pičpaunā, bija daudz lielāki nagi [nepatikša-
nas] — kur tu iznēsāsi un pieglabāsi! Birznieks-

Upītis IV, 116.

5. parasti divd. formā: iznēsāts. Saglabāt
(bērnu) savā organismā normālu laiku līdz

dzemdībām (par māti); iznest (3). O Ar rahītu

visbiežāk slimo . . neiznēsātie bērni. Ves 67, 3, 5.

6. Ilgāku laiku sevi pārdomāt, apsvērt (pie-
mēram, domu, ideju); ilgāku laiku pārdzīvot.
O Kādu ieceri, darba ideju Eidemanis ilgi
iznēsāja sevī, tikai tad, kad tā bija nobrie-

dusi, uzticēja to papīram. Kar 57, 7, 92. Reži-

sore liek aktierim domāt, ļauj iznēsāt tēlu, iz-

sacīt to vispirms pašam. Zv 67, 14, 13. Meitene

nevēlējās, lai ar rupju roku pieskaras tam,
kas viņai bija visdārgākais, tik rūpīgi iznē-

sāts, lolots. Bērce 3, 136.

7. Izvalkāt. Iznēsāti apavi, Viņš sa-

rausta salāpīto, iznēsāto vilnas kamzoli, kuru

visu ziemu valkājis zem svārkiem. Zigmonte

1, 133.

iznēsātājs, -a, v.; iznēsātāja, -as, s. 1. Darī-

tājs i z nē s ā t.

2. Cilvēks, kura nodarbošanās ir saistīta ar

(kā) iznēsāšanu. Pasta i. Telegrammu i. // Pār-

devējs, kas preci iznēsā. □ Saldējuma iznē-

sātājs muka [bēga] no trotuāra un steigšus
devās ielai pāri. Upīts 18, 300. Toreiz vēl kol-

portiera vārda nepazina, mūsu pusē tos sauca

par grāmatuiznēsātājiem. Austriņš 1, 317.

iznēsāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz nēsāt.

□ .. beigu beigās [Sveķīts] sagudroja glabā-
tavu vecā bišu stropā . . , kad savu naudas

zuti [zuteni] bija iznēsājies no vienas vietas

uz otru kā kaķene savus bērnus. Zeiboltu J

IV, 287.

2. parasti 3. pers.
Tikt izplatītam, pārnēsā-

tam, nogādātam (daudzās vai visās vietās).

Netīrumi iznēsājušies pa visu māju. O No

mutes, kuņģa un zarnu trakta un plaušām ni-

kotīns un pārējās kaitīgās vielas pāriet asinīs

un iznēsājas pa visu organismu. Ves 63, 12, 5.

3. Reil.-*- iz nēsāt (7); tikt iznēsātam.

Kurpes pavisam iznēsājušās. Cimdu mīkstā

odere ātri iznēsājas. // trans. Ilgāku laiku,

daudz valkāt. I. mēteli piecus gadus.
iznesība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība -> i z nesī g s, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme; iznesigums. lO Atjautības un iznesī-

bas viņam netrūka. ME I, 775. Iznesība, paš-
pārliecinātība, vīrišķība tās sportiski romantis-

kajā izpausmē — visas šīs īpašības šarman-

tajā Grīgā Kārlis Sebris bija pacēlis.. augstā
mākslas virsotnē. Dzene 1, 53. . . Reinis vai kusa

aiz laipnības un nevarēja vien noslavēt manu

čaklumu un iznesību. Zālīte 5, 88.

iznesīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iznesīgi. Tāds,

kam ir stalta stāja, labas manieres, a Līna

skatījās viņā un domāja, ka tik lunkanu un

iznesīgu vīrieti vēl nekad nav redzējusi. Upīts
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11, 44. Mūsu pusē visi bija turīgāki, bet par

zvejnieku puišiem atkal nebija iznesīgāku.
Mūsu puiši tādi kā lāči, tik vien redzējuši kā

savas druvas malu, bet zvejnieki .. . Zigmonte

2, 204. // Tāds, kurā izpaužas šādas Īpašības.

Iznesīga izturēšanās. Iznesīga gaita.!tZI . . [mei-

tenes] gāja. . savā starpā sarunādamās dīvaini

ievilktām lūpām un ākstīgi iznesīgām kustī-

bām .. Brigadere 3, 368.

iznesīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība iznesi gs, šīs īpašības konkrēta

izpausme; iznesība. Jaunieša i.

iznest, -nesu, -nes, -nes, pag. -nesu; trans.

1. Nesot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml).

I. traukus no istabas virtuvē. I. krēslu dārzā.

O . . Vaira . . iznesa no virtuves bļodu, zie-

pes un dvieli. Ezera 8, 211. . . Dārte iegāja at-

pakaļ istabā un iznesa divas garas, baltas

nūjas.. Birznieks-Upītis 1, 22. ..pirtnieki savas

mantas iznesa pirts priekšnamā vai kādā tu-

vumā esošā ēkā. Cimermanis 1, 67. Pagatavojuši
nestuves, iznesa ievainoto uz lielceļa. Spāre

5, 156. pārn. Bij paši pirmie komjaunieši kaujā,

bij naida svelme tiem, to viņi iznesa kā ogli

saujā no pagrīdes un cietumiem. Lukss 1, 22.

\> Iznest uz saviem pleciem (retāk uz savas

muguras) sar. -— pārvarēt, pārciest kādas grū-
tības bez citu palīdzības. □. . galveno sma-

gumu varonīgajā cīņā pret vācu fašistiskajiem

iebrucējiem uz saviem pleciem iznesa lielā

krievu tauta. Rīgas B 74, 247, 2. <> Iznest ar

kājām pa priekšu sar. — iznest (kādu) mirušu.

O Visi
..

no savām mājām iznesti ar kājām
pa priekšu. Ezera 2, 27. // Nesot izvirzīt cauri

(kam), caur (ko). I. ogu grozu cauri mežam.

<v> Iznest (arī izšūpot) cauri vienk. — izmuļķot,

izjokot. O Ģirts dabūja dzirdēt gan to, kā

tēvocis ezerā pašu lielāko līdaku izvilcis, gan

to, ka reiz «iznesis cauri» autoinspektorus,

kas cerējuši viņu noķert iereibušu pie stūres.

Dripe 2, 31. // pārn. Saglabāt (piemēram, jūtas,

uzskatus, attieksmes). O Jāmācās mīlu sargāt,

jēmācās iznest to tīru un cēlu cauri visai

dzīvei. Zv 65, l, 16. Pacelt pagātnes gadsimtu

aizsegu mums palīdz ar zemkopību saistī-

tie tautas ticējumi un dziesmas, kuras

tauta iznesusi cauri daudzām paaudzēm. Zv

58, 22, 26. // pārn. Izturēt (piemēram, grūtības).
!□ Nesaprotami, kur viņa savā jaunībā tik

daudz smagumu iznesusi dziedādama, ja tagad
Jorena labajā aprūpībā vārguļo kā vecenīte.

Zigmonte 2, 52.

2. parasti 3. pers. Virzot, raujot sev līdzi,

pārvietot (no kurienes, kur v. tml.) — par

ūdeņiem, vēju. Straume iznes ledus gabalus

jūrā. O Mainījās vējš, ūdens sāka krist, un

noslīkušos enkurniekus straume iznesa jūra.
Lācis 15, 91. Izrādījās, ka viesuļvētra liellaivu

norāvusi no enkura un iznesusi okeānā . .Cīņa

63, 23, 2. . . pavasara vētras no jūras dziļumiem
tālu krastā iznesušas gludi noberztus kokus . .
Zv 52, 12, 11. pārn. Cilvēku straume viņus iz-

nesa laukā. Ezera 8, 223. // Izpostīt, sagraut (par
ūdeņiem). O Silmanis: Ja ūdens iznesīs

dambi, tad visa stacija vējā! Brodele 6, 41.

3. parasti divd. formā: iznests. Saglabāt (bēr-

nu) savā organismā normālu laiku līdz dzem-

dībām (par māti). O Normāli iznestam vese-

lam zīdainim nevajag istabu pārkurināt. . Ves

63, 5, 12.

iznesties, -nesos, -nesies, -nesas, pag. -ne-

sos; refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz nest.

I. malku.

2. sar. Izdrāzties. I. no istabas.

3. sar. Izturēties iznesīgi. O «Ku [kur] tu,

mīļā, latvieti atšķirsi no ārzemnieka, ja tas

labi apģērbies un prot iznesties!» Rozītis 1, 132.

iznīcība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība -v i z ni cI g s, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme,- bojāeja. Dažām retām dzīvnieku su-

gām draud i. O . . nekas nav skumjāks par
iznīcību un līksmāks par dzīvību. Ādamsons

l, 212. Kodolieroču karš atnestu postu, iznīcību

veselām valstīm, iznīcinātu milzīgas pilsētas . .
Kar 57, 8, 92. Amjūdži par sarkano partizānu
atbalstīšanu bijuši nolemti iznīcībai tāpat kā

Zlēkas, bet, kā par brīnumu, izglābušies. Zie-

donis 6, 339.

iznīcīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iznīcīgi. Tāds,

kas pastāv ierobežotu laiku. □ Viss reiz bei-

dzas, viss iznīcīgs . . Veidenbaums 2, 42.

iznīcīgums, -a, v.; parasti vsk. Iznīcība.

iznīcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, būt par cēloni, ka aiziet bojā (cil-

vēki); nogalināt, nonāvēt. IO Miljoniem cil-

vēku krita frontēs, miljoniem cilvēku fašisti

iznīcināja aizmugurē un okupētajās zemēs.

A Grigulis 13, 285. Vēl viena sekunde
—

dār-

dēs zalves, gaudos mežs, un samalta un iznī-

cināta tiks balto nodaļa. Rihters 1, 403. Vēstis

par. . iznīcinātām diversantu grupām un no-

šautiem spiegiem nevarēja pavairot viņu
drosmi. Lācis 15, 249. Un tad — partizānu dzīve,

līdz tam brīdim, kad nodevības pēc grupu iz-

nīcina. Ziedonis 6, 219. // Panākt, būt par cē-

loni, ka aiziet bojā (dzīvnieki, augi). I. peles.
I. kaitēkļus. Slimības iznīcināja daudz meža

dzīvnieku. O Koloniālisma gados šie lielie

un skaistie dzīvnieki [ziloņi] tikuši mežonīgi
iznīcināti . . Grīva 8, 251. Nav grūti iznīcināt

mikrobus ārpus organisma . . Cita lieta — no-

nāvēt tos mūsu organismā . . Zv 57, 4, 12. Pat

lielākais karstums un sauspūtis vējš. . ne-

spēja sējumus iznīcināt. Talcis 4, 23. // Sa-

plosot, aprijot panākt, ka aiziet bojā (cilvēki,

dzīvnieki, augi) —

par dzīvniekiem. Kaķis iz-

nīcina grauzējus. Kaitēkļi iznīcina ziedpumpu-
rus. O Tā kā rāpuļi iznīcina arī dažādus cil-

vēkam kaitīgus dzīvniekus (grauzējus, kukai-

ņus), tad tos varam pieskaitīt pie daļēji derī-

giem dzīvniekiem. Sloka 1, 42.

2. Panākt, būt par cēloni, ka sagrūst, aiziet

bojā (piemēram, celtnes, pilsētas); sagraut, no-

postīt. I. pretinieka ieroču rūpnīcas. Uguns-

grēks iznīcināja daudzas mājas. O Kad tos

[pilskalnu nocietinājumus] 13. gadsimtā iznīci-

nāja vācu krustnešu karapulki, palika tikai

gruvešu un ogļu kaudzes . . Zv 57, 7, 13. // Pa-

nākt, būt par cēloni, ka vairs nepastāv līdz-

šinējā veidā (kāda vieta, teritorija). I. purvus.

O . . nosusinot purvus, nolaižot dzirnavu dī-

ķus un pat ezerus, likvidējot krūmus, tiek iz-
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nīcinātas apmešanās vietas daudziem savvaļas

zīdītāj dzīvniekiem un putniem. Kronītis 1, 291.

3. Novērst, likvidēt (piemēram, parādību
sabiedrībā). I. ekspluatāciju. I. aizspriedumus.
O Ne ar vārdiem var labot dzīvi. . , bet

iznīcinot pašu ļaunuma kodolu — iespēju

iedzīvoties uz cita darbu. Sakse 7, 29. Oktobra

revolūcija iznīcinājusi pamatus tautu pretišķī-
bām . . Talcis 4, 10. // pārn. Panākt, būt par

cēloni, ka izzūd (psihisks stāvoklis, rakstura,

personības īpašība). I. šaubas. I. mantkārību,

a . . man bija cita cerība. Tā nu ir pilnīgi
iznīcināta. Blaumanis 6, 246. . . neiznīcini visu

cienību, kāda man vēl ir pret tevi . . Rainis

VII, 273. Viss atkarīgs no tā, kā vecāki prot

iznīcināt jau iedīglī vienu no cilvēka rakstura

sliktākajām īpašībām — egoismu. Pad J 73,

22, 4.

4. Panākt, ka tiek uzskatīts par nevērtīgu,

nevēlamu. O Ja Mazkoks būtu uzstājies ar

savu runu, . . arī viņš būtu iznīcināts, ar zemi

samaisīts, pazemots. Bērce 3, 355. . . nedrīkst ar

vārdiem aizvainot un iznīcināt cilvēkus ..

Pad J 73, 58, 4.

Sk. iznīcinošs.

iznīcinātājs, -a, v.; iznīcinātāja, -as, s. 1. Da-

rītājs -*- i z nīc i n ā t.

2. v.; mii. Kara lidmašīna gaisa kaujai ar

pretinieka lidaparātiem. Iznīcinātāju aviācija.

Iznīcinātāju eskadriļa. O . . virsskaņas iznīci-

nātājs izbrauc uz starta ceļa. Sāk rēkt reak-

tīvie dzinēji. Pad J 73, 91, 3. «Vakar es redzēju

gaisa kauju,» Māra stāstīja. «Mūsu iznīcinā-

tāji lielā augstumā cīnījās ar vācu meseršmi-

tiem.» Lācis 7, 477. Sanitārā mašīna iegriezās
līkumā aiz rijas, kad uz to piķēja vācu iznī-

cinātājs. Bels 1, 6.

3. v.: mii. Eskadras mīnukuģis.
4. vēst. Militāras vienības vai bruņotas gru-

pas loceklis, kura uzdevums ir iznicināt pre-

tinieku frontes aizmugurē vai atbrīvotajā teri-

torijā. □ Tūliņ pēc kara izcelšanās viņš sa-

sauca uz apspriedi sava apriņķa partijas un

padomju aktīvu un nodibināja vairākas iznī-

cinātāju nodaļas. . Lācis 15, 249. Tas noticis

drīz pēc vāciešu padzīšanas. Mežos palicis
daudz bandītu. Mans tētis bijis iznīcinātāju
vienībā, .un Strautmanis arī. Dripe 2, 125.

iznīcinošs, -ais; s. -a, -ā; apst. iznīcinoši.

1. Divd. -> iz ni c i nāt.

2. Tāds, kurā izpaužas ļoti naidīga vai nici-

noša attieksme. ī. tonis. I. spriedums. □ . .Ce-

cīlija uzmeta savam vīram tik iznīcinošu

skatu, ka tas pilnīgi sastinga. Rozītis 3, 171.

. . satīriska attieksme ir negatīva, noraidoša,

iznīcinoša. Lit M 72, 3, 4.

iznīdēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka aiziet bojā, iznīkst

(parasti kas nevēlams). I. dārza kaitēkļus. I.

žurkas. I. nezāles. I. blaugznas, a Cits būtu

priecīgs, ja varētu iznīdēt no pasaules pelē-
jumu. Bet Līvānu antibiotiku fabrikā notiek

gluži otrādi
— to sēj un audzē. Pad J 63, 65, 2.

. . kurmji esot kaitīgi dzīvnieki, kas iznīdē-

jami. Lāms 1, 27.

2. Panākt, ka izzūd (parādība sabiedrības

dzīvē); izskaust. I. māņticību. '.O Varbūt viņi
atbrauks mācīties uz Maskavu . . , bet pēc tam

atgriezīsies atpakaļ savā dzimtenē un palīdzēs
iznīdēt kolonizatoru atstāto gara tumsību. .
Grīva 8, 298. /'/ parn. Panākt, ka izzūd (psihisks
stāvoklis, rakstura, personības īpašība). I. bai-

les. I. skaudību. O . . spoguļošanās savos pār-

dzīvojumos ir patmīlība, kas jāiznīdē . . kā

nezāle. Sakse 6, 84. Iznīdēt, izskaust visu slikto,

negatīvo cilvēku dvēselēs.. Lit M 63, 3, 2.

izniekot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izlietot

nelietderīgi, negūstot iespējamo rezultātu; sa-

bojāt; samaitāt. I. produktus. I. lietaskokus.

O Dāvanu un suvenīru veikalos bieži esam

ievērojuši dzintarā izveidotus lācīšus un alus

krūzes, grāmatas un sazin vēl ko . . Izniekota

faktūra, un kāda faktūra! Lit M 64, 25, 5. Kad

kūka bija apēsta, pasniedza otru. . . Tā dažreiz

mēdz apieties ar maziem bērniem, ja negrib

tiem ļaut izniekot ēdienu. Lācis 5, 236. «. . tik

daudz drēbes izniekots.» Dripe 2, 74. // Ar ne-

vērīgu, nenopietnu attieksmi sabojāt (piemē-

ram, mākslas darbu); izšķiest (piemēram, spē-

jas, dotības). !□ Skaidrs, ka no ieraksta kvali-

tātes atkarīgs skaņdarba turpmākais liktenis,

un mums [komponistiem] nav tiesību izniekot

savu darbu. Pad J 64, 125, 4. ..viņš [atdzejo-
tājs] izniekojis dzejoli «Jel smejies, dzīve» —■

atdzejojumā vairs nedzirdam Salomejas Neris

smieklus caur asarām. Kar 63, 2, 143. // Neliet-

derīgi pavadīt (mūžu, laika posmu). O «Zemē

nomests mūžs . . .» Mednis beidzot ierunājās.

«Izniekots, pasaules vējos izkaisīts.» Lācis 15,

151. «Kauns par izniekoto dzīvi, par to, ka

neko neesmu sasniedzis un nekādas vērtības

neesmu radījis savā mūžā.» Lācis 15, 152. No

darba brīvā sestdiena taču nav izniekojama
uz dīvāna vai pie stipra dzēriena glāzītes.
Cīņa 70, 82, 2.

izniekoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz niekoties. D Jau-

nekļi izniekojās šā, tā. ME I, 777.

izniknoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; pareti. Ilgāku laiku, daudz niknoties.

O Visu dienu viņš izniknojās. ME I, 776.

iznīkt, -nīkstu, -nīksti, -nīkst, pag. -nīku; in-

trans. 1. Nīkstot aiziet bojā (parasti par

augiem, šikiem dzīvniekiem). Egle iznīkusi.

O Gaisu no augsnes izspiedis, ūdens kļūst par

nevēlamu un bīstamu parādību cēloni — aug-

snē iestrādātās sēklas gausi dīgst, nedīgst ne-

maz un aiziet bojā; augu saknes nevar pienā-
cīgi elpot, augi nīkuļo, pat iznīkst . . Apsītis

l, 36. Barības vielām bagātākos augšanas ap-

stākļos, piemēram,vērī, priede savukārt nespēj

sacensties ar egli, atpaliek no tās augumā un

pakāpeniski iznīkst. Nokaltušo priežu vietu

ieņem egles un lapu koki. Meža t 27. . . bišu mā-

te nemitīgi gādā, lai saime neiznīktu, un dien-

naktī izdēj 1500—2000 oliņas.. Zv 52, 14, 9.

Paliek zīles ārā, salā, Savā putna liktenī. Ne

ar vienu tas nav dalāms — Jāiztur vai jāiz-
nīkst. Avotiņa 1, 51. // Aiziet bojā (par cilvēku,
cilvēku kopumu). □ «Nu iznīksti tu, kara-

liskā augstība!» Kliedz pūlis. Losberga 1, 9.

2. parasti 3. pers. Pakāpeniski izzust, pārstāt
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eksistēt (parasti par parādībām sabiedrībā).

Jo normālākās sliedēs ievirzījās padomju
dzīve, jo lielākus spēkus varēja raidīt pret

bandītiem. Buržuāziskā nacionālisma un kāš-

krusta mērim bija jāiznīkst arī Kurzemes me-

žos. A Grigulis 13, 527. Lai iznīkst tautu ver-

dzība un mokas! Sudrabkalns 1, 98.

3. Pavadīt neērtos, nogurdinošos apstākļos

(laika posmu). I. uzgaidāmajā telpā veselu

stundu. I. stacijā pusi dienas. Visu nakti i. pie
slimnieka gultas.

iznīkties, -nīkstos, -nīksties, -nīkstas, pag.

-nīkos; refl. Iznīkt (3). Braucēji ceļā iznīkās.

I. divas naktis bez miega. □.. tas [Jāzeps],

sarga būdas vientulībā iznīcies, dažreiz mīlēja
papļāpāt. Vilks 6, 371.

izniķoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Ilgāku laiku, daudz niķoties. Bērns izniķojās

un aizmiga. O Vai nu jau nebūsi diezgan iz-

niķojies? ME I, 776.

iznirelis, -ļa, v ; iznirele, -es, dsk. ģen. -ļu,
s.; niev. Cilvēks, kas nepelnīti, ar negodīgiem
līdzekļiem izvirzījies kādā, parasti atbildīgā,

amatā, ieguvis, parasti ievērojamu, sabiedrisko

stāvokli. Q Arī tad, kad mākslinieka māju
Buenosairesā apšaudīja fašistiskie iznireļi un

pašam Dīnam Rīdām piedraudēja ar fizisku

izrēķināšanos, viņš nenobijās. . Zv 67, 1, 25.

iznirt, -nirstu, -nirsti, -nirst, pag. -niru; in-

trans. 1. Izvirzīties (no ūdens, parasti no dzi-

ļuma) un parādīties (virspusē). I. no ūdens.

Ūdenslīdējs iznirst. O Roberts jau bija pār-

peldējis pāri trešajam sēklim. Viņš stāvus

ielaidās ūdenī, brīdi atstādams ārā tikai baltās

plaukstas, tad atkal iznira un sprauslādams

pagriezās uz krasta pusi. Grīva 4, 50. Pavisam

viegli ieniru un jutu, ka pamazām caur drē-

bēm piesūcas pie ķermeņa slapjums. Elpu aiz-

turējis, ar visiem spēkiem pūlējos iznirt. .
Talcis 7, 43. Abi [ūdenī] iekritušie iznira dū-

ņām aplipuši un sprauslāja kā nīlzirgi. Grīva

9, 38. Lielajā pusdienas tveicē starp niedrēm

un peldošajiem ūdensaugiem iznira virspusē
ruduļi. A Grigulis 10, 88. .. kāds vilnis pagrūda
Džeriku [suni] zem ūdens, un izniris viņš žēli,
žēli iekaucās. Vilks 2, 55. // Izvirzīties no

ūdens, pārvietojoties ar zemūdens transport-

līdzekli; izvirzīties no ūdens (par zemūdens

transportlīdzekli). O Pēkšņi no dzīlēm. . iz-

nira zemūdene. Grīva 7, 5. // pārn.; niev. legūt
labu sabiedrisko stāvokli (parasti par iepriekš
nepazīstamu cilvēku); izvirzīties uzmanības

centrā. O Pungas Veronika pati diezgan asi

uzstājusies pret šo spēji iznirušo, mīklaino

sievieti . . Upīts 9, 518.

2. Parādīties, kļūt redzamam (piemēram, iz-

virzoties no tumsas vai no kāda priekšmeta

aizsega). O Tai brīdī atgriežas Druja. Viņš
iznirst no krēslas kluss un nemanīts . . Lēmanis

4. 17. Priekšā no tumsas iznira kopmītnes ap-

gaismoto logu rinda. Ezera 2, 51. // Par trans-

portlīdzekļiem. ILZI . . uz blakus sliedēm rībē-

dams un šņākdams iznira pretī ritošais vil-

ciens. Strāls 2, 13.

3. parasti 3. pers. Parādīties (apziņā, atmiņā).
□ Silenieka vārdi izraisīja Žuburā daudz ag-

rāk nepazītu domu, jautājumu simts iznira no

apziņas dziļumiem. Lācis VI, 268. Prātā cita

pēc citas iznira neskaitāmas ainas: Vitālijs
klasē pirmais izrēķina algebras uzdevumu, Vi-

tālijs ar slēpēm lec no tramplīna . . Skujiņš

1, 31. ..manā atmiņā iznirst piesnigušās un

puteņu vērpetēs savītās dienas un naktis pal-

sajos kara laukos un kāda sieviete, kuru mēs

saucām par Sniegbaltīti. Grīva 8, 47.

iznomāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Par

samaksu nodot lietošanā (uz laiku). I. sporta

inventāru. I. mūzikas instrumentus. O . . dau-

dzu lielo saimniecību īpašnieki, kas., nespēja

apstrādāt visu zemi, daļu saimniecības izno-

māja bezzemniekiem. Cimermanis 1, 69. Papla-
šināsies nomas punktu skaits un iznomājamo

priekšmetu sortiments. PL Siev 67, 11, 2.

izņaudēt, -ņaudu, -ņaudi, -ņaud, pag. -ņau-

dēju, i. trans.; parasti 3. pers. Ņaudot radīt

(skaņas).
2. trans.; sar.; niev. Žēlā balsī izlūgt (1).

izņaudēties, -ņaudos, -ņaudies, -naudas, pag.

-paudējos; refl. 1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku,

daudz ņaudēt. O Kaķis pie durvīm izņaudē-

jās un aizgāja. ME pap I, 469.

2.
sar.; niev. Ilgāku laiku, daudz žēlā balsi

lūgties; ilgāku laiku, daudz gausties. □ Vai

nebūsi diezgan izņaudējies? ME pap I, 469.

izņemot. 1. Divd. -*- i z nemt.

2. 'apst. Neiekļaujot (kādā kopumā, daudzu-

mā), nerunājot, nedomājot(par ko). O . .viņa

[zeme] guļ tik jaukā, noslēptā vietā, ka ne-

viens cits, izņemot Anneli, to ne redz, ne

dzird. Brigadere 2, 113. . .pakavējos pie Marian-

nas, kamēr man sīki jo sīki izrādītas visas

operācijas, izņemot slaukšanu, ļo govis ganī-
bās . . Brodele 17, 102. Vīlerts aicināja palīgā
sirmo profesoru Kārli Jansonu, kas arī nekad

nerunāja, izņemot tās reizes, kad apsprieda
kaut ko tīri lietišķu, tehnisku. Purs 4, 113.

izņemt, -ņemu, -ņem, -ņem, pag. -ņēmu;

trans. i. Ņemot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). I. dokumentus no atvilktnes. I. naudu

no kabatas. I. iepirkumus no somas. I. uz-

valku no skapja. I. grāmatu no plaukta.
O Trīsošām rokām viņš taustīja pēc naudas

lādītes, atvāza to un izņēma no tās tēva lielo

ādas naudas maku. Blaumanis 6, 187. Toms pie-
cēlās un atvēra somu. Izņēma no tās lielu, sa-

locītu papīra loksni un sniedza draugam. A Gri-

gulis 10, 29. Tad viņš ielaida roku savā pla-
tajā un dziļajā bikšu kabatā un izņēma. .
ābolu. . Saulītis 6, 5. pārn. Elza pārlec lāmai

un grāvim un noplūc sīku margrietiņu. . Viņa

uzmanīgi plūc pa vienai ziedlapiņai, un vējš
tās tūliņ izņem viņai no rokām . . Kar 59, 8, 47.

<> Izņemt vārdus no mutes — pateikt tieši to,

ko gribējis teikt kāds cits. <0* Izņemt grožus
no rokām

— atņemt (kādam) vadību, noteik-

šanu. II Saņemt īpašumā, lietošanā (parasti no

kādas iestādes). I. algu. I. pasūtītās zāles. I.

dzimšanas apliecību. O . . tad pamazām pār-
deva visas savas lietas, izņēma pasi un teica,
ka aiziešot uz Rīgu. Blaumanis 6, 19. Pīlādziene

ēku paremontēja, apmetās uz dzīvi un pat
orderi izņēma. A Grigulis 13, 397. // Saņemt
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atpakaļ (piemēram, giabāšanā nodoto,uzkrāto).

I. glabātavā nodotās mantas. Un Ambal-

tajs izņēma no kantora kases savu iekrāto

naudiņu . . un iegādājās dāvanas mātei un mā-

siņai . . Birznieks-Upītis 6, 183. Garderobē bija
mazliet jāpagaida. Zigis vispirms izņēma Hel-

gas mēteli. . Saulītis 12, 187. // Izvilkt (parasti
roku). IO . .viņš beidzot izņēma roku —platu,

gaļīgu roku — no bikšu ķešas [kabatas]. Bri-

gadere 2, 447.

2. Panākt, ka neatrodas vairs līdzšinējā vietā

(piemēram, izlaužot, izceļot, izvelkot). I. priekš-

logus. I. durvis. Izņemt traipu sar.
— iztīrīt

traipu. O Dēļu grīda [kūtī] izņemta, tās vietā

visā platībā ieliets cements .. Cīņa 60, 6, 2. No

sausas augsnes izņemtu stādu saknītes nespēj

saistīt zemi un, būdamas jaunā augšanas vidē

pārvietotas, tikai pēc ilgāka laika nodrošina

saskari ar augsnes daļiņām. Apsītis 1, 386. Ta-

gad upe dalīja ciemu gandrīz divās vienādās

daļās. Abas puses savienoja šaurs gājēju tilts,
ko katru pavasari izņēma . . A Grigulis 9, 229.

// Panākt, ka nav vairs inventārā, lietošanā.

Izņemt no apgrozības — panākt, ka nav vairs

apgrozībā. Izņemt lietu (no kādas tiesas) jur.—

nodot lietu citas tiesas tiesvedībai saskaņā ar

tiesu kompetenci. □ Nāca arī citas pārmaiņas
[pēc fašistiskā apvērsuma], piemēram, no bib-

liotēkām izņēma dažas «nepatīkamas» grāma-
tas .. Birznieks-Upītis 6, 27. Jemenas ekonomi-

kas ministrija paziņojusi par jaunās Jemenas

valūtas noteikšanu. lepriekšējā valūta, kas

kalpoja kopš 18. gadsimta, tiks izņemta no ap-

grozības. Cīņa 63, 157, 3. Latvijas PSR Augstākā
Tiesa ir tiesīga izņemt jebkuru lietu no rajona

(pilsētas) tautas tiesas un pieņemt to savā

tiesvedībā kā pirmās instances tiesa. Civilpr k

67. // Atdalīt no veselā, no kopuma kā nede-

rīgu, nevajadzīgu (piemēram, svītrojot, izgrie-

žot). I. rakstu no krājuma. I. no filmas dažas

epizodes. I. no teksta dažus citātus.

3. Atdalīt (svešķermeni) no organisma (pa-
rasti operējot). I. lodi no muskuļa. O . . viņa

strādāja jūrmalā glābšanas stacijā, vienam

otram atpūtniekam veiksmīgi izņēma pudeļu..
šķembas no brūces. Dzene 2, 15. // Atdalīt (pa-
rasti bojātu) organisma daļu; izoperēt. I. nieri.

I. pusi kuņģa. O Pēc kara tādas zāles [pret
tuberkulozi], kādas ir šodien, vēl nebija iz-

gudrotas. Alderam izņēma septiņas ribas. Birze

5, 47.

4. Pārtraukt (kāda aizbilstama vai aprūpē-

jama cilvēka) atrašanos (kādā iestādē). I. māti

no slimnīcas. '□ Ja arī mani neizslēgtu no

skolas, viņš [tēvs] izņemtu mani un varbūt no

jauna taisītos nodot pie diakona. Paegle 3, 327.

. . pagājušajā gadā viņa no vienpadsmitās kla-

ses izņēma savu vecāko meitu tāpēc vien, ka

tai otrajā ceturksnī draudēja vairāki trijnieki.
Brīdaka 2, 49.

5. Pakāpeniski izanalizēt un izskaidrot (mā-

cību vielu). O . . desmitās klases programmas
viela bija izņemta, un atkārtošana skolotājam
tik daudz laika un pūļu neprasa. Brīdaka 2, 81.

// Pakāpeniski apgūt (mācību vielu), parasti
kāda vadībā. [□ Ko viņa redzējusi līdz šim,

ko iemācījusies? Vidusskolas trīsgadu kursu

izņēmusi, ar robiem, protams, jo nekādu fizi-

kas un ķīmijas kabinetu te nebija.. Sakse 7,

469. . . Raiņa «Krauklītis» un «Zelta zirgs»,
Annas Brigaderes «Sprīdītis», Viļa Lāča «Va-

nadziņš» — šo programmu mēs izņēmām jau,

pirms vērām skolas durvis. Avotiņa, Peters 1, 51.

O Izņemt atvaļinājumu sar. — aiziet atva-

ļinājumā ar likumu noteiktajā kārtībā. Izņemt
cauri sar. — rūpīgi izanalizēt, pārrunāt, izlasīt

(piemēram, mācību vielu) no sākuma līdz bei-

gām. □ Ar montāžas saturu jūs visi mājās
esat iepazinušies, tagad izņemsim vienreiz

cauri, es gribu no lasījuma redzēt, kā jūs katrs

traktējat savu tēlu. Brīdaka 5, 48.

Sk. izņemot.

izņemties, -ņemos, -ņemies, -ņemas, pag. -ņē-

mos; refl.; sar. 1. Nopūlēties (ko panākt, pa-

rasti veltīgi). O «Ja jūs apgalvosiet, ka ceļi
nav jālabo, darba uzdevumus neviens labprā-
tīgi nepildīs.» — «Maksājiet, tad labos,» Dze-

nis uzsāka par jaunu. Līdz apnikumam izņē-
mies, Ojārs devās prom.. Eglons 1, 58. «Mei-

tiņ, tava runāšana neko nelīdzēs. Es jau iz-

ņēmos tiku tikām, bet viņš tikai smejas.»
Salenieks 5, 260.

2. Ilgāku laiku izturēties nesavaldīgi. Vi-

ņa kliedz, raud . . , izņēmās it visādi. ME I,777.

izņēmums, -a, v. Tas, kas atšķiras no citiem

līdzīgiem, tas, kas nepakļaujas vispārējai liku-

mībai. (Visi) bez izņēmuma — pilnīgi visi.

O Iznāca tā, ka Ģirts ar Ingu dejoja gandrīz
katru deju. Vienīgais izņēmums bija kāda dā-

mu deja, kurā Ģirtu pasteidzās uzlūgt viņa

pirmā partnere. Dripe 2, 48. Es ticu likumībām,
nenovēršamām un skumjām, Bet tikpat ticu

arī izņēmumam. Čaklais 1, 139. Pārējie ciema

vīri. . strādāja vai nu zvejnieku artelī, vai

zivju kūpinātavā. . Skujiņš 5, 53.

izņirgāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Asi

izsmiet, izzobot. O Ar Lienu jau nebij tā kā

ar tām divām, kad tikai jāuzmanās, ka neiz-

saka kādu vārdu aplam, par ko var izzobot

un izņirgāt. Upīts XI, 340.

izņirgāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz ņirgāties.

izņirgt, -ņirdzu, -ņirdz, -ņirdz, pag. -ņirdzu;
trans.; sar. Ņirdzīgi izsmiet.

izņirgties, -ņirdzos, -ņirdzies, -ņirdzas, pag.

-ņirdzos; refl.; sar. Izņirgāties.

izņurdēties, -ņurdos, -ņurdies, -ņupdas, pag.

-ņurdējos; refl. 1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku,

daudz ņurdēt. Suns izņurdējies.
2. sar. Ilgāku laiku, daudz neapmierināti ru-

nāt. I. par slikto laiku. lO Vai nebūsi diez-

gan izņurdējies? ME I, 777.

izobāra, -as, s.; ģeogr. Līnija, kas ģeogrā-
fiskā kartē savieno punktus ar vienādu atmo-

sfēras spiedienu. '€3 . . sinoptiķis . . kartē iezī-

mē izobāras . . Zirnītis 1, 23. ..meteoroloģiskās
stacijas priekšniece norūpējusies pēta dīvai-

nās laika kartes līknes — izobāras un izoter-

mas. . Talcis 7, 66.

izoderēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

klāt ar oderi (apģērba gabala) iekšpusi. I. mē-

teli ar zīdu. I. svārkus ar gaišu drānu.
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2. tehn. Izklāt ar oderējumu (piemēram, me-

talurģiskās krāsns, cauruļvada) iekšpusi. I.

kurtuvi ar ugunsdrošu materiālu.

izogāmija, -as, s.; parasti vsk.; bot. Zemāko

augu dzimumprocesa forma.

izoglosa, -as, s. Līnija, kas kartē rāda valo-

das parādības izplatību. lO Lai, «lasot» pie-

ņemtiem, nosacītiem simboliem vai izoglosām

(parādību izplatības robežlīnijām) izraibinātās

kartes, dažādās varbūtībās sameklētu īsto vai

vismaz šķietamo pagātnes atspulgu, nākas at-

risināt daudz sarežģītu jautājumu. Zin T 72,

3, 17.

izogrāfija, -as, s.; parasti vsk. Precīza (rakstu

zīmju, rokrakstu, manuskriptu, attēlu) atveido-

šana litogrāfijā.

izogrāfisks, -ais; s -a, -ā; apst. izogrāfiski.
Saistīts ar izogrāfiju, tai raksturīgs.

izokšķerēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; niev.

Sīki, rūpīgi pārmeklēt, izmeklēt (ko). Q «At-

brauca laupītāji, visu izokšķerēja, arī kūts-

augšu un pagrabu. Kas nebija piesiets, to pa-

ņēma.» Grīva 4, 121. . . jūs visos redzat tikai

krāpniekus un zagļus. Pat savos darba biedros,
kuriem slepus izokšķerējat skapīšus. Ezera 2,

230. Vācu patruļas izokšķerēja visus rūpnīcas
kaktus, bet notvert drošsirdīgos patriotus ne-

izdevās. Zv 64, 19. 15. // Ar dažādiem (slepe-
niem) paņēmieniem uzzināt, izdibināt (parasti

noslēpumus), iegūt (piemēram, ziņas, datus).
□ Aina Pērle, mazā, smaidīgā dzejniece . .
skaists, piemīlīgs radījums. Kā viņa prot visu

izokšķerēt, ko katrs domā un dara . . Lācis VI,

381. Nekas, znotam bija tīri labs deguns, kā

viņš izokšķerējis, kur var dabūt «Cepļa» akci-

jas. Rozītis 111, 253.

izolācija, -as, s.; parasti vsk. 1. Stāvoklis,

process (1). □ Agrāk, būvējot
elektrovilcienus ar vilces dzinējiem, elektro-

iekārtu izolācijai izmantoja vizlu . . Zin T 63,

12, 8. Dzintars ir ļoti labs izolācijas materiāls,

jo tas nevada elektrību, tāpēc to lieto pre-
cīzos aparātos, kas pēta vielas radioaktīvās

īpašības. Upīte 1, 91.

2. Stāvoklis, process ->■ izo 1ē t (2). !□ Tie

[politiskie ieslodzītie] tika turēti stingrā izolā-

cijā, — daudzus no viņiem laida tikai pa vie-

nam pastaigāties sētā. . Laicens 2, 320. Izmai-

ņas cilvēka psihē rada ilgstošā izolācija no

ārpasaules un vienveidīgie dzīves apstākļi ..
Zin T 65, 3, 6.

izolators, -a, v. 1. Detaļa, ierīce, viela, kas

neļauj enerģijai vai vielai aizplūst uz ārieni

vai ieplūstno ārienes, a . . elektrolīnijas stabā

uzkāpis puisis iestiprināja izolatorus. . Talcis

4, 14. Izolatoru keramikas kalngals ir šie por-
apvalki, kas pagatavoti no monolīta

porcelāna. Zin T 67, 11, 41. ..nesen., elektro-

tehniķi ar lielu neapmierinātību aizmeta prom
vielas, kas nederēja ne par elektrības vadītā-

jiem, ne par izolatoriem. Pad J 62, 130, 3.

2. Telpa, kura norobežota no pārējām tel-

pām un kurā novieto cilvēkus (piemēram,
slimniekus), kas nedrīkst nonākt kontaktā ar

citiem, a «Nu tad atnesīšu zāles. Ja nelīdzēs,

būs jāiet tomēr uz izolatoru, lai gan kar-

stumu nav.» Osiņa 1, 71.

izolēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Noro-

bežot, atdalīt (piemēram, ierīci, celtni) tā, lai

neļautu enerģijai vai vielai izplūst uz ārieni

vai ieplūst no ārienes; norobežot no apkārtē-
jās vides. O Tie [silīcijorganiskie savieno-

jumi] ir loti izturīgi arī pret mitrumu — ar

tiem izolēts vaļējs elektromotors var strādāt

pat ūdenī. Zin T 63, 3, 30. Koka sienas no mūra

sienām jāizolē ar papi vai labāk — ruberoīdu.

Sterns 2, 80.

2. Norobežot (cilvēku) atsevišķi, nepieļaut
saskari ar apkārtējo vidi, ar apkārtējiem cil-

vēkiem. O . . slimnieku ieteicams izolēt no

veselajiem: ievietot atsevišķā istabā vai no-

robežot viņa gultu ar aizkaru. Ves 68, 2, 15.

Riodežaneiro . . apcietināts bijušais deputāts . .
Viņu, stingri izolētu, tur ieslodzījumā kādā

kazarmā. Pad J 64, 120, 1. // Atdalīt, norobežot

(vienu telpu, platību no citas). O Cietumā,

protams, viņus arī neviens neārstēja, turēja

vienīgi atsevišķi izolētā kamerā. Niedre 2, 65.

. . izdevās noskaidrot, ka Pamirs un citi zemes-

lodes izolētie kalnu rajoni ir sākotnējie kul-

tūraugu piegādātāji cilvēcei. Pad J 73, 2, 4.

/'/ Atšķirt (parasti tautas, cilvēkus citu no

cita), pārtraucot savstarpējās attiecības. O Un

šodien tautas, kas cīnās par brīvību, nav vairs

cita no citas izolētas. Grīva 8, 204. // Nošķirt

(piemēram, domās, uzskatos, parasti ko sav-

starpēji saistītu). O . . [autore] dažkārt pār-
lieku izolē aktieru darbu no pārējās pasau-

les. . J Kalniņš l, 245. Monogrāfiskajos apce-

rējumos rakstnieki apskatīti ne tikai ārpus vi-

siem literārās tradicionalitātes sakariem, bet

arī nošķirti, izolēti no citiem sava laika

rakstniekiem. Lit M 56, 21, 2.

izolētība, -as, s.; parasti vsk. Stāvoklis ->

izolēt (2). O Piespiestā izolētība viņu ne-

nomāca, pie tās viņš bija pieradis ilgajā ieslo-

dzījuma laikā. Lācis 15, 266. Dzīvoklis parasti

noslogots ar visai daudzveidīgām dzīves nori-

sēm, katra no tām prasa zināmu telpu un bieži

vien zināmu izolētību. Lit M 60. 51, 3.

izolēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.

Reil. -v i z o 1 ē t (2); nošķirties, norobežoties,

atdalīties. O Pēc 1945. gada, apmeties Min-

henē, taču no Bonnas republikas sabiedriskās

dzīves gandrīzpavisam izolējies,. . [rakstnieks]
daudz strādā . . Jaun Gr 68, 5, 12. Tā [sociālisma

sistēma] pastāvēs un attīstīsies pat tai gadī-

jumā, ja tās vai citas valstis uz kaut kādu

laika sprīdi pašas izolēsies, atteiksies no sa-

darbības ar citām sociālisma valstīm. Cīņa 64,

143, 3.

izolīnija, -as, s.; ģeogr. Līnija, kas ģeogrā-
liskā kartē savieno punktus ar vienādām kā-

das parādības vērtībām.

izomēri, -v, vsk. izomērs, -a, v. 1. fiz. Viena

un tā paša ķīmiskā elementa atomu kodolu

paveidi, kas atšķiras ar dažādiem pussabrukša-
nas periodiem.

2. ķīm. Ķīmiski savienojumi, kuriem ir vie-
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nads sastāvs un molekulmasa, bet dažāda uz-

būve.

izomērija, -as, s.; parasti vsk. 1. fiz. Parādība,

kad kādam radioaktīvam elementam ir vairāki

atomu kodolu paveidi ar dažādiem pussabruk-
šanas periodiem.

2. ķīm. Ķīmisku savienojumu pastāvēšana,
kuriem ir vienāds sastāvs un molekulmasa, bet

dažādas ķīmiskās un fizikālās īpašības.

izomorfisms, -a, v.; parasti vsk. 1. Struktūras

vienādība, līdzība pēc iormas (divām vai vai-

rākām sistēmām).
2. ķīm. Vienādas uzbūves kristālu vai jauktu

kristālu veidošanās no līdzīgām ķīmiskām

vielām.

izoperēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Ope-

rējot izņemt (kādu organisma daļu, ari pato-

loģisku veidojumu organismā). tZJ Izoperējot,

piemēram, nieri, tās funkcijas pārņem otra

niere . . Zin T 64, 7, 37. Ja žults pūslis izope-

rēts, . . vairs nav žults plūsmas fizioloģiskā
ritma. Skulme 3, 100.

izost, -ožu, -od, -ož, pag. -odu; trans. 1. sar.

Ar dažādiem (slepeniem) paņēmieniem uzzināt,
izdibināt (parasti noslēpumus), iegūt (piemē-
ram, ziņas, datus); izošņāt (1); _izostit (2).

O Viņam jau sen bij nags uz Ūdri, ka tas

visur ložņāja, visu izoda un tad izpauda taisni

tam, kam tas bija vajadzīgs. Rozītis 111, 44. «Ja

Pēteris ir provokators, tad viņš mācējis izost

vairāk, nekā tu teicis.» Kar 58, 8, 14.

2. parasti 3. pers.; reti. Izostlt (1).

izostīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. parasti

3. pers. Ostot iepazīt (ko), ari izmeklēt (par

dzīvniekiem). Suns izostīja visus istabas kak-

tus.

2. sar. Ar dažādiem (slepeniem) paņēmie-
niem uzzināt, izdibināt (parasti noslēpumus),
iegūt (piemēram, ziņas, datus); izošņāt (1).
O Viņš nerādīja to [liecību] mājniekiem, ne-

viens nebija nekā jautājis, bet Vilnis laikam

taču bija izostījis par brāļa divnieku un šķita
visai apmierināts. Saulītis 12, 264. Kurš gan ir

izostījis, ka viņš pats, sava tēva . . lūgumam
paklausot, uz Rīgu braukdams, paņēma līdz pa

sainim, kurus Brauska sūtījis savām paziņām.
Birze 3, 106.

izošņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. sar.

Ar dažādiem (slepeniem) paņēmieniem uzzi-

nāt, izdibināt (parasti noslēpumus), iegūt (pie-
mēram, ziņas, datus); izostlt (2). O Grosvalds

sasauca klusā sanāksmē pašus tos tuvākos, par
ko tur sprieda, to pat Hofmanis un Kalniņš
nedabūja izošņāt. Upīts XII, 569. . . spiegi tīšām

izliekas par labiem cilvēkiem, lai izošņātu sa-

vus pretiniekus un savilktu ap tiem pierādī-
jumus. Sakse 9. 107.

2. parasti 3. pers. Izostīt (1).

izoterma, -as, s. 1. ģeogr. Līnija, kas ģeogrā-
iiskā kartē savieno punktus ar vienādu

temperatūru. □ Nu gan meteoroloģiskās sta-

cijas priekšniece norūpējusies pēta dīvainās

laika kartes līknes — izobāras un izotermas ..
Talcis 7. 66. ..[kartē] vietas ar vienādu tem-

peratūru savieno ar līnijām, kuras sauc par
izotermām. Meteor 128.

2. fiz. Izotermiskā procesa gralisks attēlo-

jums kādā koordināšu plaknē.

izotermija, -as, s.; fiz. Temperatūras pastā-

vigums, ko nodrošina lizikālā un ķīmiskā ter-

moregulācija.
izotermisks, -ais; s. -a, -ā; apst. izotermiski?

fiz. Tāds, kam ir vienāda vai pastāvīga tem-

peratūra. Izotermisks process — termodina-

misks process, kas noris nemainīgā tempera-

tūrā. O Rīgas dīzeļu rūpnīcai ir konstruēts

jauns bezkontaktu spara rata ģenerators. Šī

ģeneratora tips ir jāattīsta tālāk, lai izveidotu

modernas dīzeļelektriskās iekārtas ar spara

rata ģeneratoriem izotermisko vagonu sekciju

elektroapgādei. Zin T 63, l, 3.

izotopi, -v, vsk. izotops, -a, v.; fiz., ķīm.

Viena un tā paša ķīmiskā elementa atomu pa-

veidi, kuriem ir vienādi kodolu elektriskie lā-

diņi, bet dažādi masas skaitļi. Stabilie izotopi.
O Arvien vairāk un vairāk rūpniecībā tiek

pielietoti radioaktīvie izotopi un kodolstaro-

jumi, kuriem ir svarīga loma ražošanas pro-

cesu automatizācijā, vadībā un kontrolē. Zin T

62, 3, 8. Atklāti tādi mākslīgie radioaktīvie

izotopi, kuriem sabrūkot izdalās ļoti daudz

enerģijas. Pad J 63, 94, 4.

izotopisks, -ais; s. -a, -ā; apst. izotopiski;

fiz., ķīm. Saistīts ar izotopiem, tiem raksturīgs,

Izotopiskais efekts — lizikālo un ķīmisko īpa-

šību pārmaiņas, kuras izraisa kāda ķīmiska

elementa atomu aizstāšana ar citiem šī paša

elementa izotopiem. Izotopiskais spins — jē-

dziens, ar kuru raksturo noteikta veida ele-

mentārdaļiņas dažādo stāvokļu kopu.

izotropija, -as, s.; fiz.. Fizikālo īpašību neat-

karība no virziena dotajā vidē. Struktūra

nosaka ne tikai materiāla viendabību, bet arī

izotropiju .. , tas ir, tā spējas dažādos virzie-

nos uzrādīt vienādas . . īpašības . . Zin T 63,

10, 8.

izotropisks, -ais; s. -a, -ā; apst. izotropisku

Izotrops. O Sešstūru vaska šūnām piemīt

izotropiskas īpašības, tas ir, šūnas ir visos vir-

zienos vienādi stipras. Zin T 71, 5, 25.

izotrops, -ais; s. -a, -ā; apst. izotropi; fiz.

Tāds, kam piemīt izotropija, tāds, kas ir sais-

tīts ar izotropiju. O . . amorfie minerāli ir

izotropi, tas ir, fizikālās īpašības tiem visos,

virzienos vienādas. Maldavs 1, 28. Izvietojot
tādus spēcīgus raidītājus uz vienas sistēmas,

dažādām planētām, varētu nodrošināt raidī-

juma izotropo, visu aptverošo raksturu. Zv 64,

17, 18. Ja telpa ir izotropa, tad tas nozīmē, ka

tajā nav neviena privileģēta virziena. Zin T

66, 4, 13.

izpaisīt, -v, -i, -a, pag. -Iju; trans.; apv.
Iz-

misti t; izkulstīt. O . . junkuriešos viens meis-

tars taisa linu maļamo, ar to dienā, un naktr

var izmalt tik, cik četri ar paisīklām izpaisa-

nedēļā. Upīts XI, 74. ..kaņepes noplūca, gal-

viņas izkūla ar viegliem spriguļiem, stiebrus

izpaisīja un visu ziemu vija auklas un virves.

Cīņa 55, 85, 2.

izpakot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izsai-

ņo/. I. grāmatas. Ceļotāji izpakoja savas,

mantas.
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izpakoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Izsaiņoties. Jaunie kaimiņi vēl nebija pa-

spējuši izpakoties.

izpalīdzēt, -palīdzu, -palīdzi, -palīdz, pag.

-palīdzēju; intrans. Palīdzēt (parasti vienreiz).

□ «Vai zini ko, Guste, man tā traki maz algas
iznāca pie aprēķināšanas. Tu kā tāda liela ba-

gātniece man gan varēji izpalīdzēt ar ceļa

naudu.» Blaumanis 6, 401. Kādā diena tēvs

ienāca istabā drusku uztraukts. Skolas pārzi-

nis lūdzis izpalīdzēt, aizdot uz īsu laiku dažus

simtus latu. Sakse 1, 151. Kad., [fabrikai] re-

monta dēļ pusgadu nedarbojās krāsotava, rī-

dzinieki izpalīdzēja un nokrāsoja ne vienu

vien tonnu talliniešu atvesto adījumu. Cīņa 57,

225, 1.

izpalīdzēties, -palīdzos, -palīdzies, -palīdzas,

•pag. -palīdzējos; refl. Palīdzēt sev. Zēns mēģi-

nāja i. pats. // Palīdzēt (savstarpēji). O Šad

un tad viņi bija savstarpēji izpalīdzējušies,

apmainījušies ar tādu informāciju, kas otram

svarīga. Lācis VI, 274.

izpalīdzība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta
īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Q . . cik komplicētas [ir] sav-

starpējās attieksmes . . , kas balstās uz augstu

prasīgumu un tai pašā laikā savstarpēju izpa-
līdzību un rokas sniegšanu grūtā brīdī! Kar

63, 7, 112. Savā pasaku lugā viņš risina domu

par patiesu draudzību, par izpalīdzību nelai-

mē un nosoda cietsirdīgu izturēšanos pret ci-

tiem .. Jaun Gr 67, 4, 31. Ar ļeņingradiešiem

raksturīgo izpalīdzību viņš reizē izkāpa no

tramvaja un, krietnu gabalu pavadīdams, sīki

izskaidroja, kā nokļūt līdz «Aurorai» . . Lit M.

57, 45, 2.

izpalīdzīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izpalīdzīgi.
Tāds, kas labprāt palīdz. O Pārmelderis [pēr-
minderis] bij gaužām labsirdīgs un izpalīdzīgs,
viņš mierinādams laipni pamāja. Upīts XI, 333.

. . Kārlēns. . ar visiem bija draugos — nelai-

mīgs, ja otrs bija nelaimīgs, priecīgs, ja otrs

priecājās, izpalīdzīgs un sirsnīgs. Purs 4, 210.

Vienmēr atsaucīgs, izpalīdzīgs, sirsnīgs — tādu

Rūdolfu Blaumani redzam [rakstnieku] . . atmi-

ņās. Kar 63, 1, 139.

izpalīdzīgums, -a, v.; parasti vsk. Izpalīdzība.
Darba biedru i.

izpalīgs, -a, v.; izpalīdze, -es, dsk. ģen.

-džu, s. 1. Palīgs. □ Sirsnīga bija talsinieku

pateicība, un prieks palika arī izpalīgu sirdīs,

apmierinātībā bija abpusēja. Pad J 73, 37, 1.

2. vēst. Cilvēks, kas norīkots samērā vien-

kāršu uzdevumu veikšanai (lašistiskās Vācijas
armijā). □ Izglābās arī daļa no tiem, kurus

vairs nepaspēja aizsūtīt ar kuģiem. Tos aiz-

dzina uz Kurzemi, kur iedalīja 15. būvbatal-

jona izpalīgos. A Grigulis 13, 172. Neviens nav

tik mazs, neviens tik nevarīgs, ka arī viņš ne-

spētu dot kaut ko no sevis; arī pusaugu puiši,
kurus aizsauc armijas izpalīgos. Zigmonte 1, 274.

izpalikt, -palieku, -paliec, -paliek, pag. -pa-

liku; intrans. 1. parasti 3. pers. Nenotikt, nebūt

(parasti par ko gaidītu, paredzētu). !□ Ar pa-

teicīgu smaidu viņa pieņēma sabiedrības no-

devas savam daiļumam, bet nekad tīši nedzi-

nās pēc tām, neprasīja un neapvainojās, ja tās

izpalika .. Lācis 15, 343. «Ja jums mani jāsoda,
tad lai tiesa nāktu ātrāk, man tā ir tik grūti,»
Magdalēna beidza savu atzīšanos. .. «Es do-

māju, tiesa šoreiz izpaliks.» Birze 1, 32. Tīkotā

atzinība, diemžēl, izpalika — meitene platām
acīm raudzījās kaut kur griestos un, likās, pat

nemanīja, kas automašīnā notiek. Skujiņš 5,73.

2. Neierasties (tur, kur jābūt, kur gaida).
0 1944. gada pavasarī Latvijā vācu aizmu-

gure bija jau dezorganizējusies. Izpalikt no

darba vairākas dienas varēja bez jebkādām
aizdomām. A Grigulis 13, 28. . . Indēns ņēmās

gari prātot, cik ļoti viss kolektīvs atbalstījis
viņu grūtā dzīves brīdī, sametis vainagam,
devis viņai iespēju pāris dienu izpalikt no

darba. Ezera 2, 224. Tā Maldups pirmo reizi

šķietami nesvarīga iemesla dēļ naktī izpalika
no mājām. Zv 55, 3, 24.

izpārdošana, -as, s.; parasti vsk. 1. Process ->■

1z p ā r d o t.

2. neakt. lepriekšējo sezonu preču pārdo-
šana par pazeminātām cenām noteiktā laika

posmā; preču, mantu pārdošana, likvidējot,

piemēram, tirdzniecības uzņēmumu, saimnie-

cību. Bankrotējuša fabrikanta mantu i.

izpārdot, -pārdodu, -pārdod, -pārdod, pag.

-pārdevu; trans. Pārdot (daudzvai visu). □ Pēc

Svecaines tirgus Latgalē, kad sezonas pēdējais

ratiņu vezums izpārdots, tēvs, drusciņ atpū-

ties no ceļa, steidz ieraut malku no Grotužu

meža.. Austriņš 1, 30. ..Mārtiņš Zutis bija
bankrotējis fabrikants. Visu Zuša mantību iz-

pārdeva, bet, kad tad vēl nepietika, — apķī-
lāja sievasbrāļa mantu un namus. Rozītis 1, 142.

izpaticība, -as, s.; parasti vsk.; reti. Vispāri-
nāta īpašība -pizpaticlg s, šis īpašības

konkrēta izpausme. O Vispirms — jābūt pa-

klausīgam, ierēdnis ir tikai tad, kad viņu va-

jag . . Otrkārt — izpaticība. Zigmonte 1, 23.

izpaticīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izpaticīgi;
reti. Tāds, kas cenšas izpatikt. □ Kad Mirdza

gāja caur zāli, . . izpaticīgā istabmeita Agate
tur tīrīja logus. Brigadere 3, 329.

izpatikt, -patīku, -patīc, -patīk, pag. -patiku;

intrans. Izdarot vai pasakot ko patīkamu, ve-

ļamu v. tml., iegūt (kāda) simpātijas, pie-

glaimoties. □ Briedis [darbu vadītājs] dzina

un lamāja strādniekus, jo gribēja Ceplim iz-

patikt. Rozītis 111, 200. Leinasars arī darīja, ko

varēja, lai savai jaunajai draudzenei izpa-

tiktu . . A Grigulis 13, 565. Ja Ansis Dziesma

saka: tā grāmata ir laba, —
tad ieklausās pat

leva, kurai vispār grūti izpatikt. Zigmonte 2, 131.

izpaudums, -a, v. Rezultātsi z p a v s t (1).
□ . . karaspēks salutē Padomju Sociālistisko

Republiku Savienības himnai, un tas ir miera

salūts, tautas lepnuma un spēka izpaudums.
Saulītis 12, 161. Laukā vējš levu satver jau vār-

tos. Ja vēsmu dzejnieki mēdz salīdzināt ar

glāstu, tad šis te ir īsti mežonīgs skāviens,

nevaldāmu jūtu nevaldīts izpaudums. Zigmonte

2, 16.
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izpaunāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju, arī izpaunot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; sar. Izņemt (man-

tas, saiņus no kurienes, kur v. tml.). I. iedzīvi

no ratiem.

izpaunāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos, arī

izpaunoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; sar. Izņemt mantas, saiņus (no kurienes,

kur v. tml); izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml., parasti kopā ar mantām, saiņiem).
I. no vilciena.

izpausme, -es, dsk. ģen. -mju, s. 1. Process,

arī rezultāts izpa vs t (1), izpaus-

ties (1). Jūtu i. !□ Katrai vīrišķībai ir sava

izpausme — Ir misiņa taures pavēle, Un ir

karsts, Sirdi aizsvelošs cilvēka čuksts. Vācietis

3, 77. Atkarībā no slimības izpausmes progre-

sīvās muskuju atrofijas slimniekam ārstēšanas

kursu parasti izdara slimnīcā vai poliklīnikā.
Ves 64, 9, 8.

2. Process, arī rezultāts izpa vs t (3),

izpausties (2). Sociālo pretrunu i. Ta-

lanta i.

3. Process, arī rezultāts izp aust (2),

izpausties (3). !□ . . meistars cilvēka iek-

šējo pārdzīvojumu izpausmē mūzikā ir Pēteris

Čaikovskis. Vēriņa 1, 20. Dzeja, pēc Š. Petefi

domām, ir savdabīga dzīves izpausme. Zv

73. 2, 13.

izpaust, -paužu, -paud, -pauž, pag. -paudu;
trans. 1. Padarīt zināmu. !□ «Es taču neiešu

viņam visus savus . . noslēpumus izpaust!» Ro-

zītis l, 9. Viņam piemita tā lieliskā īpašība pār-
steidzīgi neizpaust savas domas un izjūtas.
Bels 2, 35. Bet kā tad īsti džungļu iemītnieki

[indiāņi] nedēļām iepriekš paredz situācijas
maiņu? To viņi neparko negribēja izpaust.
Lauku Dzīve 71, 5, 33. // Ļaut uztvert (citiem

savu psihisko stāvokli, personības, rakstura

īpašību). lO Un ne visi viņi [ievainotie] ir

tādi sevī apvaldīti, mierīgi un padevīgi likte-

nim. Lielais vairums ļoti dzīvi izpauž uz āru

visas savas sajūtas . . Strāls 2, 291.

2. Atveidot, attēlot (parasti mākslas darbā,

piemēram, domas, pārdzīvojumus); atklāt (4).

O Tieši arhitektūrā vispilnīgāk varot izpaust
gan praktisko saprātu, gan izdomas spējas un

gaumi. Kalndruva 5, 237. .. rakstnieki var iz-

paust sacerējumos savus vissīkākos pārdzīvo-

jumus.. Kar 45, l/2, 121. Skaidrāk un pārlieci-
nošāk Bleika idejas izpaustas viņa nākošajā
dzejoļu krājumā . . Lit M 57, 48, 3.

3. Savienojumā ar «sevi»: izrādīt, parādīt
(piemēram, savas spējas, talantu), a Darbs

cilvēkam ir pats svētākais. Jo darbā viņš sevi

izpauž pilnīgi. Cīņa 63, 20, 4. Aktīva rakstura

cilvēki, ja tie nevar sevi izpaust darbā, to mē-

ģina darīt izpriecās. Sk Av 70, 37, 3.

izpausties, parasti 3. pers., -paužas, pag. -pau-

dās; refl. 1. Kļūt citiem uztveramam (piemē-
ram, par psihisku stāvokli, personības, rak-

stura īpašību); izraisīt noteiktu izturēšanās

veidu, lizioloģisku norisi. !□ Viņas [skolotā-
jas] lielā vēlība pret zēniem izpaudās smai-

dā . . Zālīte 5, 30. Gustam gribējās izspiest kādu

asaru, bet [viņam] . . nebija tādu jūtu, kas iz-

paužas asarās. Sakse 7, 464. Varēja sagaidīt, ka

Tenis šo ziņu uzklausīs ar laimīgu smaidu, bet

viņa pārdzīvojums izpaudās pavisam citādi —

viņš briesmīgi uztraucās.. Skujiņš 5, 27. Rak-

sturs izpaužas cilvēka rīcībā un visā uzve-

dībā — ko viņš dara un kā viņš dara. PL Siev

67, 9, 15. // Par fizisku, lizioloģisku stāvokli,

procesu. !□ C vitamīna trūkums organismā

izpaužas kā miegainība, ātrs nogurums . . Pa-

vāru gr 13.

2. īstenoties, praktiski realizēties (par cil-

vēka spējām, zināšanām). !□ Laiks un apstākļi

neļāva pilnam izplaukt un izpausties tiem mil-

zeņa spēkiem, kas slēpās Veidenbauma garī-

gajā būtnē. Veidenbaums 2, 8 (ievadā). . . [vo-

lejbola] komandai ir kolosāla pieredze. Tas.

izpaužas racionālā un nekļūdīgā spēlē izšķi-

rošos brīžos. Sports 62, 64, 3. // Par parādībām
sabiedrībā. O Pilsētnieku dzīves veidā un kul-

tūrā [buržuāziskajā Latvijā] spilgti izpaudās
sociālās un nacionālās atšķirības . . Latv etn 16.

Šķiru cīņas saasināšanās un racionālisma uz-,

plaukums 18. gadsimtā izraisīja muižnieku šķi-.

ras reakciju, kas izpaudās pastiprinātā nega-

tīvā latviešu kultūras un dzīves veida vērtē-

jumā. Latv etn 22. Bet imperiālisma antihumā-

nisms izpaužas tā cīņā ar progresīvo. . kul-

tūru un izglītību . .Pad J 73, 7, 4.

3. Tikt atveidotam, ietvertam (parasti māk-

slas darbā). □ Literārās tradīcijas, protams,

var izpausties un arī izpaužas daudzos citos

veidos, raksturīgos tēlos, konfliktos, tematikā.

J Kalniņš 1, 98. Literatūras šķiriskums izpaužas,

gan atsevišķu rakstnieku daiļradē, gan visā

literatūras procesā. Valeinis 1, 20. Igauņu [gra-
fiķu] darbos nav inerta dabas vērojuma, ik-

vienā lapā pulsē sarežģīta doma, kas., izpau-
žas asociācijās un nojausmās. Māksla 71, 4, 3.

Rotas lietu kompozīcijā, motīvu izvēlē un or-.

namentikā šī saikne [ar etnogrāfisko manto-

jumu] vistiešāk izpaužas [mākslinieka] dar-

bos — dzintara pakariņā ar senču laimes zīmi

un kakla rotā ar trejdekšņa motīvu kulona,

veidojumā. Māksla 71, 3, 13.

4. Izplatīties (par ziņu, vēsti v. tml.). lO Sā-.

ka jau izpausties valodas, ka Jūlis zaļi uz-

dzīvojot ar draugiem un draudzenēm. Austriņš.

l, 262. Pēc viņa aizbraukšanas izpaudās tumša

vēsts, Ernests esot saderinājies ar to bodnieka

meitu . . Blaumanis 6, 112.

izpazīt, -pazīstu, -pazīsti, -pazīst, pag. -pa-,

zinu; trans. Dziļi, vispusīgi iepazīt (parasti cil-

vēku). O Tagad to [lūpu] izteiksme ir daudz,

maigāka, liekas, tāda mute nekad nespētu,

pateikt tik skarbus vārdus. Varbūt vajag cil-

vēku novērot miegā, ja grib viņu pilnīgi izpa-

zīt. Zigmonte 2, 243. Liekas, pati izvēlētā viela,

tieksme izpazīt un parādīt savus varoņus pēc

iespējas pilnīgāk, dažādākos rakursos un situā-

cijās diktējusi autorei šādu brīvu, neiegro--
žotu rakstības formu. Lit M 61, 13, 3.

izpēdot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Iz-

mīdīt, atstājot pēdu nospiedumus. IO Suns iz-

pēdojis puķu dobes. ME I, 779.

izpeldēt, -peldu, -peldi, -peld, pag. -peldēju;
intrans. 1. Peldot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). Vīrietis izpeldēja no upes līča. iO No,
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niedrēm izpeld meža pilu bariņi, mostas viegli

vilnīši, selgā parādās kuteri. Zv 59, 9, 6. «Vai

tu tad vēl nebūtu varējis izpeldēt līdz ma-

lai?» Birkenbaums ieprasījās. Blaumanis 6, 21.

Tūliņ izpeldējusi malā tā pati zivtiņa. . LTP

125. pārn. lelas pludoja, Un mala izpeldēt va-

rēja vienīgi tie, kas stipri. Es — ne sevišķi.

Tāpēc kā grundulis plūdu Kopā ar straumi pa

ielām. Vācietis 7, 54. // Peldot izvirzīties cauri

(kam), caur (ko). I. cauri niedrēm.

2. Pārvietojoties pa ūdeni, izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml.) — par ūdens transport-

līdzekļiem vai peldošiem priekšmetiem. ;□ Bet

tad piepeši Klāsam pārstiepās arī apvilkta zila

ēna. Un tūliņ iesāņus izpeldēja balta, svaigi

krāsota kuģa korpuss .. Upīts 18, 255_. No Ven-

tas upes grīvas ik dienas izpeld jura milzīgi
•naftas tankeri . . Grīva 8, 85. // Par cilvēkiem

un dzīvniekiem, kas atrodas uz ūdens trans-

portlīdzekļiem vai peldošiem priekšmetiem.
CJ Leinasars no sava sēdekļa jau varēja pār-

redzēt visu laivu. Un vēl pēc īsa brīža viņi

izpeldēja plašā, tīrā klajumā. A Grigulis 13, 46.

// Pārvietojoties pa ūdeni, izvirzīties cauri

(kam), caur (ko) — par ūdens transportlīdzek-
ļiem vai peldošiem priekšmetiem. Laiva izpeld
cauri niedrēm. // Par cilvēkiem un dzīvnie-

kiem, kas atrodas uz ūdens transportlīdzek-

ļiem vai peldošiem priekšmetiem.
3. Līganā, slīdošā gaitā izvirzoties (piemē-

ram, no tumsas, miglas), kļūt redzamam (par
cilvēkiem vai dzīvniekiem). Gājējs izpeld no

tumsas. '□ . . rasas tvaiki plīvoja vieglā mig-

liņā. No tās izpeldēja Maša, sapītām kājām

mudīgi ņirbinādama. Upīts 4, 85. // Lēni, sil-

doši izvirzoties (parasti no tumsas, miglas, mā-

koņiem), kļūt redzamam (par debess spīdek-

ļiem); parādīties. O . .mākoņos paveras šaura

plaisa un zeltains spīdums pavēsta, ka drīz

izpeldēs pati saule. Upīts 9, 131. Un, kad no

tumsas atkal izpeldēja mēness, pavāre gandrīz
satrūkās

— viņas priekšā, nemanot pienācis,
stāvēja brigadieris Gurjevs. Kroma 3, 64. // Pa-

mazām kļūt redzamam, saskatāmam, parasti,

mainoties apgaismojumam, apkārtnei (par

priekšmetiem), a Pāra reižu izpeld no sniega

virpuļiem kapsētas slaidais liepu un bērzu pu-

duris un pazūd atkal. Upīts 10, 322. Arā bija
tikko manāma rīta krēsla. No tās pamazām

izpeldēja stepe ar akmens ozolu tumšajām
galotnēm. . Grīva 1, 87.

4. reti. Izveidoties, rasties (apziņā). O Un

Maijas atmiņā izpeldēja pirmītējā šaušanas

aina. Sakse 4, 87.

izpeldēties, -peldos, -peldies, -peldas, pag.

-peldējos; refl. Peldēties un pabeigt peldēties;
noskaloties, nomazgāties, iegremdējoties ūdeni.

'CJ Viņš esot arī rudenī, kad ezers jau uzsalis,

-aizgājis, uzlauzis ledu un izpeldējies. Austriņš

l, 271. Jaunieši., izpeldējās mazajā stepes
upītē Džusā . . Kroma 3, 39. Bija karsts, un Ser-

muliņš jau sāka domāt, ka derētu mazliet iz-

peldēties . . Rīgas B 58, 39, 3. // sar. lekrītot

udenl, samērcēties. □ . . nereti — kā jau tas

ar pludinātajiem mēdz notikt — bijām ar vi-

sam drēbēm kopā arī izpeldējušies aukstajā

un duļķainajā pavasara straumē . . Lācis 15, 113.

Viens no viņa zēniem, skatītājiem par lielu

prieku, izpeldējās jau tūlīt, pašā sākumā.

Krūmiņš 1, 35.

izpeldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka izpeldas; panākt, ka nomazgājas,

iegremdējoties ūdeni. I. bērnu vannā. I. zir-

gus upē. Slapjš kā izpeldināts — pilnīgi slapjš.
■CJ Saulītis. . nebij vairs sarkans, bet pelēks
un slapjš kā izpeldināts. Upīts 4, 239. «Bet kā-

pēc piere pavisam slapja? Un mugura,» vecā-

māte aizbāž roku aiz nost velkamā mētelīša,

«arī kā izpeldināta!» Zigmonte 2, 11.

izpelnīt, -pelnu, -pelni, -pelna, arī -pelnīju,

-pelnī, -pelnī, pag. -pelnīju; trans. Nopelnīt

(parasti kādu noteiktu summu). CJ Andrejs

gāja fabrikā un izpelnīja. . rubli divdesmit

kapeikas dienā. Upīts 4, 694.

izpelnīties, -pelnos, -pelnies, -pelnās, arī

-pelnījos, -pelnījies, -pelnījās, pag. -pelnījos;
refl. 1. trans. Paveicot, sasniedzot ko, iegūt,

saņemt (uzslavu, atzinību v. tml.). □ Tās taču

ir viņas rozes! Budapeštas izstādē viņa ar tām

izpelnījās visaugstāko uzslavu. Upīts 18, 127. Pil-

sētas dārza atklāšanas koncertā lielāko atzi-

nību izpelnās «Kokčetavas Robertino Loreti» . .
par dziesmu «Papagailis». Auziņš 1, 80. Bet gal-
venais, ar ko Renāte izpelnās Jānīša apbrīnu,
ir tas, ka viņa jau prot lasīt. Rinkule 1, 7. // Sa-

ņemt (vērtējumu). □ Skatītāju atzinību iz-

pelnās Rīgas tautas deju ansambļu teicami

nodejotā. . latviešu deja «Es biju māmi-

ņai . . .». Lit M 64, 26, 1. Padomju Lietuvā ievē-

rību izpelnījies jaunā prozaiķa. . romāns

«Studenti». Kar 58, 8, 154.

2. trans. Par nopelniem iegūt (apbalvojumu,

goda nosaukumu); tikt apbalvotam. CJ 1967.

gadā saimniecībā izpelnījās izstādes augstāko
balvu —

Goda diplomu. Lauku Dzīve 71, 3, 1.

Gustava Vanaga prēmiju izpelnījusies Latvijas
PSR ZA korespondētājlocekle E. Gudriniece . .
Pad J 73, 62, 1. Lielā Tēvijas kara dienās daudz

tika runāts par Sarkankarogotās Baltijas flo-

tes jūrnieku drosmīgumu. Daudzi no viņiem

izpelnījās Padomju Savienības Varoņa nosau-

kumu . . Zv 66, 10, 16.

3. niev. Izkalpoties (2). CJ «Un ko tu gribi
iemantot,tā skriedams? Zini, ka priekšā skrien

tikai tādi, kas grib izpelnīties . .» Niedre

12, 45.

izpeļņa, -as, s.; parasti vsk. Samaksa, atlī-

dzība (par darbu); alga. O Viņam bija darbs,

izpeļņa, ar kuru varēja eksistēt, dzīvoklis.

A Grigulis 13, 330. Tēvs Valdim ilgāku laiku

slimo, un slimības pabalsts un mātes izpeļņa

bija par mazu, lai uzturētu Valda māsu, kas

mācās vidusskolā, bet pats Valdis varētu stu-

dēt. Purs 4, 168. Tagad vieglāk nodrošināt strād-

niekus ar darbu, un, ja labāka izpeļņa, tad

samazinās arī laimes meklētāju skaits. Lauku

Dzīve 68, 3, 7.

izperēt, parasti 3. pers., -ē, pag. -ēja; trans.

Perējot radīt (mazuļus). \CJ Auzu laukā aiz

meža nelielā bedrītē paipala bija ietaisījusi
sev lizdu un izperējusi vienpadsmit bērniņus.

Birznieks-Upītis IV, 34. Kaijas.. izperē savus
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mazuļus, nemaz nevijot īstas ligzdas. Bērn 56,

8, 18. Pirmajā vasarā stārķu pāris izperēja čet-

rus apbrīnojami ēdelīgus bērnus. X Grigulis

3, 92. // Perējot panākt, ka (olā) pilnīgi attīstās

jaunais organisms. O . . par dzeguzi stāstīja,

ka tā iedējot olas citu putnu ligzdās un liekot

tiem tās arī izperēt. Austriņš 1, 125.

izperināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. parasti 3. pers. Izperēt. Man arī vēl tādas

pusvaļas dienas, jo galīgi izperinājusi tikai

vecā, pelēkā zoss sešus dzeltenus zoslēnus . .
Birznieks-Upītis 6, 328.

2. sar. Veicināt (parasti kā negatīva) raša-

nos. !□ . . kalpošana personiskajai mantai ir

pamatcēlonis daudziem sabiedrībai bīstamiem

noziegumiem. Tā izperina kukuļņemšanu, spe-

kulāciju, krāpšanu. Cīņa 62, 230, l. ..ja sievie-

tei ir darbs, tad viņai nav vaļas domāt par

mīļākiem. Mīļāko izperina slaistīšanās pa gultu
un dīvāniem . . Zālīte 5, 189. «No nezināma cil-

vēka var visu ko sagaidīt. Bet jums [klostera
priekšniekam] ir redzīga acs, lai laikā pama-

nītu sātana izperinātu nedarbu.» J Kalniņš 4, 99.

// Izdomāt (parasti ko nepatiesu, ļaunu).
O . . gāja apkārt visādas valodas, it kā ro-

māns nebūtu pat pašu Kaudzīšu sarakstīts. Pē-

dējās droši vien izperinājuši skauģi un uzpū-

tīgi pašgudrie romānā aprakstītie varoņi. .
Austriņš 2, 456. Slavenie padomju karavīri

straujā triecienā izmēza no pilsētas tās paver-

dzinātājus, neļaujot tiem izpildīt ļauni izperi-

nāto nodomu izpostīt visu Rīgu. Sports 64, 121, 1.

izperināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -mājās.
1. Reil. (1); tikt izperinātam.

Cāļi izperinājušies.
2. sar. Reil. izper ināt (2). O.. man. .

piepeši nezin no kurienes uzradās tā vistra-

kākā iedoma, kāda jebkad izperinājusies sma-

dzenēs. Upīts IX, 568. . . Leontīne tās [domas]

. . atzina par tukšām iedomām, kas varējušas
izperināties tikai Alīnas galvā. Rozītis 2, 172.

izpērt, -peru, -p>er, -per, pag. -pēru; trans.

1. Stipri nopērt. O Arī Krievijā līdz pat
Pētera I valdīšanas laikam smēķētājiem klā-

jās grūti — tos izpēra un nosūtīja trimdā uz

Sibīriju. Zv 68, 14, 17. sal. Kā izpērts, kā kājas
spērienu dabūjis, Franks Aršaliks velkas uz

savu istabu. Upīts 18, 143. pārn. Dzejniekam
sāp, un [dzejnieks] nu reiz ir tas cilvēks, kurš

savas sāpes pārvērš par rīkstēm, kas šausta.

Sāpīgi izper cilvēku vienaldzību, aklumu.

Pad J 67, 212, 2.

2. Pērt un pabeigt pērt (pirti ar pirtsslotu),
arī nomazgāt, a Viņš mani pirtī labi izpēra.
ME I, 779.

izpērties, -peros, -peries, -peras, pag. -pēros;
refl. 1. Re/7, -aizpērt (2). □ . . svētvakarā . .
pirts agrāk tiek gatava, lai varētu gaismiņā
vēl izpērties un laikus doties pie miera.

Austriņš 2, 155. «Atbrauciet gan, atbrauciet.

Augusts izkurinās pirti, vis. Tev jau patika
izpērties . ..» Stulpāns 2, 76.

2. parasti 3. pers. Pērties (smiltīs) un pabeigt
pērties (par putniem). !□ Izpēries smiltīs, izķī-
vējies. . pelēkais zvirbuļu bariņš nometās

atpūsties uz zirņu maikstīm. Bērn 59, 10, 26.

3. sar. Izkļūt, izvirzīties ar grūtībām. I. no

purva.

izpestīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; trans.; sar. Pa-

līdzē/ atbrīvoties (no kā), palīdzēt izkļūt (no
kādas situācijas); izglābt. O . . Viļums . . iežē-

lojās un izpestīja Kalinku, kad vācieši to par

spekulāciju bija iesēdinājuši cietumā. Sakse

7, 152.

izpēte, -es, s.; parasti vsk. Process, arī re-

zultāts-p iz p ē 111 (1). īd Kultūrvēsturisko

novadu izpēte dod iespēju plaši analizēt lat-

viešu etnoģenēzi, materiālās kultūras un dzī-

ves veida vēsturi. . Latv etn 40. Pagājušā gad-
simta pēdējos gadu desmitos noris arī inten-

sīvs latviešu valodas zinātniskās izpētes
darbs . . Zin T 69, 12, 21. Tikai pēc Lielās Oktobra

sociālistiskās revolūcijas . . sākās šī rajona rū-

pīga-izpēte. Upīte l, 147. Cilvēku izpēte ir mana

lielākā kaislība. Kaldupe 4, 99.

izpētīt, -pētīju, -pētī, -pētī, arī -pētu, -pēti,

-pēta, pag. -pētīju; trans. 1. Pētījot pilnīgi iz-

zināt, iegūt vispusīgu iniormāciju (parasti zi-

nātnē). O Tajā laikā cariskās Krievijas valdo-

šās reakcionārās aprindas bija stipri uztrauk-

tas par I. Sečenova lielajiem atklājumiem, ku-

rus viņš veica, izpētot galvas smadzeņu re-

fleksus. Sloka 1, 21. Padomju antropologiem iz-

devies izpētīt samērā lielu [Latvijas] iedzīvo-

tāju daļu, veicot ļoti detalizētus sejas un augu-

ma mērījumus. Latv etn 48. Viņš iedziļinās veco

itāliešu un spāņu glezniecībā, izpēta šo tautu

renesanses laika mākslu. Tēl M 58, 46. // Izdi-

bināt, noskaidrot (piemēram, laktus, apstāk-
ļus, cēloņus). !□ «Viņai negaidīti atrada baci-

ļus,» paskaidroja ārste Ābola. «Mums jāiz-
pēta, no kurienes tie izdalās. Varbūt no slima

bronha.» Birze 5, 172.
..

uz tā [kuģa] uzkāpj
vecākais stūrmanis Jānis Kampars ar veselu

avārijas grupu, lai izpētītu kuģa grimšanas
iemeslus.. Grīva 8, 113. ..labākie izlūki izpē-
tīja apkārtni, meklēja tādu vietu frontē, kur

visa nodaļa. . varētu pāriet. Bērn 50, 2, 4.

// Pētījot iepazīt, izprast (cilvēku, viņa būtību,

raksturu). ;□ leradusies Rīgā, Ivaise Daugule

ļoti uzmanīgi un neatlaidīgi centās izpētīt šo

otro, ar kuru būs jānodzīvo mūžs. Purs 4, 370.

2. Rūpīgi apskatīt (ko). !□ Visi piecēlās un

ziņkārīgi aplūkoja ievesto. Apskatīja novisām

pusēm — seju, pat rokas izpētīja — meklēja
rētas, Arājs-Bērce 1, 78.

izpikoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz pikoties. I. visu pēc-

pusdienu.
izpiķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izstādīt

(dēstus). O Tās [sēklas] agri pavasarī iesē-

juši kastītēs un nu stādus izpiķējot dobēs.

PL Siev 64, 1, 19.

izpild-, salikteņu pirmā dala; savienojumā ar

lietv. Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauk-

tais izpilda (kādu uzdevumu), veic (kādu dar-

bību, procesu). Izpildaģentūra. Izpildbirojs. Iz-

pilddirektors. Izpildpadome. Izpildmehānisms.

izpilde, -es, s.; parasti vsk. 1. Process, arī

rezultāts-*-iz pildlt (1). !□ Viņš izrādīja
drosmi dienesta pienākumu izpildē . . Bels
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2, 11. «Apsveicu, biedri kapteiņi un kuģu
komandas vīri, ar sekmīgu plāna izpildi, no-

vēlu jums vēl labākus panākumus februārī!»

Talcis 7, 71.

2. reti. Process, arī rezultāts -aizpildi t

(2). Vingrojuma i.

izpildījums, -a, v.; parasti vsk. 1. Process, arī

paveikta darbība, rezultāts i z p i 1dī t (1).

O Vienpusēja atteikšanās no saistības izpildī-

juma un līguma noteikumu vienpusēja izmaiņa

nav pieļaujama. . AT Bil 60, 3, 45. Labā dar-

ba kvalitāte [celtniecībā] cieši saistās ar so-

miem raksturīgo taupīgumu. Tas prasa zināmu

piepūli izpildījumā.. Māksla 61, 2, 34.

2. Process, arī paveikta darbība, rezultāts ->

izpildīt (2). !□ Minētajām Blaumaņa lu-

gām vēl pievienojams «Trīnes grēku» uzve-

dums LRAP Kultūras nama drāmas ansambļa

izpildījumā. J Kalniņš 1, 331. ..šī sonāte viegli
«sadalās» sastāvdaļās un tādēļ pat talantīga
pianista izpildījumā tā pārvēršas par minia-

tūru sēriju.. Māksla 63, 4, 28. Par pianista spē-

jām iejusties klasiskajā mūzikā liecināja Baha

prelūdijas un fūgas .. izpildījums. Lit M 56, 8, 4.

Pazīstam un esam iemīļojuši Igaunijas PSR

Valsts akadēmisko vīru kori kā augstas dzie-

dāšanas mākslas un izpildījuma kultūras pār-
stāvi. Lit M 64, 25, 5.

izpildīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Veikt,
īstenot (ieplānoto, iecerēto, uzdoto). O At-

kal Perjē kungs tīri automātiski izpildīja pa-
vēli. Upīts 18, 193. .. tiesa spriedumā nosaka

termiņu, kādā spriedums jāizpilda. Civilpr k

106. Un priecājas par tādām savām audzēk-

nēm, .. kas labi strādā, vienmēr izpilda nor-

mu . . Zv 73, 5, 1. Vietējām komitejām jārū-
pējas, . . lai ikviens uzņēmums regulāri izpil-
dītu ražošanas programmu. . Cīņa 57, 187, 1,

// Veikt, īstenot (apsolīto). O Visgrūtāk
izpildīt visvienkāršākos solījumus. Avotiņa
I, 70. // Rīkoties, darboties (saskaņā ar notei-

kumiem, likumu v. tml.). (□ Un svētdien bija
jau jāizpilda katoliskais laulāšanas ceremoni-

āls. Kurcijs 4, 183. Viņš visiem pēc kārtas lika

parakstīties, ka viņi izpildīs nometnes notei-

kumus. A Grigulis 13, 63. // lerakstīt visus pra-
sītos datus (anketā, veidlapā v. tml). O Pirms

daudziem gadiem manās rokās nonāca viņa

personīgā anketa, kas bija izpildīta ar teicamu

profesionāļa māku. Grīva 9, 86.

2. Atveidot, paveikt (ko sagatavotu, iestu-

dētu). O Līdzsvara vingrojumus izpilda uz

paaugstināta balsta bez priekšmetiem vai ar

nujam, vai pildītām bumbām. PL Skola 61,

11, 39. Meitenes tautas tērpos izpilda strauju

deju._ Rīgas B 66, 254, 1. // Atveidot ar balsi

(vokālu skaņdarbu); dziedāt. O Koris «Daina»

diriģenta Gido Kokara vadībā izpildīja dzies-

mas. . Pad J 59, 51, 3. // Atveidot ar mūzikas

instrumentu (instrumentālu skaņdarbu); spēlēt,
atskaņot. O . . dziesmas ļoti bieži ievadīja
priekšspēle uz lautas. Šo ievadu jeb priekš-
spēli, ko izpildīja, brīvi fantazējot, nosauca

par prelūdiju . . B Briedē 1, 4.

3. savienojumā ar «vieta»; sar. Aizstāt (1).
'O .. kapelmeistara vietu izpildīja vienkāršs

fleitas pūtējs feldfēbelis. Upīts 4, 722. Drīz iera-

dās arī rotas rakstvedis Oliņš, kas pagaidām
izpildīja otrā numura vietu pie ceturtā ložme-

tēja. A Grigulis 9, 117. ..audzinātāja bija no-

pietni saslimusi, un viņas vietu pagaidām ap-

ņēmās izpildīt pats direktors. Saulītis 12, 265.

// Tikt izmantotam (kā vietā). ifZl Pie galvgaļa
skapītis, kas izpilda galdiņa vietu. Blaumanis

6, 414.

izpildītājmāksla, -as, s., parasti vsk. Mākslas

veidu grupa, kurā ietilpst, piemēram, atskaņo-

tājmāksla, skatuves māksla, n Profesionāla-

jos izpildītājmākslas kolektīvos un mācību

iestādēs, sabiedriskajās organizācijās un māk-

slinieciskajā pašdarbībā savas zināšanas un

enerģiju sāks likt lietā 108 jaunie speciālisti.
Pad J 71, 149, 5.

izpildītājs, -a, v.; izpildītāja, -as, s. Darī-

tājs -aizpildīt.
O Tiesu izpildītājs — amatpersona, kas pēc

tiesas pavēles īsteno tiesas spriedumu piespie-

du kārtā. Vietas izpildītājs — persona, kas

veic kāda amata pienākumus uz laiku vai lidz

oiiciālai apstiprināšanai šajā amatā.

izpildkomiteja, -as, s. Darbaļaužu deputātu

padomes koleģiāls izpildu un rīcības orgāns,
kas koordinē un vada tai pakļauto iestāžu,

uzņēmumu un organizāciju darbību. Rajona i.

Ciema i. □ Nesen Rīgas pilsētas izpildkomi-

tejas sēdē izskatīja ļoti svarīgu jautājumu. .
Zv 73, 14, 1. 1940. gadā, kad Latvijā nodibinā-

jās padomju vara, Kaķīti gribēja izvirzīt par

pagasta izpildkomitejas locekli. Lācis 15, 203.

izpildorgāns, -a, v. 1. lestāde, kas izpilda
noteiktas pārvaldīšanas lunkcijas, praktiski
vada (kādu nozari).

2. lerīce, ar kuru veic, Īsteno, vada (ko).

lO Agregāts apgādāts ar impulsu devēju un

dīzeļu automātikas izpildorgānu, kas dod

iespēju iztikt bez apkalpojošā personāla. Zin T

64, 7, 9.

izpildraksts, -a, v. Dokuments par tiesas

sprieduma piespiedu izpildīšanu. O «Tavam

tēvam draudot bankrots, un es solītās pūra
naudas vietā saņemšot žūksni izpildrakstu. Tā

pa Rīgu jau zobojas.» Rozītis 111, 168. Ir gadī-

jumi, kad ar nokavēšanos piesūta darba vie-

tām izpildrakstus. Cīņa 70, 49, 2.

izpildu, ģen., nelok. Tāds, kas izpilda no-

teiktas lunkcijas, praktiski vada (ko). Izpildu

komiteja — izpildkomiteja. Izpildu vara ne-

akt. — valdība buržuāziskā valsti. O Viņa . .

devās uz izpildu komiteju. Sakse 7, 87.

izpildvara, -as, s. Tiesības īstenot lēmumus,

praktiski vadīt, pārvaldīt (ko). O . . kongress
nav piekritis tautas plebiscītam jautājumā par

plašākas izpildvaras piešķiršanu prezidentam.
Pad J 62, 182, 4. Pēdējā laikā padziļinājies kon-

flikts starp ASV augstākā likumdevēja orgāna

augstāko palātu — senātu un augstākās izpild-
varas nesēju — prezidentu. Cīņa 70, 87, 3.

izpilēt, parasti 3. pers., -pil, pag. -pilēja;
intrans. Pilot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.) — par šķidrumu. No pudeles izpilēja

pēdējā lāse. O Iz [no] sirds man izpil asinis.
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ME I, 780. // Pilot šķidrumam, iztukšoties (par
trauku). Pudele izpilējusi tukša.

izpilināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Pilinot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml. šķid-

rumu). I. zāles no pudeles. // Pilinot šķidru-

mu, iztukšot (trauku). I. pudelīti tukšu.

izpinkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. pa-

reti. Atbrīvot no pinkām (parasti sukājot, ķem-

mējot). Meitene izpinkāja savus garos matus.

2. reti. Viscaur sapinkāt. O Pēc neliela

brīža uznāca augšā sieva ar brālēnu — aiz-

kusuši, slapji, izpinkātiem matiem, bet sārti

un līksmi
0
. Upīts 11, 450.

izpinkšķēties, -pinkšķos, -pinkšķies, -pink-

šķas, pag. -pinkšķējos, arī izpinkšēties, -pin-
kšos, -pinkšies, -pinkšas, pag. -pinkšējos; refl.;

sar.; niev. Izraudāties. O «Nu, labi, man jāiet!
Paliksi mājās viens. Tad tu varēsi labi iz-

pinkšķēties . .» PL Siev 55, 1, 13.

izpiņķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Atšķetināt, atmudžināt; ari izraisīt (1). I. auk-

lu. I. dzijas pavedienu.
izpiņķēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl.; sar. 1. Izraisīties (no tā, kas saista, ap-

ņem). I. no virvēm.

2. Ar grūtībām izkļūt (no kāda, parasti ne-

vēlama, stāvokļa); izpīties (3).

izpīpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju, arī izpīpot,

-oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izsmēķēt. O Ti-

kai tad, kad «Prīmas» paciņa bija izpīpēta

tukša, viņš iekāpa kabīnē un, iededzis spul-
dzes, strauji uzņēma gaitu uz Rīgu. A Grigulis

13, 545. Lūdz dziesma, lai to tālāk dzied, Lai

izpīpē, lūdz tabaka
0

. Sirmbārdis 4, 33. Izpīpējis

pāris smēķus. ~ viņš gāja pārbaudīt sardzes.

Zv 53, 11, 20.

izpīpēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos, arī

izpīpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Izsmēķēties. I. pēc patikas. // trans. !□ Vīri

izpīpējās labo tabaku, izdzērās stipro alu un

nevarēja izgudrot, ko nu iesākt. Upīts XV, 218.

izpirkšana, -as, s.; parasti vsk. Darbība i z-

pirkt. Izpirkšanas nauda — atlīdzība, sa-

maksa par (kāda) atbrīvošanu.

izpirkt, -pērku, -pērc, -pērk, pag. -pirku;
trans. 1. Nopirkt (daudz vai visu). I. visas

biļetes uz izrādi. I. šīsdienas laikrakstu. !□ Zi-

nāja, ir labs rakstnieks . . , taču viņa grāmatas

ilgi gulēja veikalu plauktos neizpirktas. Lies-

ma 70, 5, 27. Pircēji pirka, pirka malto gaļu,
bet vai tad visu var izpirkt? Pad J 73, 4, 4.

// Pērkot (ko), iztukšot (parasti veikalu). I.

veikalu gandrīz tukšu. // novec. Izmaksāt (3).
O .. kad Gusts šo satiekot kroga vietā, tad

lai nepiemirstot par pateicību.. izpirkt kādu

buteli [pudeli] alus .. Apsīšu J 2, 97. Un šis cil-

vēks . . aizbīdīja zēnu pie kases un izpirka
tam biļeti. Zv 58, 17, 19.

2. Atbrīvot (kādu) samaksājot, atlīdzinot.

□ Zaldātos tam bij jāiet. . Vienīgi izpirkt vēl

varētu, sava daļa [mantojuma] no Brīviņiem
viņam tā kā tā pienācās. Upīts 4,243. pārn. . .sa-

vus dēlus viņam vācu laikā bija izdevies

izpirkt no leģiona par trekni barotu cūku..
Sakse 7, 68. // Atdodot (aizdevumu), saņemt
atpakaļ (ieķīlāto). I. paklāju no lombarda. I.

vekseli. O «Es šo pulksteni ietīšu lupatā.
.. Nodod tāpat ievīstītu. Saki, ka tā tikai

ķīla un ka pēc pāris nedēļām to izpirkšu.»
A Grigulis 13, 399. pārn. Kādēļ tā [dzīvība] iz-

pērkama par tādu cenu, kas smagāka par

nāvi? Par nodevību. . . Liesma 59, 4, 23.

3. Izlabot, vērst par labu (iepriekšējo dar-

bību, izturēšanos). O Es savu negodu gribu
izpirkt ar ilgu un grūtu darbu. Kurcijs 2, 187.

..ja es esmu izdarījis kļūdu, tad atļaujiet
to izpirkt. .. Tagad es cīnīšos pavisam citādi

nekā agrāk. Lācis 15, 301. // Būt par attaisno-

jumu, atlīdzinājumu; atsvērt. O Lai gan tie

[jaunības gadi] nemaz nebija tik rožaini, var-

būt vienīgi aizrautības un trakulību bija vai-

rāk, un . . tas ļau izpērk tik daudz ko
...

Zigmonte 4, 92. <> Izpirkt grēkus sar. —
darīt

tā, lai izlabotu (iepriekšējo darbību, izturēša-

nos). □ «Es šorīt izgudroju, ka mēs izpirksim
savus grēkus un nomierināsim mūsu dvēse-

les,» jau pa gabalu sauca Krustakmens. A Gri-

gulis 10, 204.

izpirkties, -pērkos, -pērcies, -pērkas, pag.

-pirkos; refl. 1. Reil.i zpirk t (2); iegūt
brīvību samaksājot. O . . Dižbite vienu laiku

bij strēlnieku vezumniekos un nēsāja zaldāta

mundieri. Un pēc tam runāja, ka viņš pa-

bēdzis vai ar naudu paslepšus izpircies. Upīts
11, 761.

2. Pērkot izdot (visu naudu). Algas dienā

gan viņš izpirkās.

izpirkums, -a, v. Paveikta darbība-*-iz-

pirkt (2). leķīlāto mantu i. I. no gūsta. Iz-

pirkuma nauda —■ nauda, ar ko izpērk.
Jautrs kāzinieku pulks sagaida jauno pāri,

kas drīz atgriezīsies no Kingisepas dzimtsarak-

stu nodaļas. Bez izpirkuma maksas viņiem tā-

lāk neizdosies tikt. Zv 66, 23, 3.

izpīt, -pinu, -pin, -pin, pag. -pinu; trans.

1. Atraisot, atpinot (parasti matus), izņemt

(piemēram, lenti). I. lenti no bizes. // Atpit,

atraisīt (parasti matus). O ..sieva lēnām no-

ģērbās, izpina matus.. Upīts 11, 450.

2. Pinot izgatavot; pinot izrotāt. O Intere-

santi un ērti ir krēsli ar sēdekli, kas izpīts no

lentēm. Mājtur 417. Egle savaldījās un atsēdās

ērtā, ar meldriem izpītā Piebalgas krēslā.

Birze 5, 107.

izpīties, -pinos, -pinies, -pinas, pag. -pinos;

refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz pīt. O Cik

gan viņš, puika būdams, nav vainagus izpi-

nies! Lit M 73, 25, 4.

2. Izraisīties (no tā, kas saista, apņem). I.

no tīkla.

3. sar. Ar grūtībām izkļūt (no kada, parasti

nevēlama, stāvokļa). O Ja klāsies nelabi, rau-

dzīšu izpīties. ME I, 780.

izplacināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Padarīt viscaur plānāku (piemēram, sitot ar

āmuru). O Dzelzs cirvim asmeni uzmetinot,

vispirms cirvja zoba apakšējo daļu izplacina

plānāku un tad tam apkārt apliec tērauda

plāksnīti. . Indāns 1, 160.

izplandīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Izplest,
izklāt. I. svārkus.
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izplandīties, parasti 3. pers., -as, pag. -ījas.

ļļ efļ t. Karogi vēja izplandījas.

izplānojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

lāts -*-izplānot. Saimniecības ēkas i. Sē-

jumu struktūras i. Parka i.

izplānot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Plānot

un pabeigt plānot. akcija

iesaistīja arī kapteini Gaigalu un vecāko leit-

nantu Dimzu. A Grigulis 13, 464. «. . jūs taču šo

filmu esat izplānojis visos sīkumos. .» Zig-

monte 4, 140.

izplāt, -plāju, -plāj, -plāj, pag. trans.

1. Izklāt, izplest. O Uz galda tiek izplatās ar

skaitļu rindām izraibinātas diennakts slodzes

lapas. Rīgas B 73, 195, 4.. . [uz galda] gulēja at-

vērta ģeogrāfijas grāmata ar līdzas izplāto Pa-

domju Savienības karti. Bērn 47, 5, 6.

2. Izplacināt. O.. viņa grāba no sacirstas

stieples gabaliņu čupas un uz akmens katram

galu izplāja plakani asu. Upīts VIII, 608.

izplatība, -as, s.; parasti vsk. 1. Stāvoklis,

kad (kas) ir sastopams, atrodas (piemēram,

telpā, vidē); processizplat iti c s (1).

O Par minerālu ķīmisko sastāvu un elementu

izplatību Zemes garozā daudz interesantu datu

sniedz ģeoķīmija. Upīte 1, 11. Ar kavernozo

tuberkulozi slimojošos agri ievietojot slimnī-

cā, . . ne vien uzlabo ārstēšanas rezultātus, bet

arī radikāli ierobežo tuberkulozes baciļu iz-

platību un pasargā no saslimšanas veselos cil-

vēkus. Ves 62, 7, 2.

2. Stāvoklis, kad (kas, piemēram, ziņa,

vēsts, uzskats) ir zināms, pazīstams; process ->

izplatīties (2). O Mākslinieciski augst-

vērtīgo kolektīvu koncertdarbība sekmē izci-

lāko mūzikas klasiķu un padomju komponistu

daiļdarbu izplatību . . Māksla 73, 2, 2.

izplatījums, -a, v.; parasti vsk. Visums.

□ Daži [pasažieri]. . pa lidmašīnas aizsalu-

šiem iluminatoriem centās kaut ko saskatīt

satumsušajā izplatījumā.. Lācis VII, 463. Vis-

apkārt, cik vien tālu skats spēj iespiesties
pasaules izplatījumā, redz zvaigznes un zvaig-

žņu pasaules, redz putekļus un atomus. Ikau-

nieks 1, 57.

izplatīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Virzīt

uz vairākām vai visām pusēm, plašumā.
O Šķaudot un klepojot saslimušais savā ap-
kārtnē izplata gļotu un siekalu pilieniņus. Ves

65, 1, 29. // parasti divd. formā: izplatīts. Būt

bieži sastopamam, plaši pazīstamam. O . . bi-

jušajā Vidzemes guberņā bieži izplatītās dzī-

vojamās rijas ir savdabīga latviešu mājokļu
forma. Cimermanis 1, 56. Ja par tipisku uzlū-

kotu tikai plaši izplatīto un neredzētu tā iz-

pausmi mazākumā, jaunajā, tad vispār dzīvi

nevarētu parādīt attīstībā.. Valefnis 1, 97.

Gripa ir viena no izplatītākajām lipīgajām sli-

mībām pasaulē . . Cīņa 57, 248, 3. // Pārnēsāt

(slimību ierosinātājus) un būt par cēloni tam,
ka (tie) iekļūst citos organismos. □.. ku-

kaiņi iznēsā lipīgo slimību mikrobus un iz-

plata slimības. Bērn 56, 5, 31. // Izdalot, pār-
dodot piegādāt (piemēram, preses izdevumus,

□ Kāpēc attiecīgās organizācijas vai

pats teātris nav padomājis, kā izplatīt biļetes

vai ielūgumus ostā iebraukušo jūrnieku vidū?

Talcis 7, 62. Ulda tēvs . . bieži nesa mājās re-

volucionāru izplatīto laikrakstu «Cīņa». Branks

1, 45. Oktobra beigās Janka gandrīz katru

dienu saņēma sainīti ar uzsaukumiem, kurus

nekavējoties vajadzēja izplatīt. Liesma 59, 11, 10.

2. Darīt zināmu (piemēram, ziņu, vēsti),

iepazīstināt (piemēram, ar uzskatiem). O In-

formācijas aģentūras, radio un televīzija iz-

platījušas svarīgu vēsti no Maskavas . . Cīņa

64, 140. 3. Toreiz, zemi piešķirot, izplatīja da-

žādas baumas. Fimbers 1, 272.

3. parasti 3. pers. Būt par (kā, piemēram,
gaismas, siltuma, skaņas) avotu. Krāsns iz-

plata siltumu. Skaļrunis izplata skaņas.

□ Reižu reizēm zilganbaltas liesmas pārskrēja

pār debesīm, uz acumirkli dienas gaismu iz-

platīdamas un tad atkal vēl tumšākai naktij
0

vietu dodamas. Blaumanis 6, 188. Beidzot mazā,

kūpošā lampiņa sāk telpā izplatīt skopu gais-
mu. Liesma 59, 1. 12. Ugunskurā dega bērza

zari, dzedrajā rudens gaisā izplatot rēnu sil-

tumu. Kar 58, 2, 58. // Būt tādam, no kura plūst
(smarža). □ . . jasmīni pašlaik beidza zie-

dēt, izplatīdami apkārtnē mirstošu ziedu skābi

saldo dvesmu. Sudrabu E 3, 377. . . siens

izplatīja neprātīgi reibinošu smaržu. . Sakse

2, 48.

izplatīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.

1. Reil. ->- izplatit (1). O Bet uguns iz-

platījās arvienu tālāk. Blaumanis 6, 147. Mēģi-
niet iemest ūdenī kādu priekšmetu, piemēram,,
akmeni. Uz visām pusēm no tā krišanas vie-

tas izplatīsies viļņi. Zin T 62, 7, 8. Slimība

[poliomielīts] vairāk izplatās vasaras beigās-

un rudens sākumā. Ves 64, 9, 9.

2. Kļūt zināmam (piemēram, par ziņu, vēsti),

kļūt pazīstamam (piemēram, par uzskatiem).

O Briesmu vēsts zibens ātrumā izplatījās gar

dzelzceļa līniju. Birznieks-Upītis 6, 220. Vēsts

par zaldāta ārstēšanas spējām izplatās tālu jo

tālu. LTP 302. Vergturu sabiedrības sairšanas

periodā, kad saasinājās šķiru cīņa, vairāk iz-

platījās ideālistiskie uzskati. Karpovics 1, 15.

3. Pakāpeniski izveidoties telpas, vides da-

ļās aizvien tālāk (no kāda punkta, avota) —

piemēram, par gaismu, siltumu, skaņu. Noteikt

ātrumu, ar kādu izplatās gaisma. Skaņas kon-

certzālē izplatās labi. O Arā bija jau tumsa-

iestājusies, pilns mēness gaišums izplatījās pār

mazo dārziņu. Aspazija 11, 390. // Rasties un iz-

plūst (telpā, vidē) —

par smaržu. Pret va-

karu gar visu ezera malu izplatījās patīkama
vītušu zāļu smarža. Birznieks-Upītis 6, 162. Ma-

horkas gruzduma asā smaka izplatījās mik-

lajā .. gaisā. Kar 57, 2, 68.

izplātīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

Izlielīties. □ «Ko nu mans vīrs! . . Vārdu no>

viņa nedzirdēsi. Bet kur tas der. Vajag tā ka

Krūklis. Izplātās sapulcē: es apņemos nobarot

tik un tik bekonus, es tā un tā!» Kalndruva

2, 64.

izplaucēti [izplaucēt], -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju;-

trans. Plaucējot iztīrīt (parasti trauku).

□ Pirms kāpostu ievietošanas mucas izplaucē.-
ar tvaiku vai verdošu ūdeni. Mājtur 386^
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.. [Kalnbirze] palīdzēja uznest mučeli no pa-

graba un izplaucēt ar vārošu ūdeni. Zv 54,

5, 19. // Izraisīt stipru apdegumu (parasti kādā

ķermeņa dobumā, piemēram, ar karstu ūdeni,

kodīgu vielu). O «Es nesmēķēšu. Ar šādu

tabaku var iekšas izplaucēt,» viņš atdeva pīpi

atpakaļ komandierim. Grīva 4, 161. Uzlaužot

izdedžus, viņi apdedzināja pirkstus pie sakar-

sušiem kruķiem, jo nebija sev pagādājuši lu-

patas, bet, pelnus dzēsdams, viens gandrīz iz-

plaucēja acis. Lācis 15, 380.

izplaucēt 2 [izplaucēt], -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju;
trans. Panākt, būt par cēloni, ka izplaukst.
I. ķiršu ziedus. I. pavasara ziedus. O Šeit

saimniekoja tikai karstā stepes saule, pava-

saros izkausējot sniegu un izplaucējot zaļajā,

sulīgajā zālē visvisādus brīnišķīgus ziedus.

Kroma 3, 22.

izplaukt, parasti 3. pers., -plaukst, pag. -plau-
ka; intrans. Plaukstot atvērties (par ziediem,

lapām); salapot, uzziedēt (par augiem). i[Z) Tie

ziedi neizplaukst, kam pumpurā Jau tārps ir

iemeties un lēnām grauž. Paegle 2, 127. Un

katrā ziņā ir arī Komjaunatnes iela, kuras

malās pēc gadiem izplauks skaistās un svinī-

gās kastaņkoku sveces. Kroma 3, 28. Meitenei

ar gaišo bizi, kura nāca gar šiem ceriņiem,

gan likās, ka tie jau izplaukuši un smaržo.

Birze 5, 269. Koki jau izplaukuši. ME I, 781.

pārn. Caur sudrabainajām ledus puķēm, kas

izplaukušas uz rūtīm, krēslainajā istabā ielau-

žas mirdzošs gaismas stars . . Grīva 6, 31.

pārn. Izrunājusies viešņa iegrima domās, vi-

ņas mazās, it kā izžuvušās rokas lēni grozīja

apakštasīti, vaigu galos bija izplaucis sārtums.

Vilks 5, 132. pārn. Tavs karogs ceļu rāda lies-

modams, Kur cīņās izplauks visu ļaužu lai-

me. . Sudrabkalns 1, 170.

izplenderēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Vieglprātīgi iztērēt, izšķērdēt; nelietderīgi iz-

lietot, izmantot. O Kad iedotais izplenderēts,
tad nabagi žēlojas, ka jāmirstot badā. ME I, 782.

Tas nenozīmē, ka zemi kāds drīkstētu izplen-
derēt un neapsēt. Sakse 7, 384. «Es tomēr ne-

kādu akmeņu vešanu nepieļaušu. Šo zemes

gabalu esmu pieprasījis sev, un man jālūko-
jas, lai to neizplenderētu.» Fimbers 1, 317.

izplēnēt, parasti 3. pers., -plēn, arī -plēnē, pag.

-plēnēja; intrans. Pamazām izdegt (par uguni,

oglēm), a Tā vecā uguns, kuru lepni kūrāt

jūs, ir izplēnējusi un nesilda vairs mūs. Bārda

l, 373. Atdzisa
..

ar dvieli pārsegtais kartu-

peļu trauks, izplēnēja ogles pavardā. Līvs 2, 88.

Dzirksteles paceļas gaisā un pa vienai kā ma-

zas, krītošas zvaigznes izplēn uz tumšā fona.

Liesma 64, 12, 16. // Pamazām pazaudēt spil-

gtumu, izdzist (par gaismas avotu, gaismu).
O Tad zālē izplēn lielā lustra — Un tumsai

līdz nāk klusums dziļš. Kar 56, 2, 34. Debesu

spožais zelts izplēnējis, un tās nemanot bija
savilkušās tumšas un drūmas kā pirms ne-

gaisa. Vilks 5, 22. // pārn. Pamazām izzust (pie-
mēram, par miglu, dūmiem v. tml.). !□ No

skursteņa tek viegla dūmu dzijtiņa un izplēn
turpat virs jumta blīvajā lietus padebesī. In-

drāne 2, 81. Migla pļavā izplēnējusi, sākas sa-

noša, dzirkstoša diena. Kar 55, 8. 11. // pārn. Pa-

mazām apklust (par skaņām). īd Motoru rū-

koņa un satraukums izplēnēja jūnija bezvēja

gaisā. A Grigulis 8, 3. // pārn. Tuvoties nobei-

gumam (par dienu, nakti). O Aizvelkas va-

kars un izplēn nakts — rītausma atnāk ar

vēsti . . Lukss 1, 185. Grimst saule. Izplēn diena

veca, Un aprimst ganāmpulka zvans. Liesma

59, 6, 25. // pārn. Izbeigties, izzust (parasti par

psihiskām norisēm, to izpausmi). !□ Tad at-

kal dienas bez darba — pelēkas, īgnas. To-

mēr neizplēn tukšumā domas par nākotni.

Lit M 61, 5, 2. Smaids ievilkās viņa jau vecī-

gajā sejā, bet, kad durvīm tuvojās Eda, tas

izplēnēja un apsīka vaigu rievās. Jansons

1, 168.

izplest, -plešu, -plet, -pleš, pag. -pletu, arī

-plētu; trans. 1. Plati pavērt (piemēram, acis);

plati atvērt (piemēram, muti). O Viņai bija
apaļa, sašķobīta seja, plaši izplestas acis, ku-

ras tā neuzticīgi, lēnām mirkšķināja. Poruks

3, 249. Un mazais [brālis] izpleš acis un muti.

Tik nepierasti labs Andris šovakar. Dripe l, 6.

// Izstiept sānis (piemēram, rokas, kājas, spār-

nus); izstiept un atvirzīt citu no cita (pirk-
stus). □ . . Aldo klāja guļasvietu un . . pa-

skatījās uz Gunāru, kas stāvēja, plati izpletis

kājas, ar galvu gandrīz skardams šaurā va-

gona griestus. Lukjanskis l, 5. Izveidojas [mā-

konis] . . kā varens putns izplestiem spārniem

un līku knābi. . Brigadere 2, 301. Tagad elkonis

atspiests galdā, roka ar izplestiem pirkstiem

paslieta gaisā . . Upīts 4, 148. // Būt pavērstam

uz vairākām vai visām pusēm (piemēram, par

koku zariem). O Nestaigāti ceļi un takas aiz-

aug. Kārkli un lazdas izpleš tiem pāri savus

zarus. Kar 58, 3, 39.

2. Atritināt, izklāt (ko saritinātu, salocītu,

sak)autu). O Viņi izpleta uz galda projektu
ruļļus, atvēra duci žurnālu dažādās valodās

un sāka strīdēties. Birze 5, 98. Tēvs .. izplēta
novilkto ādu uz akmens sienas saulē žāvēša-

nai. Birznieks-Upītis 6, 206. pārn. . . pie viņu

[minaretu] kājām savus plīvurus uz visām pu-

sēm izpletuši, bija nokritusi nakts. Kar 66, 1, 96.

izplēst, -plēšu, -plēs, -plēš, pag. -plēsu; trans.

Plēšot izdabūt (no kurienes, kur v. tml).

O Salmi pūnē cieši saguluši, pa cauro jumtu

satecējuši slapji — grūti izplēst. Upīts 10, 64.

. . Vilde piegāja pie rakstāmgalda un kaut ko

ierakstīja bloknotā. Lapiņu izplēsa, salocīja un

iebāza vestes kabatā. Lācis VI, 359. Ar saviem

slaidajiem pirkstiem viņa pūlējās no sausās,

cietās augsnes izplēst ar visām saknēm krāš-

ņos, spilgti oranžos ziedus. . Kar 59, 9, 46.

// sar. legūt ar pūlēm, arī ar varu. a . . tas

[lielkungs] ir ciets kā krams, ar plēšanu nekā

nevar izplēst. Upīts 4, 15. . . tas ir burvīgi, ka

tieši uz šo vakaru izdevās izplēst mātei nau-

du jaunajai kleitai. Kar 55, 6, 81. . . revolucio-

nāriem ir tiesība šo tautai izplēsto naudu pa-

ņemt un izlietot ieroču iegādāšanai. Sēlis

4a, 154.

izplesties, -piešos, -pleties, -plešas, pag. -ple-
tos, arī -plētos; refl. 1. parasti 3. pers. Reil. -*-

izplest (1). O Traktors gāja tieši uz šķūņa
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durvīm. Paps [saimnieks] kļuva bāls, un acis

izpletās apaļas kā šķīvji. A Grigulis 12, 13. Pa-

galms zem ozoliem paliek arvien tukšāks, līdz

beidzot viņi brīvi var izplesties ar visiem žu-

buriem, kuru varenā paēnā kā bērni spiežas
cits pie cita jauni bērziņi. Austriņš 2, 179.

2. parasti 3. pers.
Palielināties tilpumā, ap-

jomā (par priekšmetiem, vielām). O ..dau-

dzas citas maiņzvaigznes izplešas un saraujas

ar pulksteņa precizitāti. Ikaunieks 1, 18. Ūdens

sasals, izpletīsies, un ledus, darbodamies kā

varena prese, iespiedīs metāla loksni padziļi-

nājumos. . Zv 65, 18, 16.

3. leņemt arvien lielāku telpu, laukumu

(piemēram, par uguni). IO Bet ja liesmas ap-

sitas ap ezera galiem! Viņas izplētās tik ne-

ticamā ātrumā! Blaumanis 6, 147. Janīna
. . uz-

grieza augstāk lampiņas dakti, šaurā liesma

izpletās lielāka un gaišāka. Kar 58, 3, 55. // No-

vietojoties, ari atrodoties (kur), ieņemt sa-

mērā lielu telpu, laukumu. iO Atlantijas iela.

Līdztekus Airu ielai brīvā vēzienā izplešas un

traucas uz priekšu asfaltētais ceļš. Ķempe 9, 22.

Es guļu klusu kā pelīte un raugos, kā pilnais
mēness uzbāzīgi iespiedies manā istabā un iz-

pleties pār visu sienu. Brodele 17, 162. Pa visu

ekrānu izpletušies rikšas riteņi: tie griežas
ātri, ātri. Cīņa 60, 5, 4. pārn. Kad pār dīķi iz-

pletās salda miglas snauda, arī varde iegrima
siltā miegā. Kaldupe 6, 93. // Nostājoties (pie-

mēram, ceļā, durvīs), pilnīgi aizsprostot.
lO Ceļa vidū, rokās saķērušies un pēc iespē-

jas plaši izplētušies, stāvēja Kalnariju vecie.

Sakse 2, 27. pārn. Jo dažreiz vājums Tā izslē-

jās — Kā kalns tev pretī izplešas tas. Ķempe

7, 34.

izplēsties, -plēšos, -plēsies, -plēšas, pag. -plē-
sos; refl.; sar. 1. Izstrīdēties; arī izkauties.

O «Tu varbūt sapratīsi, ka pagastā nav viss

tā, kā vajadzētu būt?» — «Tad nav jau,»
Jānis piekrita. «Es nemāku ar viņiem izplēs-
ties.» Sakse 7, 229.

2. Strādājot nomocīties, nopūlēties.
O Strādnieks cauru dienu izplēsies ar grūtiem
darbiem. ME pap I, 473.

izpletnis, -ņa, v. lerīce, mehānisms, kas

gaisā samazina (kā) krišanas ātrumu. Lēciens

ar izpletni. O Izpletnis atvēries un lēni slīd

lejup, ļaujot cilvēkam vērot zemi no putna

lidojuma. Zv 63, 14, 25. Kad Arvis atbrauca šeit

vai viņa ieradās Rīgā, diena aizlidoja kā kri-

tiens ar izpletni . . . Purs 4, 285.

izpliķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Vairāk-

kārt iesist pliķi. IO Izpliķēt to, kā pelnījis.
ME I, 783. sal. Kad sanitāre. . , kas agrāk
labprāt mīlēja patērzēt ar viņu, uzreiz kļuva
nevaļīga, kad viņš apstājās tai līdzās, viņš no-

sarka un nokaunējās kā izpliķēts. Lācis 15, 303.

izplinkšķināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

izplinkšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. Slikti, nemākulīgi atskaņot (melodiju, pie-
mēram, uz klavierēm).

izplīst, parasti 3. pers., -plīst, pag. -plīsa; in-

trans. Plīstot kļūt caurumainam; plīstot (kam),
rasties (par caurumu). Zeķe izplīsuši. Cimdā

izplīsis caurums. O. . lodziņš vakarpusē bija

tāds pacaurs, palodze iztrupējusi un arī vienas

rūts stūris izplīsis. Austriņš 1, 41. «Kā tā var?»

viņa tikko sadzirdami pukojās. «Sviež prom

tādu labu kreklu . . . Tikai elkoņi izplīsuši...»
Kalndruva 5, 119.

izplīsums, -a, v. Paveikta darbība -*- i z-

plīst; izplīsusī vieta. I. loga rūtī.

izplosīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Plosot

sadalīt, izjaukt (kādu kopumu). I. grāmatu.
izplosīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku plosīties (piemē-
ram, par vēju). Vējš izplosījās visu nakti.

2. sar. Ilgāku laiku, daudz draiskuļoties.
IO . . Osienes bērni.. aizvilkās lejā ganībās-
pie mazā Andra izplosīties un izbļauties. Upīts
4, 216.

izplucinātl, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Plucinot sadalīt viscaur sīkāk (piemēram,
vilnu). I. vilnu. I. spalvas. // Izplūkāt. Q Ti-

kai vecā kolhoza rija nepadevās. Vējā un

lietū izplucinātais jumts gan nosvila ātri un

iebruka spāres, taču mūra sienas kā bezzobu

mute ņirdzīgi smīnēja kā par tanku lielgabalu,
tā par mīnu eksplozijām. Kar 45, 7/8, 611.

izplucināt 2, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Izplaucēt 1. O sal. Ēšanu vēl varētu

paciest, bet slāpes bija neizturamas. Mute iz-

kaltusi, un rīkle dega kā izplucināta. Rozītis-

1, 52.

izplūde, -es, s.; parasti vsk. 1. Process —>-

izplūst (1); izplūšana. O . . nedrīkst vien-

aldzīgi izturēties arī pret nelielu gāzes izplūdi,

nekavējoties jāizsauc montieris. Lauku - Dzīve-

-68, 2, 39. Čehoslovakijā radīta ierīce izplūdes
gāzu absorbēšanai. Zin T 67, 4, 43. . . pie hidro-

elektrostacijām un rūpnīcu izstrādāto ūdeņu

izplūdes vietās izveidojas . . neaizsalstoši upju

un ezeru rajoni. . D kal 66, 55.

2. tehn. Izeja hidrauliskā vai pneimatiskā
iekārtā. Izplūdes vārsts.

izplūdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

izpludināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, arī ļaut, lai izplūst (no kurienes, kur

v. tml). O Izpludināt ūdeni no grāvja. ME

I, 783. Sankcijas ir visstingrākās. Un ne tikai

tiem, kas izplūdinājuši mazutu, bet arī tiem,

kas. . nav laikus ziņojuši par piesārņojumu.

Rīgas B 74, 189, 6.

izplūdums, -a, v. 1. Rezultāts i z p 1 ū s t (1).
Ūdens i. Gāzes i. O Asins izplūdums parasti,
rodas pēc kādas artērijas sieniņas plīsuma.
Ves 58, 4, 4.

2. Rezultāts-*- i z p 1ū s t (2). Naftas i.

ūdenī.

3. Rezultāts-*-i z p 1 ū s t (3). Sāpju i.

4. Rezultāts -aizplūst (4). Tintes i. uz

papīra.
5. Rezultāts-*-i z p 1 ū s t (5). Jūtu i.

O .. jutu pat vaigus kaistam, kas parasti man

ir draudoša dusmu izplūduma pirmā pazīme.
Birze 1, 10.

izpluinīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Plulnot

izkliedēt, izjaukt (kādu kopumu). Izpluinītas-
spalvas. O Brāzdamies pa atvērtajiem lo-

giem, rudens vējš žužināja uz galda
izpluinīto grāmatu brūnā brošējumā. . Niedre
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12, 97. Melnbalti rūtota seģene ir viņai pār

pleciem, bet matu pīnes samirkušas un vēja

izpluinītas. Kaldupe 4, 140. Kārts galā Tibils

piekāra vairākus virvju galos iesietus akme-

ņus, lai vējš neizpluinītu siena kaudzi. . Birz-

nieks-Upītis 6, 214. pārn. Nesen saņēmu vēs-

tuli, kurā kāds lasītājs mani [autoru] izplui-

nījis kā mazu kucēnu. Kar 59, 10, 92.

izplūkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Plū-

kājot izvilkt, izplēst; plūkājot padarīt retāku.

I. spalvu. iO . . ābeles dzīvojamās mājas

galā čurn, vēja izplūkātas un aplauzītas. Upīts

V, 62. Čurn mežmalā Rencēna būda, sveic

mani ar savu sašķiebto skursteni, vējā izplū-
kāto salmu jumtu. Rihters 1, 368. .ar nožēlu

vēl nākas noskatīties, kā garāmgājēji izplūkā

dzīvžogus celiņu malā . . Ves 62, 4, 8.

izplūkt, -plūcu, -plūc, -plūc, pag. -plūcu;
trans. Plūcot izvilkt, izplēst; plūcot padarīt re-

tāku. IO Kaņepes tiešām auga kā mežs. Saušņi

jau pavasarī izplūkti.. Upīts XI, 274. ..ta-

bakai noņemot galotnes un izplūcot lapas, uz-

labo ražas kvalitāti. Apsītis 1, 392. Pīlei patīk
komforts: ligzdu tā izklāj ar dūnām, kuras

izplūc pati no sava «tērpa». Zv 66, 10, 31.

izplūkties, -plūcos, -plūcies, -plūcas, pag.

-plūcos; refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz

plūkt. I. linus.

2. sar. Izkauties.

izplunčāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz plunčāties. O Bet

parastajās darba dienās labi ja var izrauties

kādu stundiņu, lai salādētu visu Ponciusu jau-
nāko paaudzi spēcīgā K-750 blakusvāģi un

aizrautu uz netālo ezeriņu izplunčāties. Lauku

Dzīve 68, 1, 4. Pēc patikas [bērns jūrmalā] va-

rēja izplunčāties, izšļakstīties ar ūdeni . . Kar

74, 5. 121. // sar. lekrītot ūdeni, samērcēties,

izpeldēties (pret savu gribu). iO Pietiek plostu
nedaudz sašūpot vai sašķiebt, un tas apveļas
kā korķis. Pirmie izplunčājas Valda un Vilis.

Zv 62, ]4, 7.

izplūst, -plūstu, -plūsti, -plūst, pag. -plūdu;
intrans. 1. parasti 3. pers. Plūstot izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml.) — piemēram, par šķid-

rumu, straumi. D . . gar visu Gaujas senlejas
kraujas malu izplūst . . pazemes avoti . . Zv 58,

17, 20. Dziednieciskais ūdens izplūst no 238 met-

ru dziļuma. . Zv 73, 20, 6. // Par gāzi, gaisa
strāvu v. tml. No riepas izplūdis gaiss. O Ga-

dās, ka, urbjot akas, no caurulēm sāk izplūst

gāze . . Liesma 59, 2, 28. // Plūstot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko) — piemēram, par šķid-

rumu, straumi. Ūdens izplūda cauri aizspros-
tam. // Par gāzi, gaisa strāvu v. tml. !o Dien-

naktī caur plaušām izplūst 15 000—17 000 litru

gaisa. . Ves 64, 6, 15. // Izplatīties (no kāda

avota) —

par skaņu, gaismu. lo Skaņas iz-

plūda no mašīnu kalves un aizlidoja pāri me-

ža galotnēm. . Bērn 59, 12, 35. Cauri durvīm

izplūda skaļas valodas. . Zv 52, 6, 15. . . no-

dzēsa spuldzi, atstājot ieslēgtu tikai radio-

aparātu, no kura skalas izplūda blāva gais-
ma. . Purs 4, 229. // Izplatīties (par smaržu).
O Tik no aitu bariem, kā no ganiem izplūda
īpatnēja, sīva sviedru smaka. Birznieks-Upītis

6, 243. // pārn. Iziet, iznākt, izskriet (parasti par

daudziem). lO .. rūpnīcā beigusies maiņa, pa

vārtiem uz ielas izplūst ļaužu straume. Rīgas B

58, 168, 2.

2. parasti 3. pers. Plūstot izplesties, arī izpla-
tīties uz visām pusēm (par šķidrumu, straumi).
D Nafta, ielieta ūdenī, izplūst pa tā virsu,

veidojot plēvi. Ves 62, 4, 30. Viņam šķita, ka

krūtīs virmo spēks kā pavasara ūdens, kad

tas Dzelves upē kādā vietā uzlauzis ledu un

izplūst pāri krastiem. Birze 5, 205. // Par gāzi,
gaisa strāvu v. tml. Telpā izplūda gāze. // Par

krāsu. IO Didzis centās izlasīt pasta zīmogu,
bet tas viņam neizdevās, jo, kā par spīti,
krāsa bija izplūdusi. Ezera 2, 60. Sienu krāso-

jām pārmaiņus abi. Baltā krāsa izplūdusi un

sabiezēja platā vālā kā vakara migla. Skujiņš

7, 66. // pārn. Izirt un izplesties (par matiem).

O Spodrītes mati atiet vaļā un izplūst pār

pleciem. Paegle 3, 69. Gaišie matu viļņi izplūda

uz spilvena. Jauno v 59, 68. // pārn. Plūstot

izplesties (parasti par sēklu, graudu kopumu).

Linsēklas izplūst pa grīdu.
3. parasti 3. pers. Pārņemt (par lizioloģisku

vai psihisku norisi). iO Valeriju. . kūleniski

iegrūda automašīnā. Motors ierūcās, mašīna

sakratījās, un trulas sāpes izplūda ķermenī.

Eglons 2, 435. Viņaapziņā izplūda viens vienīgs

jautājums — kas notiks tālāk? Skujiņš 3, 189.

4. parasti 3. pers. Šķietami pazaudēt apveidu,
kontūras (piemēram, miglā). lO Sāk snigt.,

stiprāk, ļoti lielām, biežām pārslām, torņi iz-

plūda miglā . . Ezera 5, 27. . . tālākie priekšmeti
[tuvredzīgam cilvēkam] ir neskaidri un izplū-
duši. Ves 64, 7, 30. Šur tur sniegā redzami pēdu
dobumi. Kūstošā sniegā izplūduši; nevar zināt,

sen vai tikko vēl iets. Upīts 10, 348. pārn. Ap-
ziņas tēli sāka tīties miglā, izplūst, līdz iz-

dzisa pavisam. Lubējs 1, 190. // Plūstot (piemē-

ram tintei, krāsai), pazaudēt kontūru noteik-

tību (parasti par rakstu). lo Melnais tintes

raksts, lai arī pāris vietās izplūdis, it kā tur . .
būtu uzkritusi kāda asara, tomēr bija salasāms.

Birze 3, 8. // pārn. Pazaudēt koncentrētlbu, sa-

tura vai lormas skaidrību (parasti par mākslas

darbu, tā kompozīciju). IO .. jācīnās pret sa-

saldinātu liriku, daudzvārdīgiem vārsmoju-
miem, izplūdušām kompozīcijām. . Kar 60,

1, 123.

5. Būt nesavaldīgam (psihiska stāvokļa iz-

pausmē). IO . . mājnieki izplūda vaimanās.

Niedre 12, 23. . . piedzēries cilvēks bez iemesla

trokšņo vai arī kļūst jūtelīgs, raudulīgs, iz-

plūst dusmās. Rīgas B 66, 179, 6. .. Andris pie-

spiežas tēva sāniem. Tikai tā mazliet. Izplūst

pārliekos glāstos te neviens nav pieradis.
Dripe 1, 6. // Neapvaldīti izpausties (par psi-
hisku stāvokli). lO Tik vien Andra mātei, kā

sievietei, sirdī nestās bēdas izplūda dažreiz

vārdos, bet tad arī tikai pret tuvu stāvošiem,

nekad pret svešiem. Apsīšu J 3, 19.

6. Kļūt resnākam, aptaukoties (par cilvēku,

viņa ķermeņa daļām). iO Mare vēl bija iz-

skatīga un saturīga sieva.... augums vēl pa-

visam netaisījās izplūst. . Brodele 14, 45. Viss

liedags bija ļaužu' pilns .. Kalsnie eksemplāri
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mijās ar labi nobarotiem, jaunekļu vingrie,

muskuļainie stāvi kustējās pa vidu izplūdu-
šiem tauku blāķiem un drebelīgiem

_

veču

augumiem. Lācis 6, 9. No krēsla piecēlās sa-

kumpusi vecīte — Harija tēvamāsa — ar bez-

gala labsirdīgu, izplūdušu seju. Rinkule 2, 19.

o<> Seja izplūst smaidā — saka, ja cilvēks

sāk smaidīt. O Seržants atver bloknotu, brīdi

lasa klusu, tad viņa seja izplūst platā smaida.

Bels 1, 62. Viņas sejā sarosījās visas sīkās

krunciņas, lai izplūstu bezgalīgi laipnā un sa-

protošā pateicības smaidā. . Rinkule 2, 106.

*> Izplūst smieklos —
sākt stipri smieties.

□ Cik māte klusa un drūma, tik šī [meita]

izplūst vienos smieklos. Lēmanis 17, 91. %> Iz-

plūst asarās — sākt stipri raudāt. O «Vai

tiešām viņas vīrs varēja sevī lolot tādus no-

domus?» ■— Berta domāja, gultā iekritusi un

asarās izplūzdama. Rozītis 1, 31. . . pietika mei-

tenei kaut uz vienu mirkli atslābt dedzībā pret
mūziku

— un māte jau saknieba lūpas, sabo-

zās vai izplūda histēriskās asarās. Bendrupe

1, 295.

izpļāpāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Pļā-

pājot izpaust (parasti ko slēpjamu). O Man

jau levuks pieteica nevienam nesacīt ne

vārda, bet tagad, kur viņa pati jau visu iz-

pļāpājusi, es varu droši stāstīt. Jaunsudrabiņš

4, 59. Tu zini jau? Zēl, ka izpļāpājuši. Mēs

gribējām sagatavot tev mazu pārsteigumu.
Upīts 111,_129.

izpļāpāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz pļāpāt; arī izrunā-

ties (1). O Vīrs bija runīgs un laikam ilgi

nebija dabūjis izpļāpāties ar svešu cilvēku.

Viņš tūlīt sāka stāstīt par savu saimniecību.

Lācis 4, 328. . . tie abi vairs nebija bērni, kas

bez aizspriedumiem varēja satikties un par

visu nekautrīgi izpļāpāties. Birznieks-Upītis

6, 192.

2. Izpļāpāt. !□ Guntis, ja arī izpļāpātos,
vairs nevarētu lietai kaitēt, jo viss notiks jau

rīt. Dripe 1, 65. ..ja abi [līdzzinātāji] izpļāpā-
sies, nekas labs negaida arī viņu pašu. Dripe

3, 182.

izpļaukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Vai-

rākkārt iesist pļauku. O Albertam niez ro-

kas zeņķi sapurināt un izpļaukāt, viņš pat
brīnās, kā var noturēties, tā neizdarījis. . Krū-

miņš 1, 92. Krūms atceras monologu klasē, un

rodas vēlēšanās sevi izpļaukāt. Dripe 3, 27.

sal. Stāvēju kā izpļaukāts, ar juceklīgām do-

mām, ka nu iet pavisam slikti. . Kalndruva

5, 248.

izpļaustīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; pareti.
Izpļaut. \UJ_. . ļaudis strādāja ar izkaptīm, dak-

šām un grābekļiem, piepildīja tvertni, centās

izpļaustīt visas vietas, kur zāle augusi. Cīņa

74, 164, 1.

izpļaut, -pļauju, -pļauj, -pļauj,_ pag. -pļāvu;
trans. Pļaujot viscaur atbrīvot (kādu vietu) no

zāles, labības. !□ Liekas, kas nu tur liels
—

izpļauta grāvmala. Cīņa 74, 152, 3. Pa izpļauto
celiņu viņi pagriezās ārā no birzes. Dorbe 4, 28.

.. vecaistēvs Jukums . . vasarās izpļāva brigā-
des grāvjus . . Kalndruva 2, 81. // Nopļaut

(daudz vai visu). I. nezāles. a «Es.. pats
izpļaušu veldri . . .» Birze 3, 38.

izpļauties, -pļaujos, -pļaujies, -pļaujas, pag.

-pļāvos; refl. Ilgāku laiku, daudz pļaut.O Šo-

dien labi izpļāvāmies. ME I, 784. // trans. I.

zāli.

izpogāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Po-

gājot izvirzīt cauri (pogu pogcaurumam).

izpogoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. Ilgāku laiku, daudz pogot. Lakstīgalas iz-

pogojās visu pavasari.

izpostīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Postot

pilnīgi iznīcināt, pārvērst drupās. I. pilsētu.

Izpostīts cietoksnis. O . . tālāk pakalne ar

artilērijas izpostīto mežu, fašistu pirmās līni-

jas, kur pūlējās noturēties mūsu pulks. Spāre

5, 386. Tornado te ir diezgan biežs viesis, bet

tik stiprs sen nebija pieredzēts. Kaut tikai ne-

būtu izpostījis plantācijas. Grīva 8, 308. Lauci-

nieks nedrīkst izpostīt savu birztalu upes līcī

un nākt uz pilsētu . . Ziedonis 6. 142. // pārn.

Pilnīgi izjaukt, pārvērst (parasti ko ierastu,

iedibinātu). I. dzīves kārtību. O Bet vedekla

baidījās no vīramātes. Vai mazums dzirdēts»
kur vīramātes izpostījušas dzīvi. Avotiņa 3, 133.

izpotēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

darīt potēšanu (cilvēkiem vai dzīvniekiem).
O Nav viegli izpotēt visus bērnus un pie
tam potēšanu izdarīt precīzi noteiktos laikos.

Ves 64, 2, 13.

2. Potēt un pabeigt potēt (kokus). □ Imants

izpotēs ābelīti, sastādīs jaunas. . Sakse 7, 157.

izprasījums, -a, v. Rezultāts -> i z p r a-

sīt (2). a Šis lēņu vīru piedāvājums bīska-

pam
— virsīpašniekam — pirkt savu izlēņoto

muižu ir uzskatāms par īpaša veida pārdoša-
nas atļaujas izprasījumu. V Kalniņš 1, 75.

izprasīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Izjau-

tāt. D Jāizprasa vēlreiz Ērika mātei, kādi

izskatījās tie, kas viņu aplaupīja. Sakse 7, 200.

Tēvs izprasīja paklusām brāļiem: «Nu, kā tad

Jūlis uzvedas pilsētā?» Austriņš 1, 248.

2. Izlūgt; arī pieprasīt. O Daži ēda tāpat

sausu, daži bij izprasījuši alu. Birznieks-Upītis

6, 117. Ap Jāņiem abi ar Zani vienlaicīgi iz-

prasījām atvaļinājumu. Skujiņš 7, 45.

izprasīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Izjautāties. \E3 Izmeklējos, mīļā, izprasījos

visiem, neviens nezina. Birznieks-Upītis 6, 318.

// trans. I. ceļu.
2. sar. Izlūgties atļauju (parasti aiziet no

kurienes vai neierasties kur). IO Man tovakar

bija jāspēlē «Tanheizerā», bet es sagādāju
vietnieku un izprasījos. Saulītis 13, 52. Izprasī-

jos uz pāris stundām. Bels 1, 21. // trans. Iz-

lūgties. I. naudu.

izprast, -protu, -proti, -prot, pag. -pratu;
trans. Pilnīgi izzināt un saprast. I. cilvēku.

I. konflikta cēloni. I. grāmatu. I. mūziku.

O Jēdziens par telpu un laiku dod iespēju

izprast matērijas kustību. Karpovics 1, 9. Vai-

rāk redzēt, zināt, izprast radoša cilvēka aug-

smei ir nepieciešams. Pad J 73, 5, 4. Rainis

pareizi izpratis un uztvēris Šekspīra domu

emocijas un tikpat pareizi atveidojis latviešu

valodā . .Kar 63, 4, 149.
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izprašņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Izjautāt. O .. Elīna kopš pašiem kopdzīves
sākumiem pieradinājās neizprašņāt un nepētīt

to, par ko vīrs pats negribēja runāt. Brīdaka

5, 126. // intrans. O Tad sāka izprašņāt par

vina dzīvi, par tēvu.. Birznieks-Upītis V, 171.

Arvīds Salums . . izprašņāja par vietējiem no-

tikumiem . .Purs 4, 46.

izprašņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

reil.; sar. Izjautāties. I. par pazudušo. // trans.

I. ceļu.

izpratināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

sar. Nopratināt. O Izpratināt desmit liecinie-

ku. ME I, 785.

izpratne, -es, dsk. ģen. -ņu, s. Stāvoklis, kad

ir uztverta un pilnīgi saprasta (kā) būtība, sa-

turs, nozīme; spēja, prasme uztvert un saprast

(kā) būtību, saturu, nozīmi. Vēstures attīstī-

bas i. Mākslas i. Skaņdarba i. Dabas i. Rī-

koties pēc savas izpratnes. O Par zināšanu

izpratni var runāt tad, ja bērnam izdodas iz-

veidot sakarus starp uztveramā atsevišķām da-

ļām un saskatīt sakaru starp jauno un jau

esošajām zināšanām. Sk Ģ 66, 7, 11. Viņam

dzīvot — tas ir strādāt, strādāt — braukt jūrā.
Tā dzīvi saprot kapteinis Dziesma, un tādu

izpratni viņš māca citiem. Zigmonte 2, 221. Pa-

domju skatītājs no šīs lugas izrādes daudz ko

paņem līdzi ne vien pagātnes labākai izprat-
nei, bet arī šodienas darbam, dzīves parādību

vērtējumam. J Kalniņš 1, 304.

izprātot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Iz-

domāt (1). O Arturs prātoja, prātoja, kāda

būs šī dāvana, bet neko nevarēja izprātot.

Stulpāns 2, 72. Tā viņš Jzprātoja, ka akciju

iegādāšana būs jāuztic Ūdrim, ja Ceplis vēl

tomēr vilcināsies. Rozītis 1, 77. Labi sēdēt uz

atliektiem alkšņu zariem, . . lasīt dzejoļus un

stāstus, izprātot nopietnas un jocīgas domas.

Vējāns 5, 146.

izprātoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz prātot; izdomāties.

□ . . Uģis Ziemelis visu nakti izprātojies un

tā arī nav varējis uzminēt, kāpēc viņam šorīt

jādodas uz kantori, kādēļ līdzi jāņem cepļa

komjauniešu un jauniešu saraksts. Preilis 1, 86.

Varbūt pieteikties? Aritmētika vienmēr bijusi
mana stiprā puse . . Tā vai citādi izprātojušies
visi tie, kas pašreiz mācās Zaļeniekos . . Lauku

Dzīve 65, 4, 14. Inese izprātojas visādi, bet

Venta necenšas pārpūlēt savas smadzenes ar

tādiem . . sīkiem meliem . . Indrāne 2, 243.

izprecēt, -precu, -preci, -prec, pag. -precēju;
trans. Izprecināt. Saimniekam bij divas iz-

precētas meitas. Jaunsudrabiņš 111, 154. Un vē-

lāk, kad Kristīne bija pieaugusi
0

un ilggadīgā
istabas meita bija tikusi

0

izprecēta, kungs

skuķi bij salīdzis aizgājējas vietā. Blaumanis

6, 196. . . Māsa izprecēta, tēvs, māte smilšu

kalniņā, brālis zaldātos. Viese 1, 68.

izprecēties, -precos, -precies, -precas, pag.

-precējos; refl.; reti. Apprecēties un atstāt līdz-

šinējo dzīvesvietu, a . . dēli krituši karā, un

abas meitas izprecējušās pasaulē. Purs 5, 62.

izprecināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka apprecas, kļūst (kādam) par sievu

(retāk kādai par vīru). !□ Ja māsas varēsim

drīzumā izprecināt, tad iztiksim diezgan labi.

Birznieks-Upītis 6, 312. Ja tu tik gribētu, es tevi

izprecinātu pašam mācītājam vai dakterim,
bet arī skolotājs nav zemē metams. Zeiboltu J

IV, li. Tur bija mātes ar izprecināmām mei-

tām . . Lācis 6, 11.

izpreparēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Iz-

darīt preparēšanu. !□ Milzīgi garā gaiteņa
abās malās stāvēja stikla vitrīnas ar dažādi

izpreparētiem, stikla burkās iegremdētiem cil-

vēku orgāniem. . Kar 58, 10, 57.

izpresēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pre-

sējot izveidot. O Ar īsām laika atstarpēm

gluži kā no teiksmainas pazemes cits pēc cita

iznirst gluži svaigi, tikko izpresēti jēlķieģeļi.
Cīņa 63, 112, 1,

izprieca, -as, s. Nodarbība, pasākums, kura

mērķis ir izklaidēšanās, patīkama aktīva at-

pūta. Izpriecas brauciens. O Labi pārdomājot
dažādas iespējas bērnu uzjautrināšanai, ve-

cāki ne tikai paši organizē izpriecas, bet pa-
līdz pašiem bērniem sagatavot tās. Mājtur 92.

Nekur manis netrūka: vai tā bija balle kai-

miņu sētā vai izprieca zaļumos. Laicens I, 396.

Biju lasījis melnu uz balta, ka alpīnisms esot

traki grūta un bīstama izprieca, jo kalnos aiz

šķietami mierīgā klusuma slēpjoties lielas

briesmas . . Lagzdiņš 3, 89.

izpriecāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz priecāties. O Visus

nodomātā jaunā cepļa plānus Berta bij palī-

dzējusi vīram izstrādāt, līdzi izjūsmojusies un

izpriecājusies. Rozītis 111, 51. . . staigāja jauni
ļaudis pulkos pa ceļiem un ciemiem izvieso-

damies, satikdamies vai arī izpriecādamies.

Kaudzītes la, 361. Izpriecājušies par apkopta-

jiem zirgiem, viņi atstāja staļļus. Sakse 7, 322.

izpriecināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka izpriecājas. I. bērnus.

izprojektēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pro-

jektējot izstrādāt dokumentāciju (piemēram,
kāda objekta celtniecībai). IO Uzlabojusies

pilsētas sanitārā apkalpe, izprojektēta vienota

kanalizācijas sistēma.. Cīņa 74, 131, 1. Grupa
arhitektu saņēmuši jaunu uzdevumu — iz-

projektēt lielu skolu. Zv 56, 23, 1. ..vairāki

mūsu biroja konstruktori nodarbojas ar izpro-

jektēto štanču un ierīču izgatavošanas kon-

troli .
.

Rīgas B 74, 234, 1.

izprovocēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pro-

vocējot panākt, ka (kāds) sāk rīkoties, runāt.

lO Viņš izprovocēja mūs uz ķildu. . Brodele-

-13, 184. Protams, Leonīds gribēja mani izpro-

vocēt. Bels 1, 127. // Provocējot panākt, ka

rodas (kāds stāvoklis, darbība). I. konfliktu.

I. strīdu.

izpūdēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Panākt,

būt par cēloni, ka izpūst. O Sniegs izpūdējis
labību. ME I, 787.

izpudurot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Iz-

retināt (augus), atstājot puduros; šādā veidā

apstrādāt (piemēram, lauku). O Laukkopji un

mehanizatori bietes visā 184 hektāru platībā,
divas reizes rušinājuši unretinājuši. ..15 hekt-

āri izpuduroti. Cīņa 63, 157, 1.
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izpukoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz pukoties. □ Tēvs

izpukojās par bērnu nerātnībām. ME I, 786.

izpūlēties, -os, -ies, -as, pag. -ējos; refl.

Ilgāku laiku, daudz pūlēties (parasti veltīgi).
O Tēvs izpūlējās ap jauno atslēgu, bet ne-

varēja to pagriezt. . Rīgas B 57, 76, 3. Sniķeru

Krastiņš izpūlējies samierināt abas naidīgās
puses, bet tas neizdevies. Austriņš 1, 132. Dau-

dzi izpūlējās un izmeklējās, bet neviens pats

cilvēks kā nevarēja, tā nevarēja uguni dabūt.

LTP 87.

izpumpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izsūknēt. I. ūdeni. I. gaisu. IO pārn. Lai vai-

rāk varētu izpumpēt naudas no bankām, Na-

gainis bij licis saviem kalpotājiem un strād-

niekiem izrakstīt vekseļus. Rozītis 111, 340.

izpumpēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. parasti 3. pers.; sar. Izsūknēties. Viss

ūdens izpumpējies.
2. vienk. Darot ko, pilnīgi pazaudēt spēkus.

O «Izpumpējusies galīgi! Ko līda tik tālu

•ezerā!» viņš satraukts domāja un tūliņ apķē-
rās, ka pats viņu aicināja. Dripe 2, 104.

izpurināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Purinot iztīrīt (piemēram, drēbes). □ levē-

rojis zemē nomestu šineli, viņš to izpuri-

nāja . . Vilks 5, 73. Kamēr Liena ārā izpurināja
segu un palagu, Andrs izmetās uz maisa iz-

mēģināt, kāda viņai te būs gulēšana. Upīts

4, 14i.
.. pa logu roka baltā aprocē izpurina

sedziņu. Zigmonte 1, 8. pārn. Jāizpurina dvē-

seles, kurās sakritis nokvēpis sniegs. Salnāja

1, 110. // Purinot izdabūt (no kā, parasti ko

sīku). O Tad sabīdīja traukus galda vidū,

apsedza ar dvieli un, izpurinājis no bārdas

maizes drupačas un piena lāses, uzvilka vateni

un izgāja ārā . . Kar 74, 6, 41. . . brāļi pārtrauca

vingrojumus, jaunākais nolēca uz manēžas

paklāja, vecākais izpurināja putekļus no ma-

tiem . . Bels 1, 109. Starp lapām iekļuvušos pu-

tekļus, grāmatu pāršķirstot, izpurina svaigā

gaisā vai arī pret putekļu sūcēju. Mājtur 477.

ipārn. Vējš ietrauc dvēselē un izpurina plē-
nes . .Kar 59, 9, 45.

2. Purinot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml).
'□ . . zivs, vizulim pieķērusies, izšaujas ve-

selu metru virs ūdens un āķi no mutes izpu-
rina zvejniekam pie paša deguna. Zv 52, 13, 28.

pārn. . . stiklus mistrāls bieži vien izpurina no

logu rāmjiem, ka nošķind vien. Grīva 9, 117.

pārn. Mēs sēžam mašīnā uz tukšajiem mai-

siem .. Nežēlīgi krata, un tā vien liekas, ka

tīri vai dvēseli izpurinās no miesām. Vilks

2, 224.

3. sar. Sīki pārmeklēt; ari izkratīt (3).
'□ «Esot izpurinājusi visus Dūmiņu Irmas

pūra skapjus. Visu aprakstījusi, atstājusi Irmu

ar to, kas mugurā.» Sakse 7, 123. Meklē brāli.

Izpurināja māju, izkratīja pēdējo kaktu..

Branks 1, 71.

izpurināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos.
Meli. izp vr i nāt (1). Vistas izpurinās.

izpurt, -purstu, -pursti, -purst, pag. -pūru,

■arī -pūru; intrans.; parasti divd. formā: izpuris,

izpēris. 1. Izspurt (1). !□ Izpūrusi, pietvīkusi,

nikni spulgās acis vēl atpakaļ pavērsdama,
Anna nāca kalnā. Upīts VIII, 601. pārn. Netāl

no dejas laukuma mētājās veca, izpūrusi slo-

ta . . Salenieks 1, 42. pārn. . . uz smilšaina pau-

gura stāvēja viņa māja: neliela, pagalam izpū-
rusi un sašķiebušies istabele. Kar 51, 6, 522.

2. Izspurt (2). IO Kaudamies viņi [zvirbuļi]
vēlās uz priekšu, pēc tam uzspurdza liepiņas
zaros un sāka kārtot izpērušās spalvas. Dripe

2, 175. Mati izpūruši, un rokas zaļas no lapu
šķīšanas. Indrāne 2, 38.

izpūst, -pūšu, -pūt, -pūš, pag. -pūtu; trans.

1. Pūšot izvirzīt (no mutes, piemēram, gaisu).
O Es dzirdu, ka zvērs ar troksni ievelk un

izpūš dvašu. . Jaunsudrabiņš 5, 16. Paņēma at-

kal cigareti, kas visu laiku bij kūpējusi uz

galda malas, un veikli izpūta apaļu mākonīti

griestos. Upīts 18, 302. Aldis iesmējās, izpūta
dzestrajā gaisā baltu elpas mutuli. . Bundze-

niece 1, 51. // Pūšot izvirzīt cauri (kam), caur

(ko). IO Šoferis caur nāsīm izpūta kuplu dūmu

mutuli. . Kar 57, 9, 48. pārn. Skaidrāk jau at-

šķirt var akmeņus, krūmus, mājas, kas izpūš
caur skursteņiem dūmus. Kar 56, 8, 3. // Pūšot

izvirzīt (piemēram, gāzi, dūmus) —

par me-

hānismu, ierīci. O . . viens [aparāta] stobrs

minūtē izpūš 36 kubikmetrus putu. Zv 66, 12, 11.

Izpūzdams vieglas dūmu grīstes, pār Baltezeru

aizslīd tvaikonis . . Rīgas B 58, 156, 4.

2. Pūšot notraukt, aiztraukt (parasti par

vēju). O . . vējš izpūta aizgruzdušo tabaku

gaisā .. Lācis 15, 94. .. durvis atrausim vaļā,
lai vējš izpūš kvēpus un zirnekļu tīklus. .
Upīts XV, 326. // Pūšot padarīt (ko) aukstu (par
vēju). O Istaba izpūsta auksta kā pagrabs.
Ezera 2, 119. . . Simana deviņpadsmit gadus
vecā meita ienāca . . vēju izpūstajā būdā sār-

tiem vaigiem, starojošām acīm . . Dzene 3, 23.

// Pūšot izkliedēt, arī izsmidzināt. O Atliek

tikai telpā izpūst nedaudz aerosolā, telpu no-

slēgt un pēc 5—7 minūtēm konstatēt, ka in-

sekti iznīcināti. Ves 64, 2, 7. Un viņa mājā tu

neredzēji neviena prusaka, jo viņš atvedis no

Rīgas zaļo pulveri un izpūtis pa ierēm un aiz-

krāsni. Austriņš 1, 98.

3. Nopūst (uguni), pūšot nodzēst (ko de-

gošu). IO Velns. . pielicis savu uzticamāko

kalpu par sargu, lai tas uguni izpūš, ja kāds

alā ietu un ar uguni ko meklētu. PL Siev 73,

6, 17. . . viņi izpūta sveces un gāja dārzā. A Gri-

gulis 10, 80. pārn. Vējš zvaigžņu uguntiņas iz-

pūtis . . Paegle 1, 49. pārn. ..nekādi vēji nav

spējīgi izpūst viņu iedzimto jautrības dzirk-

steli. Plūdonis 2, 388.

4. Pūšot izveidot (no kādas masas). I. ziepju

burbuļus. 'O Agrāk visus traukus. . izpūta
stikla pūtēji. Bērn 47, 1, 14. ..spuldžu kolbu

izpūšanas automāti. . , skaļi elsdami un pūz-

dami, steidzīgi grābj kvēlojošā stikla pikas no

krāsns mutes un izpūš tās par skaistiem stikla

baloniņiem. Zin T 62, 9, 26. Daudzus plastmasas

izstrādājumus jaunajā plastmasas izstrādājumu

rūpnīcā izgatavos presējot.., bet dažus —

izpūšot. Zin T 63, 3, 7.

5. vienk. Pārspīlēt (kādu, parasti nenozīmīgu,

laktu, notikumu). □ Ka apsūdzētā un viņa
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draugu vaina nav tik liela, kā to centās iz-

pūst vācu aprindas, tas bija pavisam skaidrs.

J Kalniņš 3, 318. Viņiem bija jāpietiek tikai

ar sīkumiem, jāizpūš tie par lielām lietam, bet,

ja sīkumu izpūš pārāk lielu, tad tas pārsprāgst
kā balons. Lācis 15, 245. // Izpaust (parastāko
slēpjamu). O. . Neizdevās vis apmānīt. Brālis,

pagāns, izpūtis. Birze 1, 136.

s<> Izpūst (arī iztaisīt) no oda (arī no mu-

šas) ziloni — stipri pārspīlēt (kādu, parasti ne-

nozīmīgu, laktu, notikumu). !□ Taisni brīnums,

kādu ziloni neapzinīgi cilvēki spēj izpūst no

Oda. Skujiņš 5, 80.

izpūsties, -pūšos, -pūties, -pūšas, pag. -pūtos;
refl. 1. parasti 3. pers. Ilgāku laiku, stipri

pūst (par vēju). O Izpūtās visi jūras vēji,
laši tomēr neparādījās. Grants 4, 17. Pa dienu

iztrakojas, izpūšas, pa naktīm atkal mierīgs
i vējš. Austriņš 2, 171.

2. Piepūšoties palielināties apjomā, kļūt lie-

lam, lielākam. O .. vilnis melni izpūtās zem

viņa, burbuļaini gredzeni kūsāja visapkārt.
Upīts 111, 565.

izpušķojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts ->-izpušķot (1); izrotājums. ifZl Is-

taba izgreznota puķu vītnēm, meijām .. Viss

istabas izpušķojums vēl nepabeigts. Rainis

VII, 77.

2. Paveikta darbība, rezultāts izp vš-

ķo t (2); pārspīlējums, samākslo jums. !□ . . es

to arī centīšos pastāstīt bez jebkādiem liekiem

izpušķojumiem, taisni tā, kā es to dzirdēju
no kāda šā notikuma aculiecinieka. . Grīva

l, 57. . . dzejnieks spēj un arī prot rakstīt bez

izpušķojumiem, nereti pirmreizēji grodiem,
patiesīgiem un trāpīgiem vārdiem un izteicie-

niem . .Lit M 62, 28, 2.

izpušķot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Iz-

rotāt, izgreznot. I. durvis. O Grīvas ciema

jaunieši atgriezās mājās pa jūru. Viņu laivas

bija izpušķotas meijām. Lācis 15, 45. Kaimiņam
čaklas meitas — Istabiņa izpušķota.. DV 571.

Ēdamistabā Kaupuru atsēdināja puķēm un za-

ļumiem izpušķotā goda krēslā. . Zeiboltu J

IV, 89.

2. Izskaistināti attēlot (kādu laktu, notiku-

mu v. tml.). !□ Šīs telpas Kaijām atgādina
pagājušā rudens piedzīvojumus Pēterpilī. Viņš
sāk Henrietei pārstāstīt izpušķodams un pa-

lielīdamies. Upīts VIII, 172. . . kroga kalpones ..

izpļāpāja un izpušķoja ar uzviju, ko viņas

slepen bija novērojušas.. Zeiboltu J IV, 116.

// Samākslot, izskaistināt (parasti daiļdarbu).
O . . dzejiskajā tēlojumā nav «skaista» vārda,
nav tieksmes tēlojumu izpušķot ar neparastām
gleznām.. Lit M 63, 6, 2. Beigu beigās, kad

cieši apsolījos rakstīt, neko neizpušķodama,
Nora Karlovna tomēr sāka pāršķirstīt savu

mūžu. Avotiņa, Peters 1, 63.

izpušķoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Izrotāties, izgreznoties. I. ar puķēm.

izpūt, parasti 3. pers., -pūst, pag. -puva; in-

trans. Pūstot sabojāties, arī aiziet bojā (par
daudziem vai visiem augiem). Zem sniega la-

bība izpuvuši. // Pūstot sabojāties (parasti no

iekšpuses); pūstot kam, sabojāties (par vidu,

iekšpusi). lO Gar izpuvušajām, slimīgu za-

ļumu pārvilktajām sētām aug strutenes .. Zig-

monte 1, 111. ..vējš locīja vecu, līku vītolu

ar izpuvušu Vidu. Birznieks-Upītis 6, 45.

izpūtējs, -a, v.; izpūtēja, -as, s. 1. Darītājs-*-
-----izpūst.

2. v. lerīce, pa kuru (piemēram, gāze) iz-

plūst (no mašīnas, mehānisma). !□ Un kur

tad vēl indīgās gāzes, tās nepārtraukti tva-

noja, kūpēja . . no automašīnām un motocik-

letu izpūtēju caurulēm .. Skujiņš 7, 57.

izputēt, -putu, -puti, -put, pag. -putēju; in-

trans. 1. Pazaudēt saimniecību, īpašumu (pie-

mēram, kļūstot nespējīgam kārtot parādus,

maksājumus). O Nodokļu nasta bija ļoti sma-

ga. Zemnieki izputēja, nokļuva parādu ver-

dzībā. Kar 56, 8, 88. Valtersalu saimnieks smie-

damies sacīja tēvam: «Kad tu izputēsi, es šo

tavu būdu nopirkšu. Lai manam dēlam būtu

kur saimniekot.» J Kalniņš 2, 117. Nu sākas

negodīga konkurence un pircēju krāpšana,
līdz visi izput un ar saviem bankrotiem iegāž
arī bankas. Rozītis 1, 16. // Aiziet bojā, tikt

pazaudētam (par materiālām vērtībām, pa-

rasti saimniecību, Īpašumu). Izputējušas mā-

jas. Izputējusi akciju sabiedrība, a Kas no-

tiks ar zemi un lopiem, ja mēs aiziesim pa-

saulē? Viss izputēs. Lācis 15, 204. Diez, kas pa

šo laiku noticis ar manu Pārdaugavas dzīvok-

līti? Skaidrs, ka viss izputējis. A Grigulis 13, 385.

Soda naudās izputējuši 18 tūkstoši rubļu. Pad S

63, 65, 1.

2. parasti 3. pers. Izjukt, izšķīst (par priekš-
metiem, priekšmetu kopu). !□ Bet par visu

vairāk Jancim patika zirnekļu tīkliņi noras,

zālē. . . Jancis mēģināja paņemt viegliņām
dažus no tiem, bet tad viņi izputēja un iz-

gaisa . . Valdis 1, 134.

3. Izjukt (piemēram, par darbību, pasāku-
mu); izbeigt pastāvēt (piemēram, par cilvēku

vienotu kopu, iestādi). O .. miegs nāca kā

ūdens, tomēr šāvos augšā no siltās gultas, jo
ar miegošanos tagad varēja izputēt viss skais-

tais brauciens.. Austriņš 1, 163. ..sētā šodien

nevarēs tikt, izputēs ar Koļu un Andreju no-

runātā spēle .. Mūsu g 28. Māte . . ir svēti pār-

liecināta, ka bibliotēka, kurā viņa strādā,,

vienkārši izputētu, ja viņa tur kādu dienu ne-

ierastos. Zigmonte 6, 56. Mūsu ansamblis neiz-

putēja. Gundara vietā ģitāru tagad spēlē Rei-

nis. Gulbis 1, 80. // pārn. Izbeigties, izzust (pie-
mēram, par psihisku stāvokli); nerealizēties,

(par cerībām, plāniem v. tml.). □ «Kad taisī-

jies filmēties, tad tev bija dūša,» viņa pār-

met. «Un tagad — pagaisuši, izputējusi?» Zig-

monte 4, 139. Cerības izputējušas. ME I, 787.

// pārn. Izbeigties, izzust (par attiecībām starp

cilvēkiem); kļūt nelaimīgam, neveiksmīgam

(par mūžu). Izputējusi draudzība. ..sākās,

pasaules karš, un visu [cilvēku] mierīgajai
dzīvei bija beigas. Kā ziepju burbulis izputēja,

arī Ošu klusā dzīvīte ..Rozītis 3, 35.

4. sar. Pazust, nozust (parasti par cilvēku).

iO «Jūsu bērni izputējuši, mīļo Andrikson?»

viņš vaicāja. «Jā, baronlielskungs,» saimnieks

atbildēja. . «Šorīt viņi atnākuši šurp. Ogu
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lasīt. Un nu vēl nav mājā.» Blaumanis 6, 154.

«Vai tad pati arī ir mājā?» beidzot viņa
iejautājās. . «Nav gan pašlaik,» Ozols stei-

dzās stāstīt, «abi sievišķi man šorīt izputējuši.
Olga savās desmitnieka lietās, Mirdzai kāds

noslēpumains gājiens uz zirgu punktu.» Sakse

7, 420. // pārn. Nomirt. 'O . . četri vai pieci

bērni, — cik īstenībā viņu bija, es vairs ne-

atceros. Daži neizauga, tie izputēja agrā bēr-

nībā, bet pārējie, kurus Ūdriem laimējās sa-

glabāt, kopš mazām dienām dabūja izbaudīt

visu dzīves sūrumu. Lācis 15, 96.

5. parasti 3. pers. Putot izkaisīties (uz visām

pusēm). O Rijnieciņa meitu ņēmu, Lielā pūra

.•gribēdams. Kad pacēlu pūra vāku, Pelaviņas

izputēja. DV 1002.

o<> Izputēt no zemes virsas (ari no pasau-

les) — aiziet bojā. O ..Pāvils Gaigala bija
ar mieru drīzāk izputēt no zemes virsas nekā

padoties. A Grigulis 13, 410. «Vai es ko gribu
labot? Es gribu izputēt no pasaules. .» Edgars
dobji murmināja. Blaumanis 6 , 249. %> Izput
kā pelavas (arī kā spaļi, pelni) vējā — saka,

ja ātri izsīkst materiālas vērtības, nauda.

V Izputēt (retāk aizputēt) vējā —■ neizdoties,

nepiepildīties. Kaut tu izputētu! sar. —

izsaucas nepatīkamā pārsteigumā, viļoties

v. tml.; saka, ja vēlas no kāda atbrīvoties.

izpūtiens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība -> izp ūs t (1). □ Līdakai . . bij ne-

pārejošas iesnas, tāpēc viņa pēc katra trešā

elpas izpūtiena nošņaukājās . . Upīts 9, 66.

izpūlies, parasti 3. pers., -pūstas, pag. -puvās;

refl.; reti. Ilgāku laiku pūt. O Cik ilgi labība

neizpuvās un neizpelējās garā lietus dēļ tīru-

mā. ME I, 788.

izputināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) nonāk

trūkumā, nabadzībā (zaudējot, piemēram,
saimniecību, īpašumu). !□ Muižnieks var viņu
[zemnieku] apspiest un ekspluatēt, var izlikt

no mājām un pilnīgi izputināt, taisnību viņam
velti meklēt. Birznieks-Upītis 6, 6 (ievadā). Vai-

rāk nekā gadsimtu ilgā svešzemnieku kun-

dzība un septiņus gadus ilgais koloniālais karš

noplicinājuši Alžīriju un izputinājuši tās iedzī-

votājus. Cīņa 62, 227, 3. // Nelietderīgi iztērēt,

izlietot (materiālas vērtības), ļaut vai panākt,
ka aiziet bojā (piemēram, saimniecība, īpa-

šums). □ ..miljonus tāpat var izputināt kā

rubli, vajaga tikai sēt vējā. Zv 52, 12, 17. . . tu

drīz vien būsi izputinājis visas mana tēva mā-

jas . . Rainis VII, 341. Karš bija izretinājis arī

basketbolistu rindas. . . Izputinātas bija . . ci-

tas sporta bāzes. Pad J 73, 228, 3.

2. Izjaukt (piemēram, darbību, pasākumu).
O Viņai bija bail, vai tikai Jānis «izturēs

raksturu», ka vēl neizputina visu uzsākto

lietu. Sakse 7, 108. Dienas vidus izputināts —-
vecais vīrs bija pārāk satraukts, lai spētu
vēlreiz aizmigt. Zv 54, 3, 19.

3. Panākt, būt par cēloni, ka (kas) izput (5).
"O Tie ir kā pelus, ko vējš izputina. ME 1,787.

izputināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. Ilgāku laiku, daudz putināt (par

sniegu). O Pa nedēļu bija gan izputinājies,
gan izsnidzies. ME I, 787.

izpuvums, -a, v. Rezultāts —> i z p ū t; izpu-
vuši vieta. Labības zelmeņa i.

izpūžņot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

Pūžņot un pabeigt pūžņot. Vātis izpūžņo.
izrāde, -es, dsk. ģen. -žu, s. Skatuves māk-

slas darba rādīšana skatītājiem; kinofilmas rā-

dīšana skatītājiem. Dienas i. Brīvdabas i. Paš-

darbības teātra izrādes. Jubilejas i. O Daļa
latviešu aktieru aizgāja sarkano strēlnieku

gaitu, rīkojot izrādes Krievijā, pilsoņkara
frontēs. LPTV I, 7. ..teātrī valdīja demokrā-

tisks gars, un to visvairāk mīlēja darba cil-

vēki, kas maizes kukuļa vietā bija atļāvušies
nopirkt biļeti uz izrādi. Dzene 3, 13. Lielāko

daļu brīvā laika pavadu lasot, paretam noska-

tos kādu kino vai teātra izrādi. Bels 1, 77.

// lestudējums, inscenējums, uzvedums. lestu-

dēt izrādi. Izrādes režisors. O Izrādes inter-

pretācijā un aktieru saspēlē bija filigrāni iz-

strādāts attiecību tīkls.. LPTV I. 116. «Balss

un atbalss» uzvedums . . ir krietns. . teātra

sasniegums, tā ir laba, ar sociālistiskā reālisma

metodi veidota izrāde. J Kalniņš 1. 309.

// pārn. Situācija, norise, a Neveiklais klu-

sums turpinājās. Valdis saprata, ka visa šī

izrāde jābeidz, jo ātrāk, jo labāk, tikai viņš

nezināja, kā to izdarīt. Līvs 3, 37.

izrādīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Rādot

iepazīstināt (ar ko), padarīt pazīstamu (daudz
vai visu). I. savas grāmatas. O Arī viņam, re-

dzams, daudz darba, taču labprāt visu ko pa-

skaidro un izrāda. Talcis 7, 14. Mājās ienācis,

viņš izrāda pa vecam paradumam savu pre-

ci . . Birznieks-Upītis 6, 114. ..Dārta gribēja iz-

rādīt māsai savus lopus . . Upīts XI, 386.

2. Ar savu izturēšanos, ricibu, runu izpaust,

padarīt uztveramu (piemēram, psihisku stā-

vokli, attieksmi). I. pārsteigumu. I. nepatiku.
I. sajūsmu. I. drosmi. I. uztraukumu. I. interesi.

Izrādīt pretestību — pretoties. □ . . laipnību
un mīlestību vairāk izrāda darbos nekā vār-

dos. Sakse 7, 91. Viņš gribēja jaunajam pazi-

ņam kaut kādā veidā izrādīt savu labvēlību . .
Vilks 5, 111. ..priekšstrādnieks pat nesēdās, ar

visu augumu izrādīdams, ka gaida . . Upīts 4,

204. Sarkanās Armijas karavīri vīrišķīgi cīnījās

pret pārspēku. Jau pirmajās kara dienās viņi

izrādīja ienaidniekam sīvu pretestību.. Pad J

73, 91, 1.

3. Parādīt (skatuves mākslas darbu vai kino-

lilmu) skatītājiem. □ Ir vēl kāda liksta, kas

pavada pasaku lugas, kurās ir dzīvnieki, —

tās ļoti grūti izrādīt. J Kalniņš 5, 152. Viņš. .
zināja, kādas filmas izrāda un kādi sarīkojumi
notiek vismaz divdesmit trīsdesmit kilometru

apkārtnē. Talcis 7, 249. Vairākus gadus Nacio-

nālā teātra direktors bija Rainis, kas centās,
lai uz šīs skatuves tiktu paustas cildenas ide-

jas, izrādīta vērtīga literatūra. LPTV I, 8.

izrādīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. At-

klāties, noskaidroties, ka pastāv (kāds lakts).

O Par mēbeļu fabriku Leinasars bija intere-

sējies pirms dažām dienām . . Izrādījās, ka tā-

das fabrikas vairs nav. A Grigulis 13, 461. Ne-
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kad viņš nebija zinājis, ka var dzīvot arī tik

mazā telpā. Izrādījās, ka var, protams, ar vienu

noteikumu — ja var domāt. Birze 5, 217. Kad

iedegās gaisma, zāle, izrādījās, bija cilvēku

pilna. Dripe 2, 43. Patiešām, piezīmju grāmatiņa,
kad tā nepieciešama, aizvien, kā izrādās, ir

piemirsta mājās. Bērce 5, 30. // Kļūt tādam, kam

atklājas, ir noskaidrota kāda īpašība, pazīme

(par priekšmetiem, parādībām). O ..nopēr-

kam divus lielus arbūzus, bet abi izrādās ne-

gatavi. Auziņš 1, 72. Salums tagad aptvēra,_ka
čūska vēlreiz šķērsos taciņu. Aprēķins izrādī-

jās pareizs . .Purs 4, 207. . . visi mani pūliņi
noskatīties dekādes noslēguma koncertu izrā-

dījās veltīgi. Grīva 8, 218. // Par cilvēkiem vai

dzīvniekiem. !□ Nākamajā
0

stundā nācās tik-

ties ar krievu valodas skolotāju, un viņš izrā-

dījās lādzīgs puisis. Saulītis 12, 196. Un kas par

to, ja šī meitene izrādījās pavisam citāda nekā

tā, ko bija radījis savā iztēlē? Vilks 5, 14. Nevar

teikt, ka zēns būtu izrādījies par mīkstčauli —

nē! . . Kroma 3, 59. // reti. Likties, šķist. □ Cil-

vēkam dzīve izrādās daudzreiz pavisam nepa-

nesama un grūta, tā ka nevar beigt par viņu

žēloties .. Apsīšu J 2, 59.

2. Parādīt, klaji izpaust (parasti savas īpa-

šības). O .. pārāk mīksts viņš gan arī negri-

bēja izrādīties — principa dēļ. Blaumanis 6, 137.

. .Lujānu Pīters nenorima domāt, kā iegūt

naudu, kā iepirkties labā vietā, iedzīvoties

tur, kā nākas, un pēc tam atbraukt pie savie-

šiem izrādīties. Niedre 12, 25. // Izlikties (1).

O Atgriezies mājās, Grauds centās izrādīties

bezbēdīgs, un tas viņam diezgan labi izdevās.

Kalndruva 5, 140.
V

izraibinājums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts O Lapās iegulst zilpe-
lēks spīdums, bet sarepējušā bērza stumbrā

skaidrāk saskatāmi baltās tāss melnie izraibi-

nājumi. Bērn 59, 8, 6.

izraibināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Padarīt viscaur raibu, būt par cēloni tam, ka

kļūst viscaur raibs. O Baltā, šur tur krāsu

traipiem izraibinātā ķitelī. . Edgars Prāmnieks

pats šķita ļoti gleznaina figūra. Lācis VI, 348.

. . redaktors pārlaida skatienu sēdošajiem, no

kuriem lielākā daļa turēja rokās laikrakstu

komplektus, izraibinātus ar piezīmēm. Purs 1,

60. pārn. Koku lapas rudens izraibinājis spil-
gtām krāsām. Klīvers 1, 163.

izraibināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
reti. Reil. I. dažādām putnu

spalvām.
izraibot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izraibi-

nāt. !□ Automobilis apstājās.. pret kādu na-

mu, kuram visas sienas bij dažādām izkārtnēm

izraibotas.. Rozītis lii, 18. ..plēsums bija iz-

raibots ar dzelteno pīpeņu ziediem. Fimbers

1, 411.

izraiboties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Izraibināties. O Ceļš sazarojās, sapinās
un izraibojas ar dzeltenām pāreju svītrām.

Skujiņš 8, 15.

izraidījums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts-*- i z r ai dl t. I. no dzimtenes,

izraidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Padzīt,

izdilt (no kurienes, kur v. tml); likt atstāt

(telpu, teritoriju). iO ..pamazām atmiņā

ataust.. skats, kur tresaini dienderi vecīgo
vienkāršo sieviņu kā ieklīdušu suni izraidīja

pa vārtiem. Upīts 18, 143. Pirms treniņa liku

visus izraidīt no sporta pils. Pad J 73, 4, 18. Ja

personas, kas piedalās lietā, liecinieki, eksperti
vai tulki atkārtoti traucē kārtību, viņus ar tie-

sas lēmumu var izraidīt no sēžu zāles. .

Civilpr k 85. // Ar varu padzīt, aizdzīt.

O «Baidos, ka par Justu žandarmērijai būs

sakrājies diezgan daudz materiāla, lai viņu uz

dažiem gadiem izraidītu nometināšanā Sibī-

rijā.» Sēlis 5, 395.

izraisīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Atraisīt

un izņemt, raisot izņemt (no kurienes, kur

v. tml.). I. lenti. 'O Sieva, izraisījusi no

saiņa siera ripuļi, baltmaizes kukulīšus,. . visu

to salika galdā. Rīgas B 57, 59, 3. .. viņš izrai-

sīja maizi un bļodiņu no drēbes un sāka ēst.

Blaumanis la, 122. Katrīna . . izraisīja no aiz-

saiņa vecos brunčus un vilka tos mugurā. Upīts

11, 170. // pārn. Izveidot (pumpurus, ziedus, la-

pas) —

par augiem; būt par cēloni tam, ka

izplaukst (pumpuri, ziedi, lapas). Ceriņi jau

izraisījuši pumpurus. □ Jūnija saule izšķēr-

dīgi lēja savus starus pār purvu. Bet tas stūr-

galvīgi pretojās siltajiem glāstiem, neizraisī-

dams nevienu ziedu.. Kar 52, 1, 6.

2. Panākt, būt par cēloni, ka rodas, izveido-

jas (psihisks vai fizioloģisks stāvoklis, tā iz-

pausme). I. jūtas. I. prieku. I. bažas. I. pār-

domas. I. interesi. I. šaubas. I. uzmanību.

I. vēlēšanos. I. sajūtas. I. ēstgribu. I. sāpes.
O Viss, ko darīja Roze, izraisīja apbrīnu Mār-

tiņā, viss, ko darīja Mārtiņš, radīja sajūsmu
Rozē. Skujiņš 5, 33.

. . rakstnieks izraisa lasītājā

plašas dzīves procesu un cilvēku likteņus ap-

tverošas asociācijas. Valeinis 1, 184. ..nikotīns

izraisa asinsvadu spazmas. Ves 67, 1, 3. Visur,
kur ir dzīvība, var sastapt arī vīrusus. Tie iz-

raisa slimības cilvēkiem, dzīvniekiem, au-

giem . . Zin T 63, 4, 13. // Panākt, būt par cē-

loni, ka rodas, iesākas (cilvēka darbība, nori-

ses sabiedrībā). I. rosību. I. iniciatīvu. I. pār-

runas. I. protestu. I. streikus. I. noziegumu.
I. karu. O Dzīve pierādījusi, ka. . nodarbo-

šanos ar zinātnisko darbu izraisa tīri objektīvi

apstākļi. . Pad J 73, 200, 1. Jaunu talantu pa-

rādīšanās teātra mākslā arvien izraisījusi plašu
sabiedrības atbalsi. Pad J 64, 131, 3. Šķiru cīņas
saasināšanās un racionālisma uzplaukums 18.

gadsimtā izraisīja muižnieku šķiras reakciju . .
Latv etn 22. // Būt par cēloni tam, ka rodas,
iesākas (norises dabā, procesi ierīcēs v. tml.).

O Lietavas un sniega kušana . . kalnos izrai-

sījušas stiprus plūdus. Rīgas B 73, 130, 8. Paš-

aizdegšanās izraisītā detonācija rada mehā-

nisku un termisku dzinēja pārslodzi. . Zin T

66, 11, 36. Degošais tornis izraisīja jaunus
ugunsgrēkus. Grīva 4, 87.

izraisīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl. 1. Pa-

mazām atbrīvoties, izkļūt (no tā, kas apņem,

saista). I. no tīkla. O No mēteļiem, kažokiem,

villainēm, lakatiem kā no melniem viļņiem
balti putni izraisās jaunas meitas . . Brigadere
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2, 450. Izraisījusies no viņa rokām, Aina draiski

pārskrēja laukumiņam un pazuda meitu pūlī.
Bērce 1, 92. // pārn. Atbrīvoties (parasti no ne-

gatīva psihiska stāvokļa). O Kārlēns pama-

zām izraisījās no sastinguma stāvokļa, bet

Druķim nācās atkārtot savu rīkojumu — tikai

tad zēns saprata, ko no viņa vēlas. Lācis 15,

220. . . gribējās aizmirst to, kas karā piedzīvots,
izraisīties no smeldzošām atmiņām. . Upīts X,

643. // pārn. Izplaukt (par pumpuriem, ziediem,

lapām). O . .no bērzu brūnajiem pumpuriem

izraisījās tik mazas lapiņas, ka sākumā tās

bija grūti saskatīt. Grīva 4, 3. Te ir varenās

dubultlapu palmas, no kuru kāta izraisās ne-

vis viena lapa, kā parasti, bet divas. Rīgas B

58, 62, 6.

2. parasti 3. pers. Rasties, izveidoties (par

psihisku vai lizioloģisku stāvokli, tā izpausmi).
Izraisās šaubas. Izraisījusies slimība. O . . ko-

pā strādājot un priecājoties, izraisās arī mīles-

tība. Zv 52, 8, 24. .. viņa sejā iegūla smaids,
kāds izraisās, ieraugot cilvēku, ar kuru mums

saistās patīkamas atmiņas. Zv 57, 3, 3. // Ras-

ties, iesākties (par cilvēka darbību, par nori-

sēm sabiedrībā). Izraisījusies domu apmaiņa.

□ Trešajā istabā Roberts Vīlerts pakavējās

ilgāk. Viņam izraisījās saruna ar jauno kiber-

nētiķi Juri Treiju. Purs 4, 199. Sacensība par

labāko nozveju trešajā ceturksnī izraisījās ar

nebijušu spriegumu.. Līvs l, 25. Šekspīrs re-

dzēja, ka sabiedrības dzīlēs izraisās apzināta
vai neapzināta progresīvo spēku un centienu

cīņa pret varmācību . . Lit M 54, 27, 3. pārn.

Bet tieši šim tēlam, lai tas pilnam izraisītos

skatītāju priekšā, izaugsme, rakstura attīstība

bija jo nepieciešama. J Kalniņš l, 369. // Ras-

ties, iesākties (par norisēm dabā, procesiem
ierīcēs v. tml.). Mežā izraisījās ugunsgrēks.

Izraisījies sprādziens.
izrakāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Izrak-

ņāt. O Sniegs klāja māju drupas un izrakā-

tos laukus, tie vairs neizskatījās tik nožēlo-

jami. Sakse 7, 208. pārn. Kādreiz kuplo un zaļo
zāli bija izrakājuši mīnu un granātu metāla

snuķi. Grīva 4, 247.

izrakāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Izrakņāties.

izrakņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Rakņā-

jot padarīt viscaur nelīdzenu, ari izbojāt. I. do-

bes. O.. tās [meža cūkas] nodara lielus

zaudējumus lauksaimniecībai, pie tam ne tik

daudz apēdot, kā nomīdot un izrakņājot.
A Kalniņš 1, 84. No virspuses kaudze izrakņāta
robrobiem līdz pusei. . Cīņa 63, 16, 2. // pārn.

Pārmeklēt; ari izkratīt (3). O ..pie Kalnozo-

liem viss dzīvoklis apgriezts otrādi, . . [hit-
lerieši] izrakņājuši katru kaktiņu ..

, kamēr

atraduši tikai dažas grāmatas. Bērn 48, 12, 27.

izrakņāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz rakņāt. I. pa sakņu
dārzu.

izrakstīt, - v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Pār-

rakstīt, pierakstīt (daļu no kāda teksta).
O .. viņam [aizstāvim] ir tiesības: satikties ar

apsūdzēto, . . izrakstīt no lietas nepieciešamās
ziņas . . Krim pr 49. Viena skolēnu grupa strādā

ar izdales materiālu (kartītēm), otra — iz-

raksta vārdus, kuros [klases darbā] bijušas
kļūdas. PL Skola 62, 9, 16.

2. Rakstot izveidot (dokumentu). I. kvīti.

I. recepti. O . . no Rīgas pa telefonu piezva-
nīja arteļa valdei un paziņoja, ka visiem trim

izrakstītas ceļazīmes uz sanatoriju.. Lācis

15, 422. // sar. Uzrakstīt un izsniegt dokumentu

(kā saņemšanai, iegādei). I. zāles. O Acu

ārsts konstatēja abu acu tālredzību. Izrakstīja
brilles pastāvīgai lietošanai. Ves 68, 9, 2. Būv-

kokus mājai izrakstīsim rīt kantorī. Ziedonis

1, 28. // Likumā noteiktā veidā nokārtot (kāda)
aiziešanu (no dzīvesvietas, ārstniecības iestā-

des). lO Saskaņā ar Tautas tiesas spriedumu
viņu no dzīvokļa izrakstīs . . Zv 74, 10, 14. Pie

viņas jau sēž jauns puisis, viens no pēdējās
vētrās cietušajiem. Lūdzas, lai Pārsla viņu iz-

raksta no slimnīcas. Talcis 7, 92. // novec. Abo-

nēt (laikrakstu, žurnālu), pasūtīt (grāmatas).
I. avīzes. In . . viņam oficiāli atļāva izrakstīt

no Padomju Savienības marksistisko litera-

tūru . .Kar 54, 3, 125.

3. Rakstot izlietot (daudz vai visu). O Par

to pašu noliktavu, kas tur stāv tukša, es šo-

vasar esmu vai kilogramu papīra izrakstījis.
Sakse 7 , 393. Līdz šim diezgan daudz tintes

izrakstīts par Blaumani, par viņa lugu inter-

pretāciju latviešu padomju teātros. J Kalniņš

l, 198.

4. Izrotāt ar rakstiem, ornamentiem (piemē-
ram, tos izšujot, izaužot, iekaļot). n . . tika

celtas laukā un apskatītas gan izrakstītas vil-

laines, jostas, gan skaistas gultas segas..
Austriņš l, 133. Izrakstītas zeķes top gan sie-

vietēm, gan bērniem un vīriešiem. Zv 72, 20, 20.

. . bruņinieks pamirdzināja pēcpusdienas saulē

zobenu ar glīti izrakstītu rokturi. J Kalniņš

4, 36. // pārn. Izraibināt. O Purva ceļi . . . zie-

mā tikai zaķu pēdām izrakstīti. Indrāne 6, 92.

Zēni un arī māte, apņēmusi lielo lakatu ap

pleciem, piegāja pie ledus puķēm izrakstītā

loga. Branks 1, 67. No zaļajiem, baltām putām

izrakstītajiem viļņiem cēlās gaisā sarkana sau-

les ripa. Grīva 3, 90.

izrakstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz rakstīt. □ Tās [redak-

cijas] jau bija izrakstījušās gan par koru dibi-

nāšanās pirmo vilni sešdesmitajos gados, gan

par lieliem un maziem novadu dziesmu svēt-

kiem. Zv 73, 13, 17. Avīzēs jau var visādi iz-

rakstīties. Rozītis 3, 182. . . Vēsturiskā muzeja
kalpotāji domāja, ka Niedres kungs sācis ne-

pieklājīgi izrakstīties par garīdzniekiem. Kar

63, 8, 145. // trans. I. vēstules. // sar. Rakstīt,

parasti daudz, līdz zūd jaunrades spējas.

m Jau rakstnieki izrakstās. ME I, 789.

2. Likumā noteiktā veidā nokārtot savu aiz-

iešanu (no dzīvesvietas, ārstniecības iestādes).

O Vienīgi [vīrietis] ir te pierakstījies, bet

izrakstīties nevēlas. Arī namu pārvalde atsa-

kās izrakstīt. Zv 74, 10, 14. . . Arvīds ir pilnīgi

vesels, rīt viņš izrakstās no slimnīcas . . Purs

4, 346. . . Egle pazina Zemgali, bijušo slimnieku,

kurš vasaras sākumā izrakstījās no sanatorijas.
Birze 5, 226.
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3. parasti 3. pers.
Reil.i z r a.k s 111 (3);

tikt izrakstītam. Tinte pildspalvā izrakstījusies.

izraksts, -a, v. Rezultāts -> izraks tīt (1);

tas, kas ir izrakstīts (no kāda teksta). I. no

protokola. O Citēšu te dažus izrakstus no

kuģa žurnāla. Talcis 7, 279. . . tiesa var pie-

prasīt iesniegt pienācīgā kārtībā apliecinātus
izrakstus vai izdarīt rakstveida pierādījumu

apskati un izmeklēšanu to glabāšanas vietā.

Civilpr k 38.

izrakt, -roku, -roc, -rok, pag. -raku; trans.

1. Rokot izveidot (kur, piemēram, bedri, grāvi,
alu). I. bedri. I. kanālu. I. tranšeju. □ Labi,

kad aka būs izrakta, es nākšu to apraudzīt . .
Kaldupe 6, 14. . . vēlu vakarā, nākdams mājās

gar lielo, nesen izrakto novadgrāvi, bitenieks

Žanis Vītols pēkšņi apstājās . . Stulpāns 2, 50.

Soļus divdesmit no tās vietas, kur slepkavas
lode bija pārtraukusi Edžiņa mātes dzīvību,

viņi . . izraka kapu. Lācis 15, 198. // Par dzīvnie-

kiem. O Āpsis ir lielisks zemes racējs, un ar

saviem stiprajiem un asajiem priekškāju na-

giem tas gandrīz vienmēr pats sev izrok alu.

A Kalniņš 1, 36. // pārn. Būt par cēloni tam, ka

izveidojas (kur, piemēram, bedre, iedobums).

O Guļu šāviņa izraktā bedrē, galvu zemei

piespiedis. Bērce 5, 42. Izrok grāvjus laukos

tanki, bumbas dīķus rok . . Lukss 1, 296.

2. Rokot izcelt (no kurienes, kur v. tml.,

piemēram, zemi, iežus); rokot izcelt (no ze-

mes, iežiem v. tml.). O No būvbedres izrakti

vairāk nekā 2,5 miljoni kubikmetru grunts . .
Cīņa 63, 17, 3. Bet tu man palīdzēsi izrakt dāli-

jas. Jāieziemo. Kaldupe 6, 58. Saknes un kartu-

peļus aiz lakstiem izceļ ar rokām, izrok ar

dakšu vai kapli. Apsītis 1, 422. // pārn.; sar. At-

rast (parasti starp citiem priekšmetiem).
O . . kādā gadījuma mantu veikalā no drēbju
kaudzes viņš izraka vecus . . garos vizītsvār-

kus. Birze 2, 14.

3. Izrakņāt. O Es saprotu, tiem, kam [karā]
lauki nobradāti un izrakti, kā upmaliešiem,
nu, nav ko nodot. . Bet Sarkaļu mamma pie-
kūla pilnu klēti, un cik viņa nodeva [labības
valstij]? Sakse 7, 190.

izrakteņi, -v, vsk. izraktenis, -ņa, v. 1. parasti

savienojumā ar «derīgs». Minerāli, ieži, kurus

iespējams izmantot tautas saimniecībā. Cieti

izrakteņi. Šķidri izrakteņi. Gāzveida izrak-

teņi. !□ Kā gan būtu iedomājama metalur-

ģiskā rūpniecība bez tādiem derīgajiem izrak-

teņiem kā dzelzs, svina, vara, cinka, molib-

dena v. c. rūdām? Upīte l, 10. Straujā tempā
attīstās naftas, gāzes un citu derīgo izrakteņu
ieguve jūrā. Pad J 73, 94, 6.

2. Dzīvnieku vai augu fosilijas, kas atrodas

zemes garozā.

izrakties, -rokos, -rocies, -rokas, pag. -rakos;
refl. 1. Rokot izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
!□ Pazemi vajadzēja iekarot ar grūtu un ilg-
stošu darbu — soli pa solim izrakties cauri

akmenim, smiltīm. Bērn 47, 8, 20. pārn. Bet,
kad Andris, pa dienu izracies cauri biezai ma-

nuskriptu kaudzei, apgūlās lielajā, senlaicīgajā
gulta, viņa pēdējās domas pirms aizmigšanas

allaž bija veltītas Mārai. Imermanis 2, 120.

// Rokot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml).

I. no aizbēruma.

2. Ilgāku laiku, daudz rakt. I. pa dārzu visu

dienu. // trans. I. kartupeļus.

izrakumi, -v, vsk. izrakums, -a, v. 1. Rakša-

nas darbi, ko veic parasti zinātniskos nolū-

kos; rezultāts i i z r ak t (2). Arheoloģiskie
izrakumi. Pilskalna izrakumi. O Skaidru

priekšstatu par celtni dos izrakumi, kurus

veiks reizē ar pagalma labiekārtošanas dar-

biem. Māksla 61, 2, 44. Izrakumos iegūtie zvej-

niecības, medniecības, zemkopības un amat-

niecības darba rīki.. dod liecību par Latvijas

iedzīvotāju kultūru laikā no aizvēstures līdz

mūsu ēras 17. gadsimtam. Latv etn 24. . . tagad
izmirušo pirmatnējo rāpuļu atlieku izrakumos

atrasts ļoti maz .. Sloka 1, 44.

2. Mākslīgi radīti padziļinājumi, bedres

(zemē, augsnē). O ..jau redzams milzīgai
grantsbedrei līdzīgs izrakums sarkanajā zemē.

Tās ir alumīnija rūdas — boksītu raktuves.

Grīva 8, 205.

izrāpot, -oju, -O, -O, pag. -oju. 1. intrans.

Rāpojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

Bērns izrāpoja no istabas. // Rāpojot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). I. cauri istabai. I. cauri

žogam.
2. trans. Rāpojot pabūt (daudzās vai visās

vietās); rāpojot pabūt daudzās vai visās vietās

(kādā teritorijā, telpā). Bērns izrāpojis visus

kaktus. □ Viņa rāpus izrāpoja dārzā visas

vagas un celiņus starp dobēm un izlasīja katru

nezāli. Vilks 6, 334.

izrāpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Ilgāku laiku, daudz rāpot.

izrāpties, -rāpjos, -rāpies, -rāpjas, pag. -rāpos;
refl. Rāpjoties, ari rāpus izvirzīties (no kurie-

nes, kur v. tml). O . . Kristīne gandrīz nespēj

izrāpties no milzīgajām bedrēm. Indrāne 2, 238.

. . viņa ātri izrāpjas no gultiņas . . Avotiņa 3, 71.

Mājās nākdams, viņš bija iekūlies grāvī, bet

ārā neparko nevarēja izrāpties. Stulpāns 2, 50.

pārn. Dobji dūkdamas, mašīnas izrāpjas no

raktuvēm. . Zv 52, 17, 8. pārn. No meža iz-

rāpjas tumšs mākonis ar baltām, izplūkātām
malām. Liesma 59, 1, 12. // Rāpjoties, arī rāpus
izvirzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri alai.

I. cauri aizsprostam.

izrasēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Rasējot
izveidot (piemēram, attēlu, shēmu). I. mehā-

nisma projektu. □ Vai tad tu neatceries,

Austriņ, kā es tavā vietā rasējumu izrasēju?
Draugs 74, 4, 29.

izrāšot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.;

poēt. Izplūst lāšu, pilienu veidā (no kurienes,

kur v. tml.). 1.0 Kārkls vilka pirkstu pār sau-

les saplaisāto baļķi, kur bij izrasojušas dzin-

tardzeltenas sveķu lāses . . Upīts IX, 491.

izrasties, parasti 3. pers., -rodas, pag. -radās;

refl.; reti. Izcelties, izveidoties. !o Reālajā

īstenībā izrodas tādi pārsteiguma momenti vai

neiedomājamas situācijas, kas nostāda tevi

[rakstnieku] negaidītu pavērsienu priekšā. .
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Cīņa 73, 250, 4. Kaut kur izrādies spēcīgs vējš
noliec liesmu skaras vienā kūlī. . Upīts 10, 189.

izrāt, -rāju, -rāj, -rāj, pag. -rāju; trans. Rājot
izteikt (kādam) pārmetumu, nosodījumu.

Q.. parkā neviena nebija, un barons ne-

varēja pie viena nākuma izrāt kūtros un pa-

slavēt centīgos. J Kalniņš 3, 22. Man bieži

nākas izrāt jūsu dēlu . . Jauno v 56, 133.

izrāties, -rājos, -rājies, -rājas, pag. -rājos;
refl. Rāties un pabeigt rāties. IO Ilga neļāva

mātei izrāties līdz galam. ME I, 791. pārn. «Es-

mu jau izrājusies ar savu sirdi,» māte sāpīgi

pasmaidīja. Sakse 7, 136.

izraudāt, -raudu, -raudi, -raud, pag. -raudāju;
trans. 1. parasti divd. formā: izraudāts; savie-

nojumā ar «acis». Ilgāku laiku, daudz raudot,

izraisīt acīs iekaisumu, sāpes, pavājināt re-

dzi. In Bēdu sagrauzta,.. viņa .. raudzījās
sarkanām, izraudātām acīm.. Plūdonis 3, 60.

Kad tu zinātu, kā es tevi gaidīju mājās...
.. Galva sāka sāpēt, acis es izraudāju tum-

šas. . . Upīts li, 277. . . vai jūs reiz nemitēsie-

ties
0

žēloties par to.. pļavas gabalu! Slaucējs
viņu pircis un aizmaksājis, un jūs varat sa-

vas acis izraudāt, ir tad viņa vairs atpakaļ
nedabūsiet. . . Blaumanis 6, 94. // parasti savie-

nojumā ar «asaras». Ilgāku laiku, daudz raudāt,

parasti, līdz asaras vairs netek. O Ede, asaras

sen izraudājusi, skatījās rudenīgajā smilšu

kopiņā ar mēmu vienaldzību. J Kalniņš 3, 352.

Viņa vairs neraudāja, bet tikai smagi nopū-

tās. Laikam visas asaras jau bija izraudātas.

Grīva 5, 171. Gribējās būt vienai, ceļā izdomāt

smago domu un izraudāt asaras, kas jau nu

neliksies mierā, līdz būs izlauzušās no saviem

sprostiem. Sakse 7, 127. pārn. ..
Un sirds,

tukša izraudātā, Būs kā ēna — vēsa. Vācietis 7,

55. pārn. Es ļimšu uz rokām tavām, — Man

dvēsele jāizraud. Bārbale 2, 62.

2. Raudot ļaut izpausties (bēdām, ciešanām

v. tml), raudot izpaust (bēdas, ciešanas v. tml).
IO .. acis pildījās asarām. Tagad, kad neviens

to neredzēja, varēja izraudāt savu sāpi līdz

galam... Lācis Vil, 497. Visasāk kveldē sirdi

neizraudātas sāpes. Dzene 3, 62. Citas bēdules

izraud cita citai.. savas nedienas, un sirds

tūlīt kļūst vieglāka. Indrāne 2, 459.

3. sar. Izlūgt, parasti raudot. Zēns izraudājis
sev jaunuvelosipēdu.

izraudāties, -raudos, -raudies, -raudas, pag.

-raudājos; refl. Raudāt un pārstāt raudāt.

O Cik reiz Annele nav lielajiem izmaisīju-
sies pa kājām un par to dabūjusi duncku sā-

nos, cik reiz nav izraudājusies un atkal bijusi
priecīga. . 2, 38. Viņa gribēja pie-
klauvēt, ieiet pie Ārijas, izlūgties piedošanu,
ka to apbēdinājusi, piespiest galvu māsas ple-

cam, izraudāties un pateikt, ka ne jau ar sav-

tīgu nolūku pie tās atnākusi. . Kalndruva 2, 59.

Izraudājusies Erna kļūst rāma. . Spāre 5, 379.

izraudināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka ilgāku laiku, daudz raud. !□ Ne-

kas cits neatlika kā griezties pie Miglas Au-

gusta, panīkušās brāļu draudzes sludinātāja,

kas uzskatīja par savu pienākumubērēs krietni
izraudināt tuviniekus. Sakse 7, 62.

izraudzēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākf, ka pilnīgi izrūgst, rūgšanas procesā sa-

sniedz vēlamo gatavības pakāpi. I. vīnu. L

mīklu. iO Māte stāsta, ka saldskābu maizi va-

jagot agrāk iejaut, tad labi izkult, lai nepa-

liek neviena kunkulīša, pēc tam lēni izrau-
dzēt .. Austriņš 1, 137.

izraudzīt, -raugu, -raugi, -rauga, pag. -rau-

dzīju; trans. Izvēlēt no kāda kopuma (ko-

piemērotu, atbilstošu). I. profesiju. I. pētījuma
objektu. !□ Sutīgā tveice gandrīz vairs nav

izturama, un mēs sākam izraudzīt vietu atpū-
tai. Grīva 8, 252. Katrai Brīviņu sievietei izrau-

dzīts savs melno strazdu pāris, ko tā ar sevišķu
uzmanību vēroja mājas ierīkošanas darbos pa-

vasarī . . Upīts 4, 100. Koncertam izraudzīs labā-

kos kolektīvus.. Pad J 73, 57, 1. Toreiz kur-

santi vēl nezināja .., ka viņš izraudzīts par

skolas mācību kuģa komandieri. . Talcis 7, 183.

izraudzīties, -raugos, -raugies, -raugās, pag.

-raudzījos; refl.; trans. Izvēlēties no kāda ko-

puma (ko piemērotu, atbilstošu). IO Viņš.
izraudzījās sešus vīrus, pārējiem piekodināja
novērot mežmalu dzelzceļa pusē .. Lācis 15, 253.

Viņa klusībā bija cerējusi, ka zēns atradinā-

sies no jūras, ilgojās, lai viņš izraudzītos par

savu dzīves mērķi drošāku darbalauku. Talcis

7, 174. Protams, mūsu dienās mašīnām jābrauc
ātri, tomēr ātrumu vajag izraudzīties, ievēro-

jot braucēju un gājēju kustības intensitāti..
Rīgas B 73, 178, 3.

izraugāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ajos;

refl.; reti. Ilgāku laiku, daudz atraugāties.

izraust, -raušu, -raus, -rauš, pag. -raušu; trans»

Raušot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml).
Q Ciemiņš izrausa no ugunskura ogli un, pie
tās noliecies, aizsmēķēja. Birze 1, 94. Ceļa sar-

kanie putekļi neganti karsti. Mums tā vien

šķiet, ka soļojam pa tikko no degošas krāsns

izraustiem pelniem. Grīva 8, 251. Neveikli viņš

ar plaukstas plakano pusi izrausa slapjumu no

acu kaktiņiem un nokāsējās. Upīts 11, 67.

// Raušot izvirzīt cauri (kam), caur (ko).

izrausties, -raušos, -rausies, -raušas, pag-

-raušos; refl. Raušoties izvirzīties (no kurienes,

kur v. tml). I. no gultas. 'O Rudins izrausās

no smilšu un akmeņu kaudzes un noņēma no

kakla granātas. Grīva 4, 97. No otra pajūga iz-

rausās sprigans večuks sarkaniem vaigiem._•

Sakse 2, 3. Tobrīd reizē ar mani Gaiziņa uzrā-

pās tikai viens «Moskvičs». No tā izrausās

seši alpīnisti.. Lagzdiņš 3, 96. // Raušoties iz-

virzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri krū-

miem.

izraustīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.

1. Raustot izvilkt, izplēst (daudzus vai visus

augus, to daļas). lO Lupīnas sējumus nav

ieteicams ecēt, jo sekli sētos augus smilti

stipri izrausta. Cīņa 63, 107, l. Te viņi bijuši -dj

dūksnājs izbradāts gluži melns, zaļie stublāji

izraustīti, izsvaidīti . . Indrāne 6, 195.

2. sar. Vairākkārt vilkt (ko) vaļā,- vilkt vaļā

(citu pēc cita). □ Egle izraustīja rakstam-
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galda atvilktnes un portfelī ielika žūksni pie-

zīmju. Birze 5, 153.

izraustīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

trans.; sar. Ilgāku laiku, daudz raustīt (parasti

veltīgi). I. durvis.

izraut, -rauju, -rauj, -rauj, pag. -rāvu; trans.

1. Raujot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.,

parasti ko ieaugušu, stingri iestiprinātu). I. ne-

zāles. I. zobu. I. matu. I. korķi no pudeles.
I. naglu no sienas. O Pārlēcu pār grāvi, gri-

bēju izraut kādu bieti, lai redzētu, cik liela,

bet kļuva žēl. Mazliet atraku zemi, paraudzī-
jos. Stulpāns 2, 89. lebāzis roku azotē, sakostiem

zobiem, viņš strauji izrāva metāla skambu no

ievainojuma. Strāls 2, 377. Kamēr zirgs dzēra,

zemnieks lasīja tam no krēpēm dadžus, izrāva

ērci, kas bija piezīdušies kaklam.. Lācis 15,

259. // Ar strauju, spēcīgu kustību atbrīvot

(kāda satvertu, kur iespiestu ķermeņa daļu).

□ Viņš sagrāba puiša roku un lūkoja tajā
iekost. Bet Birkenbaums izrāva roku. . Blau-

manis 6, 39. «Kaptein,» viņš [Purēns] atkal ieru-

nājās un satvēra Sīli aiz piedurknes. . . Bet

Sīlis neklausījās viņā, izrāva roku no Purēna

pirkstiem. . Lācis 15, 387. Upīšu Mārtiņš sa-

skaities izrāva savu rokas stilbu no Andra

nagiem. Upīts 4, 307. Pēkšņi plaukstā, kas gu-

lēja zem Ingas galvas, Ģirts sajuta dīvainu,
siltu miklumu. Viņš izrāva roku. Delna bija
sarkana no asinīm. Dripe 2, 144. // Strauji (ar

spēku) atņemt (kāda satvertu priekšmetu).
O . . [Oļiņiete] pieskrēja pie Oļiņa, izrāva ar

niknu spēku viņam grāmatu un iesvieda

kaktā . . Kaudzītes la, 37. . .Rijnieks izrāvis Bu-

ķim pātagu un kā traks sācis pērt to savu

ādaini. Upīts 4, 264. Spēji viņš izrāva šauteni

no vecā kārtībnieka rokām un ar vienu lē-

cienu bija pāri ceļmalas grāvim. Kurcijs 4, 268.

// pārn. Nepamatoti atdalīt (laktu, parādību
v. tml.) no veseluma, kopuma. tD . . nepareiza
izpratne par lugu rodas tad, ļa kādu vienu

problēmu mehāniski izraujam no visa darba

satura. . Lit M 72, 10, 12. .. trūkstot plašākiem

iepriekšējiem pētījumiem par skatuves māk-

slas attīstību, arī aktiera darbs tiek it kā iz-

rauts no apkārtējās vides
..

J Kalniņš 1, 235.

// Raujot izvirzīt cauri (kam), caur (ko). I.

virvi cauri cilpai.
2. Strauji izņemt, izvilkt (no kurienes, kur).

Ar Laubes kungu kaut kas notika, viņš
izrāva no kabatas sērkociņus un ilgi pūlējās
aizdedzināt cigāru.. Skujiņš 5, 13. Viņš izrauj
no maksts aso kinžalu. Pad J 73, 3, 4. Roku

kabatā arī tikai tādēļ iebāzis, lai dūša būtu

stiprāka, kad attapās un izrāva laukā, varēja
redzēt, ka ceļgali viņam drebēja. Upīts XI, 332.

.. ar vienu roku satvēru pakārtās drēbes un

tās izrāvu uz grīdas. Grīva 9, 137. // Strauji iz-

vilkt, izvest (piemēram, transportlīdzekli).
□ Izrāvis mopēdu no šķūņa, uztarkšķinu un

laižu uz kaimiņiem. Zemzaris l, 89. Melnie ku-

meļi ātri izrauj karieti uz lielceļa. Sēlis 1, 209.

// Ar varu izvest sev līdzi (cilvēku vai dzīv-

nieku). O Pēc pusdienas Brīviņu saimniece

izrāva Tāli aiz rokas no dārza . . Upīts XI, 294.
Kā

es toreiz raudāju, kad viņu kazaki izrāva

naktī no mājas... Zigmonte 2, 116. pārn. Pēk-

šņā un negaidītā nāve izrauj Anatoliju no

cīņu biedru rindām. Zv 58, 16, 5.

3. parasti 3. pers. Izskalot (par ūdeņiem,

straumi); izveidot bedri, iedobumu (piemēram,
par šāviņiem). O Lai arī ūdeņi joņiem skrien,
Lai izrauti visi tilti, Vai mājā palikt un gai-
dīt vien.. Aspazija 3, 122. . . Daugava reiz lie-

los pavasara plūdos izrāvusi sev taisnu izeju
uz jūru. Bērn 49, 3, 19. .. mīnas izrautajā bedrē

ierunājās telelonists .. Grants 6, 282. .. krāčai-

nas upes ar spēkstaciju aizsprostiem, spožu
ezeru virknes seno šļūdoņu izrautajās gultnēs

un bezgalīgi meži. . tāda ir šī zeme. Lielais 1, 8.

4. Ar strauju rīcību izglābt, atbrīvot (no kā

varas, apspiestības). lO . . no vācu fašistu ķet-
nām izrāva Ainažus, Salacgrīvu.. A Grigulis

13, 168. Es sapratu arī to, ka tikai viņš

spētu mani izraut no šiem mitrajiem apakš-
zemes pagrabiem. Bet vai viņam būs tik daudz

spēka, lai manis dēļ riskētu ar savu virsnieka

karjeru? Grīva 8, 190. // Panākt, būt par cēloni,
ka (kāds) izkļūst (no nevēlama stāvokļa).

O Varbūt pienāks laimes brīdis — labs loms,
kas vienā rāvienā izraus laukā no nabadzības

un rūpēm.. Talcis 7, 161. ..Andrejs., viņu

izrāva no sasmakušās lauku pasaules un ieve-

da .. strādnieku Rīgā. Upīts 9, 137. Es pilnīgi
izrauts no pasaules trokšņa, no viņas spiedīgā
tvaika.. Apsīšu J 3, 44. // Panākt, būt par cē-

loni, ka (kādam) pēkšņi izzūd (parasti negatīvs
psihisks stāvoklis). lO Mirdzas pārnākšana
viņu bija izrāvusi no. . nospiestības tikai uz

īsu brīdi. Sakse 11, 76. Sveša balss pagalmā
izrauj mani no pārdomām. . Brodele 17, 7. // Ar

strauju rīcību izglābt (no nāves). . . izdevās

noorganizēt jaunu bēgšanu un izraut no nāves

vairāk nekā desmit nelaimē nokļuvušu pa-

domju cilvēku. Samsons 1, 111. // Pēkšņi iztrau-

cēt (parasti no miega). !□ Traucēt diendusu

viņa neuzdrošinājās, kas tad nezina, ka no

miega izrauts cilvēks ir sirdīgs.. Sakse 9, 118.

Pulkstenis istabā pie sienas ar saviem. . sitie-

niem. . viņu izrauj no snaudas. Dripe 1, 69.

5. sar. Sameklēt, sadabūt; ari izdabūt. O Kur

tu izrāvi tik garšīgu buljonu? Spāre 5, 357.

«Sameklēsi notis. Ziemu spēlēsi, mācīsies. Bet

klavierēm es izraušu pašu labāko skaņotāju.»
Indrāne 6, 55. Es no tevis ar varu izraušu pē-

dējo noslēpumu. . Rozītis 1, 95.

6. sar. Strauji izdarīt, izveidot (ko). D . . iz-

rauj grāvi pa to liekņu.. Upīts 4, 200. // Ātri

izlasīt (piemēram, grāmatu). O . . labu piedzī-

vojumu grāmatu izrauj cauri vienā rāvienā.

Kar 58, 10, 130. // Uzraut (parasti vairākus sēr-

kociņus). IO .. trīs sērkociņus izrāva, kamēr

aizkurināja jaunu papirosu. Upīts 9, 503. // Iz-

dzert (parasti alkoholisku dzērienu). !□ ..vīri

kādā aizvēja ieplakā, pabēguši nost no acīm,

mēdza izraut pa pudelei sīvā. Zv 68, 7, 4. Viņš

ielēja vēl pa glāzītei. «Izrausim, bet tad

stāsti tālāk.» Lit M 67, 7, 7. // Ātri izpirkt.
O Tie [skābētie gurķi] ir lētāki, un nabaga
ļautiņi tos izrauj ar raušanu. Sudrabu E 3, 467.

Bet avīzes jau raksta, ka akcijas ar raušanu

izrauj. Rozītis 111, 84.
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Pie Cēsu un Valmieras baznīcām iesākās mas-

veidīga zemnieku pēršana. Zv 59, 1, 15.

izrēķināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Pilnīgi aprēķināt (kādu daudzumu, vērtību).

iO Taņa pie sevis izrēķināja, ka līdz Edgara

pārbraukšanai vēl paliek dienas desmit vai

divpadsmit. Lācis 11, 309. Pa smilšainu ieliņu

nesteidzīgi iet pusmūža vīrs. . . Šī maršruta

garums izrēķināts līdz pēdējai minūtei. . Cīņa

74, 170, 2. // intrans. O Jautāju agronomam,

kāds ir birums. Celdams maisu, viņš attrauc:

«Pats redzi — smags! Tā ap divdesmit cent-

neru .. . Šodien pabeidzām ziemājus, tad va-

rēs izrēķināt smalkāk.» Stulpāns 2, 90. // Iz-

domāt pilnīgi, līdz galam. !□ Tātad, ja visu

izrēķina, izdevīgāk Malvīnei prasīt zemi savā

pagastā. Sakse 7, 152.

2. Rēķinot atrisināt (matemātisku uzdevu-

mu). O «. .izrēķiniet šito
..

un atnāciet pēc

pāris dienām.» Zēns pēc pāris dienām patie-
šām ieradās. Uzdevums bija atrisināts. Zv 60,

2, 10. Dažus izsauca, tie rakstīja uz tāfeles

polinomus, lūkodami izrēķināt, pēc Ziga do-

mām, pavisam neizrēķināmo. Saulītis 12, 195.

// intrans. O «Matemātika,» viņš [Valdis] bu-

bina un izņem grāmatu. . Ar mokām izrēķi-

nājis, Valdis šķir vaļā diktātu burtnīcu. Zig-

monte 1, 243.

izrēķināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Pakļaut smagam (parasti ārpustiesas, lizis-

kam) sodam vai patvaļīgai vardarbībai, ari

nogalināt. O 1916. gada decembrī divi Sibī-

rijas strēlnieku pulki. . pirmie Rīgas frontē

sacēlās pret karu un carismu. Cara val-

dība nežēlīgi izrēķinājās ar sacelšanās dalīb-

niekiem. PL Kom 54, io, 18. Nākusi pie varas,

buržuāzija ar padomju varas piekritējiem ne-

žēlīgi izrēķinājās. Nāves sodu piesprieda pat
par simpatizēšanu padomju iekārtai. Birziņa

l, 98. Latviešu tautas bendes izrēķinājās ar

tiem, kas bija iedrošinājušies aizstāvēt tais-

nību. Zv 55, 3, 15.

izremontēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Re-

montēt un pabeigt remontēt. O Mūsu firmas

kurtuvē tikko bija iztīrīts un izremontēts viens

no rūpnīcas tvaika katliem. Birznieks-Upītis 6,

319. . . mašīnas izbrauca pa darbnīcas durvīm

vēl rūpīgāk izremontētas nekā., lielajā pil-
sētas rūpnīca. Dripe 2, 52. Ja dzīvoklis ir iz-

remontēts, izbalsināti griesti, nokrāsotas sie-

nas un grīdas, tad tas kļūst vieglāk tīrāms.

PL Siev 64, 5, 21.

izrentēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; novec.

Iznomāt (parasti saimniecību, zemi). \U3 Pava-

sarim nākot, Purgailis māju izrentēja un

ūtrupē pārdeva inventāru. Austriņš 2, 122. Sī-
lim ka mežsargam pagasts tās pļavas vispirms
izrentē, viņš tajās saimnieko kā pa savējām.
J Kalniņš 2, 60.

izretināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Retinot izraut, izcirst, izzāģēt (augus, to da-

ļas). I. burkānus. I. jaunaudzi. !□ Visas bie-
tes 70 hektāru platībā izretinātas.. Cīņa 63,

138.J. Sējumu izretina, kad augiem attīstījušās
otras vai trešās lapas. Dindonis 1, 62. . . ābeļu
zari samežojuši kupli. Tos vajadzēja izgriezt,

izretināt.. Rozītis 2, 275. // Padarīt retākus

augus (kādā vietā). □ Izretinājuši un apkaplē-
juši pa vagai, viņi atlieca muguras. Stulpāns

2, 85.

2. Izveidot lielākas atstarpes (piemēram,
starp priekšmetiem). □ Ja zāģa zobi izreti-

nāti, skaidas labāk izbirst no zobu starpām..
Indāns 1, 31. // Izkliedēt (priekšmetus). □ Liel-

istabā sagulēti salmi vēl no iepriekšējās tal-

cinieku grupas, tie jāsadala un jāizretina di-

vās mazākās telpās . . Indrāne 2, 45. // Sama-

zināt koncentrāciju (parasti gāzei). □ ..ķer-
menis svārstoties pārmaiņus gan sablīvē, gan

izretina tam piegulošās vides slāni (piemē-

ram, gaisu, ūdeni utt.). Zin T 63, 1, 22. // Iz-

veidot lielākas atstarpes (kādā cilvēku grupā).
I. ierindu. I. kājnieku ķēdi.

3. Samazināt (kādu cilvēku grupu), nogali-
not, ievainojot, saņemot gūstā (parasti karā).

□ Kaujās izretinātā rota mirka nakts lietū

un grima purvā. A Grigulis 9, 111. Tanī brīdī

ierunājās Līkuma ložmetēji un sāka plosīt
ienaidnieka sajukušo ķēdi. Hitlerieši tomēr

zemē negūlās. Šaudami ar automātiem, tie

nāca arvien tuvāk un tuvāk, neraugoties uz

diezgan izretinātajām rindām. Grīva 4, 193.

izretināties, parasti dsk., -ināmies, pag. -inā-

jāmies vai vsk. 3. pers., -inās, pag. -mājās; refl.

1. parasti 3. pers. Kļūt retākam (par augiem
kādā vietā). O . . mežkopis parasti palīdz
mežaudzēm izretināties, izcērtot ne vien at-

mirstošos un slimos, bet arī bojātos, līkos,

stipri zarotos kokus. Zin T 62, l, 14.

2. Izvietoties, palielinot atstarpes (par cil-

vēku grupu). O Viņi izretinājās apmēram pa

pieci metri cits no cita un. . steidzās uz

priekšu . . Lācis 15, 255. Ļaužu drūzma bija stei-

dzīga . . Cilvēki brīžiem sakļāvās ciešāk kopā,
tad atkal izretinājās, aizsteidzās cits citam ga-

rām . . Kar 54, 9, 20. Visu Salu pārklāja iera-

kumi. Rota izretinājās. A Grigulis 9, 122.

3. Tikt izretinātam (3). \C3 Dažos gadījumos
neizdevās pilnīgi likvidēt visus bandas lo-

cekļus, tikai to rindas izretinājās. A Grigulis

13, 527.

izretis, arī izreti, apst.; reti. Retumis. O Edī-

te regulāri rakstīja vēstules, bet Edmunds

tikai izretis atbildēja . . Bels 2, 19.

izrēfot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

Radīt viscaur brūces, rētas. Izrētota seja.

□ pārn. Nakts jau sen nogūlusi pār ieraku-

miem izrētoto zemi. Jokums 1, 38.

izretoties, parasti dsk., -ojamies, pag. -ojā-

mies vai vsk. 3. pers., -ojas, pag. -ojās; refl.

1. parasti 3. pers. Izretināties (1). □ ..otrajā

izmantošanas gadā pat labos augšanas apstāk-
ļos āboliņa zelmenis vairāk vai mazāk izreto-

jas . . Lauku Dzīve 68, 2, 9.

2. Izretināties (2). □ Šajā distances posma

riteņbraucēju karavāna pārtrūka jau pirmajā

aplī, bet turpmāk izretojās vēl vairāk. Sports

74, 103, 2. Zēns visur līdzi bija lielo gaitās . .
Gan iemaisījās apmācāmo ķēdē, Kas pāri pur-

vam kaujai izretojās. Balodis 7, 11.

3. Izretināties (3).
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izretušēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Retu-

šējot izlabot, padarīt skaidru (piemēram, at-

tēlu). O Veca sieviete nekādi negrib pie-

ņemt fotogrāfiju, kurā redzamas viņas seja

grumbas, viņa lūdz «labāku bildi». Tikai izre-

tušēts attēls, kurā seja zaudējusi dabisko iz-

teiksmi, liekas viņai pareizs. Zv 73, 18, 20. // Re-

tušējot likvidēt {ko, piemēram, attēlā). I.

plankumus fotoattēlā.

izrevidēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. sar.

Siki, rūpīgi pārmeklēt. IO . . viņa izrevidēja

telpu, vai viss tā ir, kā vajag
0

. . Brigadere

3, 379. . . aiz kūts jāizrevidē dobe, kur bur-

kāni gan vēl tikai grābekļa zariņa resnumā . .
Upīts 5, 44. pārn. .. viss mūžs tika pārstaigāts
un izrevidēts. Māksla 74, 2, 35.

2. Izdarīt revīziju. I. grāmatvedības doku-

mentus.

izrībēt, parasti 3. pers., -rīb, pag. -rībēja;
intrans. Rībot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). Rati izrībēja pa vārtiem. // Rībot iz-

virzīties cauri (kam), caur (ko). Rati izrībēja
cauri pagalmam.

izrībināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju. 1. in-

trans. Rībinot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). Vilcieni izrībina no pilsētas. // Rībf-

not izvirzīties cauri (kam), caur (ko). Vilciens

izrībina cauri tunelim.

2. trans. Rībinot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). Krāvēji izrībina mucu no noliktavas.

// Rībinot izvirzīt cauri (kam), caur (ko), krā-

tus cauri pagalmam.
izrībināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;

refl. Ilgāku laiku, daudz rībināt. I. pa nolik-

tavu. // trans. I. bungas.
izrīcība, -as, s.; parasti vsk. Rīcība, rīkoša-

nās (parasti nevēlama). !□ Es daru visu to

pašu, ko pārējie, slikto un labo, bet kāpēc tad

mani tomēr tā uztrauc viņu sliktās izrīcības?

Zigmonte 4, 91. . . arī satīriski tēlotie cilvēki jo

pārliecinošāki, jo spilgtāki būs tad, ja mēs jo
reljefāk saskatīsim, kas tā ir par vidi, kas tie

ir par apstākļiem, kuros šādi cilvēki radu-

šies un varējuši savā izrīcībā izplesties. J Kal-

niņš l, 419. Un tomēr Čikstes izrīcība bija sa-

vāda, lai neteiktu vairāk. Ar trolejbusu viņš
neaizbrauca, tātad kādu gaidīja. Skujiņš 3, 187.

izrīcīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izrīcīgi; pareti.

Izdarīgs. O Lai cik izrīcīgs būtu saimniecības

vadītājs vai speciālists, apbraukt un perso-

nīgi apskatīt darba gaitu visur vienkārši nav

iespējams. Cīņa 73, 179, 2.

izrīdāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju, arī izridof,

-Oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; apv. Izkārtot (1).
izrīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Izrīdīt.

izrīdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Rīdot suni,

izdzīt (kādu). □ Ar suņiem es viņu izrīdītu

no mājas, ar slotas kātu iztriektu laukā. .
Kaudzītes la, 132. Grāfs Rīders: Es tevi likšu

izrīdīt no pils.. Aspazija I, 432. sal. ..Austra

jutās bezgala atstāta un apkaunota, it kā tā
butu ar suņiem izrīdīta no nelūgtiem ciemiem.

Rozītis 1, 255.

izriebties, -riebjos, -riebies, -riebjas, pag.

-riebos; refl. Ilgāku laiku, daudz ārstēt ar ma-

ģiskam vārdu formulām, izdarībām v. tml.

□ Visādas riebējas izrdebās . . ME pap I, 477.

izriest, -riešu, -ries, -rieš, pag. -rietu, arī

-riešu, arī izriezt, -riežu, -riez, -riež, pag. -riezu;
trans. 1. Izvirzīt (uz priekšu ķermeņa daļu).
O . . viņš stāv kā klints, krūtis pret vēju iz-

riesis. Zv 64, 23, 4. Viņš brašāk izrieza krūtis,

viņš atkal bija karavīrs. Saulītis 12, 37. Druk-

nie pleci izriesti, mutē zelta zobu rinda . . Prei-

lis 1, 52. ..dzejnieks ■— sakumpis, ar plecos
ierautu galvu un ar lielu, asu, uz priekšu iz-

riestu zodu . .Lit M 64, 27, 2.

2. parasti 3. pers. Izdzīt, izveidot (piemēram,
asnus, pumpurus). I. ziedus. I. stiebrus.

izriesfies, parasti 3. pers., -riešas, pag. -rietās,

arī -riesās, arī izriezties, parasti 3. pers., -riežas,

pag. -riezās; refl. 1. Izvirzīties (uz priekšu) —

par ķermeņa daļu. Krūtis izriesušās. lO pārn.

Satvērušas ceļavēju, baltās buras izriesās

spraigā tvirtumā . . Skujiņš 5, 45.

2. Izdalīties (parasti par sviedriem). iO Elpa
aizrāvās, izriesās auksti sviedri. Kar 74, 12, 19.

Saspriegtie muskuļi drebēja, uz pierēm izrie-

sās salti sviedri. Skujiņš 7, 151.

3. Re/7. i z r i c s t (2). Pumpuri izriesu-

šies.

izrietēt, parasti 3. pers., -riet, pag. -rietēja;
intrans. 1. Izveidoties, tikt izsecinātam (parasti
no kā vispārīga) — piemēram, par domu,

ideju. O No romāna lappusēm izriet, to ap-

liecina . . pašu varoņu rīcība, ka viņi sevi

grib saglabāt tautas labā.. Lit M 58, 32, 2.

2. Izveidoties, rasties kā (parasti galvenā,

noteicošā) ietekmē; pamatoties (uz ko, parasti

uz galveno, noteicošo). \CJ lerosmi mākslai

dod vide, taču materiāla atlase un interpre-

tācija ir vienmēr subjektīva, tā izriet no māk-

slinieka personības un ir pakļauta viņa rado-

šajai individualitātei. Māksla 71, 2, 4. Arī

turpmāk mēs nelokāmi turpināsim šo attīstī-

bas virzienu, kas izriet no sociālistiskās iekār-

tas dabas. Cīņa 74, 170, 1. Rotājumam ir orga-

niski jāizriet no priekšmeta apveida, tas ne-

drīkst . . izvērsties par kaut kādu īpašu priekš-
meta virsmas izskaistinājumu. Freimanis 1, 78.

. . risināmās problēmas gandrīz vienmēr izrie-

tēja no tiešas pieredzes mūsu jaunatnes audzi-

nāšanā. Kar 63, 7, 129. // Tikt nosacītam, regu-

lētam (ar vadošu likumu, lēmumu v. tml.) —

piemēram, par pienākumiem, tiesībām. Vis-

pirms apmierināmi . . strādnieku un kalpotāju
prasījumi, kas izriet no darba tiesiskajām at-

tiecībām . .Civilpr k 212.

izrieties, parasti 3. pers., -rejas, pag. -rējās;
refl. Ilgāku laiku, daudz riet. Ļaut kucēnam i.

□ Suņi, izrājušies, gari gaudoja. ME I, 792.

izrievot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pada-

rīt (ko) viscaur rievainu. I. koku. I. galda
virsmu. O «Darbs un darbs,» panākusies
pretī, atkārtoja tagad saimniece, un gandrīz
astoņdesmit gadskārtu izrievotajā sejā Arvīds

saskatīja to pašu vārdu, kuru viņa nupat sa-

cīja, — darbs. Purs 4, 89.

izriezt. Sk. izriest.

izriezties. Sk. i z r i c s t i c s.
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izrīkojums, -a, v.; novec. Sarīkojums. O Pēc

daža biedrības izrīkojuma nevarēja vien ap-

klausīties viņsētas sievu valodas . . Austriņš

1, 230. . . viņas runās pat izskanēja, it kā mā-

cīšanās ģimnāzijā būtu pavisam nesvarīga

blakus lieta. Galvenais bija interesanti skolo-

tāji, visādi izbraukumi un izrīkojumi . . Zālīte

5, 24. Citas meitenes deklamēja, uzstājās izrī-

kojumos un ludziņās. Dzene 2, 9.

izrīkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Do-

dot rīkojumus, likt (kādam) ko darīt, dar-

boties. □ Bocmanis .. skaļi izrīkoja ļaudis. .
Talcis 7, 288. Pagalmā viņa izrīko vakara dar-

bos savu dēlēnu. Lauku Dzīve 68, 3, 25. Viņa. .

izrīkoja ganu zēnu un meiteni, lai tie neietu

gulēt, jo viņi abi vien nu palika mājā. Blau-

manis 11, 328. «Ved viņu šurp pie citiem! Vie-

nam ārā auksts,» Oškalns izrīko jauno parti-
zānu. Bērn 50, 5, 4. // Dodot rīkojumus, panākt,
ka (kas) tiek izdarīts. O Saulīte jau bija ga-

balā, bet darbi neizrīkoti. Stulpāns 2, 47. Va-

nags izrīkoja ienest arī Ošu galdiņu. . Upīts

4, 240. . . kapteinis taču teica: «Izrīko, lai pie-

stiprina spuldzi.» Talcis 7, 235. // Dodot rīkoju-

mus, panākt, ka (tehnisku līdzekļu grupa, ra-

žošanas vienība v. tml.) darbojas, paveic kādu

uzdevumu. O Republikas zvejas arteļu flo-

tili . . izrīko kolhoznieku ekspedīcijas priekš-
nieks . . Talcis 7, 28. Saimniecības autoparku
darbā izrīko [kolhoza] priekšsēdētājs. Cīņa 73,

179, 2.

2. novec. Sarīkot (svinības, viesības v. tml).

O . . kundze izrīko Jaungada vakarā viesības

un ir likusi man ielūgt savus pazīstamus. .
Aspazija 3, 256. Līze izrīkoja mazas bēres, kurās

salūdza vistuvākos radus . . Blaumanis 6, 19.

Kungi izrīkojuši lielas medības. ME I, 792.

izrīkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Rīkoties (parasti patvaļīgi). I. netaktiski.

I. pēc sava prāta. O Bet kur tad paliek valsts

vara, ja divdesmit kilometrus aiz pilsētas ban-

dītiem vaļa izrīkoties pēc patikšanas? Skujiņš

5, 108. Līdz šim Dindāns vardarbīgi izrīkojās
ar citu cilvēku mantu, bet nu viņš gribēja
vardarbīgi izrīkoties ar cita cilvēka dzīvību.

Bels 2, 117.

izrikšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. Rik-

šojot, rikšiem izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). Zirgs izrikšo no pagalma. □ Drīz

izrikšo no meža divi vēl jo prāvāki bēgļi:
platradzis briedis ar mātīti. Janševskis 3, 369.

// Rikšojot izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
I. cauri priekšpilsētai. // sar. Ātri izskriet (par
cilvēku). Zēni izrikšo no dārza. // trans.; pārn.;

sar. Izstaigāt, izskraidīt (par cilvēku). iO Māte

nāca mūs pavadīt. Sākumā viņa gribēja nākt

līdz pat stacijai, bet, kad redzēja, cik nepa-

guris es izrikšoju visas grāvmalas, viņa sa-

prata, ka par mani patiešām nav ko bēdāt.

J Kalniņš 2, 171.

izrikšoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz rikšot. Ļaut kume-

ļam i. // pārn.; sar. Izstaigāties, izskraidīties

(par cilvēku). I. pa pilsētu.
izrindot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izvie-

tot rindā. iO «Uzspēlēsim šahu. ~» Leons

piedāvāja. . . Viņi uzstādīja galdiņu un iz-

rindoja figūras. Eglons 2, 152. Kad Bērsons bija
aizgājis, Egle savā kabinetā uz rakstāmgalda
izrindoja trīs vitamīnu kārbiņas. Birze 5, 40.

izrindofies, parasti dsk., -ojamies, pag. -ojā-
mies vai vsk. 3. pers., -ojas, pag. -ojās. Reil. -*-

i z r i n d o t. O . . strēlnieki, izrindojušies
ķēdē, uzbruka štābam. Jokums 1, 75.

izriņķot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans.

Riņķojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

Dejotāji izriņķo no istabas. // Riņķojot izvir-

zīties cauri (kam), caur (ko).
2. trans.; sar. Pārvietojoties (piemēram, bieži

mainot virzienu, pa apli), pabūt (daudzās vai

visās vietās); pārvietojoties (piemēram, bieži

mainot virzienu, pa apli), pabūt daudzās vai

visās vietās (kādā teritorijā, telpā). I. pa-

galmu. // intrans. □ . . dodamies meklēt Vla-

dimiru: viņš pirmajā iecirknī iestrādājot

amonjaku. Izriņķojam krustu šķērsu. Pad J

74, 79, 3. Viņš, izriņķojis pa sētu. . divi trīs

reizes, apstājās. ME I, 791.

izriņķofies, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz riņķot. I. pa lauku.

izripināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ripinot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml). I.

bumbu laukumā. O Izripināt mucu vai riteni

no palieveņa. ME I, 792. // Ripinot izvirzīt

cauri (kam), caur (ko).

izripināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz ripināt. □ Viņš izri-

pinājās ar naudas gabalu. ME I, 792. // trans.

I. bumbu.

izripot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. 1. Ri-

pojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml).

Kamols izripojis no atvilktnes. □ . . Toms

apgāza kādu kasti. No tās izripoja vairākas ..
pudeles. A Grigulis 10, 79. Es to paspēru ar

zābaka purnu, un no siena vīkšķa apakšas
elektriskās laternītes spožās gaismas lokā iz-

ripoja pulkveža Zaķa vecā, apgrauztā un ap-

degusi pīpe. Grīva 9, 105. Līze paņēma slotu

un sāka slaucīt sienmali. Kaut kas mīksts un

smags izripoja pa galda apakšu. Sakse 2, 59.

pārn. . . no apvāršņa izripoja mēness ripa,
blāva straume plūda pāri līkumainajam ce-

ļam. . Lāms l, 43. pārn. Sausais Nagainim ne

vārda neatbildēja, bet ar strauju grūdienu iz-

svieda to no kabineta. . . Tenteriski viņš iz-

ripoja kantora telpās un uzskrēja virsū. .
darbu vadītājam.. Rozītis 111, 324. // Ripojot

izvirzīties cauri (kam), caur (ko). O pārn.

. . Cilvēks, īsts Cilvēks jau nav zirnis, kas

var izripot dzīvei cauri, nevienu neaizķerot.

Sports 68, 132, 2.

2. Izbraukt (par transportlīdzekļiem, arī par

braucējiem tajos). '□ Rībēdami rati izripoja

no ciema uz pagasta māju.. Jansons l, 211.

.. no rajona pilsētiņas autobuss izripoja mij-
krēslī. Lauku Dzīve 74, 5, 24.

izrisināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Risinot panākt, ka (kas satīts) iztinas, iz-

stiepjas. I. diegu no spolītes. O Ej tik pa

izrisināto dzijiņu vien . . LTP 413. pārn. . . [lu-

gas] beigās jāizrisina tie ideju pavedieni, kas

aizvērpti jau pirmajos skatos.. Upīts 13, 242,
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pārn. Labākajos pirmspadomju perioda darbos

Vilis Lācis parādās ne vien kā veikls stāstī-

tājs, kas prot savīt un izrisināt ļoti sarežģītus
sižetiskus metus ar saistošu intrigu, bet arī

kā spēcīgs kritizētājs reālists . . Kar 54, 5, 102.

2. pareti. Pilnīgi atrisināt (piemēram, jautā-

jumu, uzdevumu). l€J Ir izrādē arī atsevišķi

citi, liekas, līdz galam neizrisināti jautājumi . .
Māksla 62, 2, 6. . . izrisināt bērnam priekša uz-

devumu ir ļoti slikti . . Zigmonte 1, 74.

izrisināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -inajas.
1. Reil.-*- iz ris i nāt (1); tikt izrisinātam.

iO Kamols izrisinājies. ME I, 792.

2. pareti. Reil. -*- izris m ā t (2),- tikt iz-

risinātam.

izrist, parasti 3. pers., -ris, pag. -risa; intrans.;

parasti divd. formā: izrisis. Raisoties izjukt, iz-

kliedēties (parasti par matiem). Pīne izrisusi.

O Viņa elpoja ātri, bāza aiz cepures mitros,

izrisušos matus . . Grants 5, 250. Profesora kun-

dze . . iesprogāja dzelteno, deniņos mazliet iz-

risušo zēngalviņu. Upīts 111, 657.

izrīstīiies, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz rīstīties. O Izrīstījās, bet

nevarēja izvemties. ME pap I, 477.

izrīt, -riju, -rij, -rij, pag. -riju; trans.; sar.

Ātri, arī negausīgi izēst, izdzert. D «.. tur vēl

abiem līdz rītam, parītam būtu pieticis!» puika

īgni izsaucās. «Un nu šis viens pats visu

izrijis!» Blaumanis 6, 39. Riekstiņš kā pielipis
pie krāsns, tā neesot atraujams nost. Viens

pats izrijis visu atlikušo šņabi. A Grigulis

13, 573.

izritēf, parasti 3. pers., -rit, pag. -ritēja (retāk
-rita, 1. konj.); intrans. 1. Ritot izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml.). Spole izritēja no at-

vilktnes. □ pārn. Nākošā rītā muižas laukos

neparasts klusums. Saule izritēja pār pusapsē-
tiem laukiem . . Kurcijs 3, 54. // Ritot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). O Daža [lietus] pile
jau izritēja cauri sakaltušajām skujām . . Fim-

bers 1, 153.

2. Izritināties (1), iztīties (2). Satītās saivas

izritējušas. O pārn. Izritējis garais stundu ka-

mols. Māsa Anita pārpūlējusies, nogurumu

vairs nejūt. Spāre 5, 337.

izrīfies, -rijos, -rijies, -rijas, pag. -rijos; refl.;

trans.; sar. Ilgāku laiku, daudz ātri, arī negau-

sīgi ēst,_dzert. I. saldumus. I. gaļu.
izritināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Ritinot panākt, ka (kas satīts) iztinas, iz-

stiepjas. I. lenti. I. paklāju. D Neviens ne-

var tēva jostu izritināt. ME I, 792. ..makšķer-
nieki te izritina savas spiningu spoles un vel-

cēdami cenšas piemānīt kādu kārāku līdaku.

Vanags 6. 37. Artai brīžam patīk, ka Melni dzen

joņos. Tā, ka vējš šalc ap galvu un labības

lauki nopland gar acīm kā zaļgani, izritināti

karogi. Bundzeniece 2, 28. pārn. Baltu sūnu

paklāji, izritināti starp priežu brūnajiem stum-

briem un viršu zaļajām salām . . Vilks 7, 210.

2. Ritinot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).
O . . Anna ar stingriem, sausiem pirkstiem
atkasa zemi, izritina baltos tupeņus [kartupe-
ļus] . . Kurcijs 4, 56. // Ritinot izvirzīt cauri

(kam), caur (ko).

izritināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -mājās.
1. Reil. -*- izrit m ā t (1); tikt izritinātam.

Diegi izritinājušies. O Josta izritinājusies uz

grīdas. ME pap I, 477. pārn.
..

un no šī kamola

iztinas dziesmas kā grodi dziju pavedieni, kas

no mājas sliekšņa izritinās tālos pasaules ce-

ļos. Vējāns 5, 187.

2. Reil. -*- izrit inā t (2); tikt izritinātam.

Kartupelis izritinājies no groza.

izrīvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Rīvē-

jot izkliedēt (parasti kādu masu); izziest. I.

ziedi. I. taukus uz pannas.
2. Rīvējot izvirzīt cauri (kam), caur (ko);

izberzt, a Ja rabarberu kāti pārauguši un

cietāki, tos pēc savārīšanas var izrīvēt caur

Sietiņu. PL Siev 73, 6, 26.

3. sar. Berzējot iztīrīt. I. traipu.
izrobīt, -īju, -ī, -I, arī -v, -i, -a, pag. -īju;

trans. Izrobot. O Viņš sāka ēvelēt, bet te

gadījās noraut pāri svītrai, te atkal ciets zars

izrobīja ēveles zobu. Birze 1, 108. Viņi beidzot

pieturēja pie zili pelēkas koka mājas ar iz-

robītām zimzām
..

A Deglavs 1, 182.

izrobojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*- iz r ob o t. Apmales i.

izrobot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Padarīt

(ko) viscaur robainu, nelīdzenu. ,E3 Klētiņu

viņš aizslēdza, . . izrobotu un izdobtu puļķi

durvju caurumā iebāzis. Upīts XI, 262. Lodes iz-

roboja pretējās sienas, grīda piebira apme-

tuma, stikla drumslām, koku šķembām. Birze

3, 65. Livonijas atsevišķo valstiņu robežas bija

ne tikai ļoti izrobotas, bet daži novadi pat at-

radās tālu otras valstiņas teritorijas iekšienē.

V Kalniņš 1, 37. pārn. Tu paraugies uz kļa-

vām — cik lielmanīgi viņas izrobo savas la-

pas, izgriež asiem stūriem, lai atšķirtos no

pārējiem kokiem... Zigmonte 2, 251.

izrosīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; reti.

I. Sagatavoties aiziešanai un doties projām

(no kurienes, kur v. tml.). I. no mājām. I.

ceļā. I. uz braukšanu.

2. Izraisīties (2). O Dīvainas domas izro-

sījās garlaicībā. Upīts VII, 115.

izrotājums, -a, v. 1. Paveikta darbība -*- iz-

rotāt; priekšmets, ornaments v. tml., kas

izgrezno, izdaiļo. Telpas i. !□ Vīstoklītī bija

izrotājumi kreklu krūtīm un aprocēm — sar-

kaniem un ziliem zīda diegiem šūti. Saulietis

11, 73. Dažādu izrotājumu paraugi. ME I, 794.

2. mūz. Ar īpašām zīmēm vai sīkām notīm

apzīmēta skaņu grupa vai skaņa, kas bagā-
tina melodiju,- melisms.

izrotājāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz rotaļāties. Bērni iz-

rotaļājušies. O Tētis un māmiņa paliks pie

mums rīt visu garo dienu, tad varēsit izrunā-

ties, izstaigāties un izrotaļāties, cik vien pa-

tiks. Birznieks-Upītis 2, 18. pārn. Cik dīvaini —

abi viena gājuma ļaudis, abi kaimiņi, bet ar

viņu liktenis ļauni izrotaļājies, lai pret ne-

kautro Didzi būtu apskaužami dāsns. Purs 5, 15.

izrotāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Rotājot

padarīt skaistāku, daiļāku. O . . vēlreiz pār-

sprieda, kā labāk izrotāt zāli. Viss sagatavots,

lai sagaidītu vēlētājus. Rīgas B 73, 138, 1. Jau
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pirmatnējās kopienas laikā konstatējamas tiek-

smes izrotāt savu apkārtni, primitīvos darba

rīkus. Freimanis l, 80. Meitenes bagātīgi iz-

rotātas ar krellēm un aprocēm. Mati sapīti

simtiem mazās bizītēs. Grīva 8, 249.

2. mūz. Bagātināt (melodiju) ai īpašu skaņu

vai skaņu grupu.

izrotāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ajos.

Reil. izr o tāt (1). I. ar krellēm. I. ar aus-

kariem. O Vārna lūgusi
0

no citiem putniem

spalvas ar ko izrotāties. ME I, 794. pārn. Koki

izrotājās žilbi baltos sarmas tērpos
:

Eglons 2,

490. pārn. Daba nomirst, ceļas augšā un atkal

izrotājas ziediem. Upīts 6, 34.

izrubināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Izurbināt (1). I. maizes klaipu. O Iz-

rubina rutkam caurumu. ME ī, 793. pārn. . .šo-

nakt vējš bija izrubinājis lielākus caurumus

jumta skaidās. Lit M 74, 42, 6.

izrubināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. Ilgāku laiku, daudz rubināt (parasti

par rubeni).

izrūgt, parasti 3. pers., -rūgst, pag. -rūga; in-

trans. 1. Rūgšanas procesā sasniegt vēlamo ga-

tavības pakāpi. O Kamēr mīkla izrūgst, pa-

iet vairāk nekā piecas stundas . . Cīņa 73, 248, 1.

// Rūgstot sadalīties (par organiskām vielām).

O Svaigi kūtsmēsli ar nezāļu sēklām ievēro-

jami bagātāki par izrūgušiem. Apsītis 1, 119.

2. Mitrumā kļūt viscaur mīkstam, grūti lie-

tojamam (piemēram, par ceļiem). O Ceļi, vai

lielie, vai mazie, visi izrūguši, dubļaini un

grumbaini. Pabraukšana pa tādiem grūta un

nemīlīga. Apsīšu J 3, 36. Ezerpurvs bija nokū-

lājis un izrūdzis tik staigs [staigns] .. , ka

dažuviet pat cilvēkam grūti nācās pāri tikt.

Austriņš 1, 218. // Mitrumā kļūt viscaur mīk-

stam, pazaudēt sākotnējo veidu. □ Pavasaros

un rudens šķīdoņos, kad izrūgst glīzda un

brūni melnā kūdra . . , pa Latgales lauku ceļu
dosies tikai neprātīgs vai varas dzīts cilvēks.

Kar 57, 1, 9.

izrūkties, -rūcos, -rūcies, -rūcas, pag. -rūcos;
refl. Ilgāku laiku, daudz rūkt. O Pērkons nu

jau diezgan izrūcies. ME I, 793. // pārn.; sar.

Ilgāku laiku, daudz īgni, nelaipni runāt.

izrullēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ar

veltni izgludināt (parasti veļu). I. palagus.
2. Izveltnēt. O . . uzstādītā rullējamā ma-

šīna maiņā izrullē vairāk nekā tonnu mīklas

«žagariņu», skaidiņmakaronu, pelmeņu un citu

izstrādājumu izgatavošanai. Zin T 64, 10, 35.

. .[keramiķa] pirksti ātri un veikli uz plāk-
snītes izrullē no bezveidīgās pikas garenu

desiņu . . Dripe 3, 173.

izrumulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju, retāk izru-

melēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Rumulēt

un pabeigt rumulēt. I. ganus.

izrumulēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos,
retāk izrumelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz rumulēt ies. I. pirmajā
ganu diena.

izruna, -as, s. 1. Skanējuma izveide (valo-
das skaņām, vārdiem v. tml.) ar runas orgā-
niem,- skanējums (valodas skaņām, vārdiem

v. tml.). Pareiza i. Ij=l Kaut gan intonācija ir

saistīta ar visas zilbes izrunu, tomēr pilnā
mērā tā izpaužas tikai vokāļos un sonantos,

tas ir, sonorās skaņās, kurās ir tik daudz toņa

elementu, ka šo skaņu izrunu iespējams ar

balsi modulēt. Lava 2, 109. Kā īsts Vidzemes

piekrastes zvejnieks, Līdaks vēl bija saglabā-
jis jūtamu tāmnieku dialektu, kas atgādināja
mana dzimtā novada

— rūjieniešu un maz-

salaciešu veco ļaužu izrunu. Talcis 7, 160. . . an-

gļu valodas izrunu viņai neviens nemācīja, cik

varēja pati izburt no pašmācības grāmatas,
tik bija. Sakse 7, 469.

2. parasti dsk. Atruna. □ Bet tas [brālītis]

jau tikai ausījās vien. Austra ies? Bet tad

viņš arī līdzi.. .Un nelīdz nekādas izrunas.

Upīts 18, 79. Lavīze sākumā negribēja sveša

bērna. Kam viņiem lieka ēdēja vajagot. Var-

būt negants un izlaists esot. Bet Jēkabs ne-

klausījās viņas izrunās. Lēmanis 10, 115. «Nu,

izrunas tev nekad nav trūcis,» Zenta atcirta

un lauzās garām. Lācis 4, 60.

izrunāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Iz-

veidot (valodas skaņu, vārdu v. tml.) skanē-

jumu ar runas orgāniem. I. vārdu pa zilbēm.

I. teikumu. O Mani neviens nav [lasīt] mācī-

jis, es pats. «Em» nav nekāda «emme», bet

vienkārši «mm», tāpat «es» nav «esse», bet

«ss». Tā tikai viņus arī izrunā un visa skola

rokā. Upīts 4, 365. Desmit mēnešu vecumā

bērns bieži jau izrunā vārdu «mamma». Ves

72, 5, 9. Nevar pagalmā izrunāt skaļāku vārdu,

kas neaizskanētu līdz kaimiņu sētām, nevar

paspert soli, kas nebūtu redzams. Kalndruva

5, 41.

2. Izteikt, izsacīt (piemēram, domas, jūtas).
□ Kāds neizturams klusums [bērēs]. Bet ir

tiesa — Kas palicis, vairs izrunājams nav.

Liesma 59, 4, 2. Viņa naids reizēm pārspēj

viņa gudrību un savaldīšanos, un tādos brīžos

viņš izrunā, ko labāk būtu citā reizē paturējis
pie sevis. Blaumanis 6, 70. Taču Jaņuks nekā

sakarīga nevar izrunāt. Pārāk dzīvi viņš vēl

atceras balto sniega lauku un lielo, melno

zvēru, kas no meža puses teciņiem skrien

viņam klāt. . Beidzot viņš izdabū: «Vilks!

Vilks!» Dripe 1, 12.

3. Izteikt, izsacīt (daudz vai visu); pārrunāt

(daudz vai visu). O Izdzerts jau kurais «mē-

riņš», . . izrunāta jau kurā galda runa par

godu Klāvai. Preilis 1, 77. ..rīt izrunāsim

visu, kas sakāms. Sakse 7, 96. Pēc vakariņām,

kad īsumā viss bija izrunāts par notikumiem

un pārmaiņām ģimenes dzīvē aizgājušo astoņu

gadu laikā, vecais Krūze ar Jāni izgāja ap-

staigāt Dzērvīšu tīrumus un pļavas. Lācis

15, 239.

4. Plaši izpaust (parasti ko nepamatotu, ne-

patiesu). O Par viņu melsa, ka viņš mākot

arī labot pulksteņus . . , tikai slēpjot, taču tas

nu bija izrunāts, tādus darbus viņš nemā-

cēja.. Zv 74, 10, 5. . . viņa jau guļot un nakts

laikā manis pie sevis neparko nelaidīšot, jo

nezin ko tad ļaudis izrunāšot. Laicens 11, 16.

5. novec. Vienoties (par ko), sarunāt.

O Strautiņš, agri uzcēlies ne visai labā ga-

rastāvoklī, padarījis nepieciešamos darbus un
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tad izrunājis saimniekam atstāt savā vietā

Ludi, tūliņ pēc brokastīm devās uz pagast-

māju. Fimbers 1, 62. Andris jau no Jura dienas

ar nāks uz nabagmāju pie manis ... Tas jau
mums agrāk izrunāts. Apsīšu J 3, 69.

Os)" Izrunāt no galvas (arī no prāta) sar. —

runājot panākt, ka kāds sāk domāt citādi.

O Bet, ja Krūms reiz ko ieņēmies, neviens

vēl nebij iespējis viņam to izrunāt no galvas.
Upīts XII, 76.

izrunāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

1. Pārrunājot apmainīties domām, noskaidrot

(ko),- pārrunāt (daudz vai visu). [□ Tur strādā

Elza. . Vai drīkstētu viņu traucēt, ieiet iz-

runāties? Sakse 7, 220. «Neej nekur, Zuze!»

Andžus aizstājas man ceļā. «Mums jāizrunā-

jas.» Avotiņa 2, 60. Un pati tu arī nekur ne-

skriesi. Pasēdi, pārdomāsi. Izrunāsimies viens

ar otru, kad galvas būs vēsākas. Niedre 12, 61.

2. Izteikt, izpaust (parasti neviļus, negri-

bēti). '□ Kaukēns: Par viņu [Līzi] nav daudz

ko skaisties, saimniec. Labu domādama, ta

bieži slikti izrunājas. Blaumanis 6, 410. Pārmel-

deris [pērminderis] attapās, ka izrunājies ap-

lam. Upīts XI, 281. // Izteikt, pateikt asi, ari

nepieklājīgi. □ Rozālija .. iebrēcās vēl grie-

zīgāki «. . Nu tad staigājiet
0

. . , mīdiet manas

asinis, jūs jau tā esat pieraduši!» — «Nemaz

neizrunājies!» pacietību zaudējis, uzkliedza

Vanags. «Par tādu mutes palaišanu vari cie-

tumā nokļūt.» Sakse 7, 248. Un izrunājas..
;

Ticat vai neticat, bet reizēm ir ta, ka jabaž

vate ausīs, kad divi vai trīs tādi sagadās kopā.
Kalndruva 5, 30.

3. Ilgāku laiku, daudz runāt (parasti vel-

tīgi). O . . Ilze .. piegāja pie Oļiņietes, izru-

nājās labu brītiņu, bet tas viena alga, vai ar

akmeni runātu. Kaudzītes la, 36. Ar slotu un

putekļu slaukāmo lupatu atnākusi, Katrīna iz-

runājās, iztaujājās velti. Mācītājs Akots pie-

cēlās tikai pēc pusdienas. Upīts 18, 295. Tētis

un māmiņa paliks pie mums rīt visu garo

dienu, tad varēsit izrunāties, izstaigāties un

izrotājāties, cik vien patiks. Birznieks-Upītis

2, 18.

izrūnīf, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar. Iz-

kastrēt. I. ērzeli.

izrūsēt, parasti 3. pers., -rūsē, arī -rūs, pag.

-rūsēja (retāk -rūsa, 1. konj.); intrans. Viscaur

sarūsēt (parasti no iekšpuses). Izrūsējis spai-
nis. Izrūsējusi vanna. // Sarūsēt. !□ Sākumā . .
rodas maza sūce, skārda jumts kādā vietā iz-

rūsē, piemēram, šuvēs vai gar dzegām. Rīgas B

74, 203, 3. Celtne ir nolaista, naglas izrūsējušas.
Sports 64, 171, 3,

izrūsināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Būt par cēloni, arī ļaut, ka izrūsē. Ūdens iz-

rūsinājis spaini.

izrušināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Rušinot viscaur uzirdināt (augsni); rušinot

augsni, viscaur apstrādāt (sējumu, stādījumu).
O .. rindstarpas jau izrušināja, bet atlikušās

nezāles vajadzēja ravēt rokām. Liesma 64, 10, 9.

.. cukurbietes izrušinātas tikai nelielās platī-
bās .. Cīņa 63, 137, 2. // Rušinot izjaukt, iz-

kliedēt. I. pelnus. // Rušinot izjaukt ogles,
pelnus (parasti krāsnī). I. krāsni.

2. Rušinot izdabūt (no kurienes, kur v. tml.).
□ «Kādēļ [kartupeļus rok] ar dakšām?» vai-

cāju. — «Kaut kā taču tie no zemes jāizru-
šina!» Lit M 56, 52, 2. Ar kāju izrušināja no

krasta oli, pacēla un iemeta upē. Preilis 1, 48.

3. Rušinot izveidot (bedri, iedobumu v. tml.).

□.. vajadzēja .. ar .. grābekļveida irdinā-

tajiem izrušināt ligzdiņas. Zv 52, 7, 7.

izrušināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz rušināt, rušināties.

I. pa smiltīm. // trans. O Izrušinājās sakņ-

augus ar šo «mazuli» [traktoru] pēc sirds pa-
tikas. Vagu pēc vagas. . Zv 73, 3, 8.

izsacījums, -a, v.; pareti. 1. Izteikums (1).
O Pēc Krikumienes izsacījuma, pēriens allaž

bij īsti veselīgs un labdarīgs — vai viņa to

runāja no saviem piedzīvojumiem, tas lai pa-
liek neizpētīts. Blaumanis 6, 6. Pie tā izsacīju-
ma viņš palika. ME I, 794.

2. Izteikums (2).

izsacīt, -saku, -saki, -saka, pag. -sacīju; trans.

1. Runājot izpaust (kādu domu, laktu v. tml.),-

izteikt (1). I. pārliecību. I. vēlēšanos. I. līdz-

jūtību. I. savu prieku. O Vismaz vienam jā-

izsaka savs spriedums par mākslinieku iz-

stādi. Purs 4, 79. . . pārtraukt iesāktās valodas

un klaji izsacīt nāciena iemeslu man nebija
uzņēmības. Skujiņš 7, 29. «Krustmāt, man tev

kas tūlīt jāpasaka...» runāju, galvu nodū-

rusi, bet ar drudžainu apņēmību izsacīt visu

tūlīt. Brodele 17, 201. pārn. Kūpošs dūmenis —

cik daudz tas izsaka cilvēkam, kas atgriežas
savās mājās pēc tik ilgas prombūtnes. Tas

vēstī, ka mājā ir dzīvība . . Sakse 7, 9.// Rakst-

veidā, rakstītā tekstā izpaust (kādu domu,

laktu v. tml.). !□ Atzinums jāizsaka rakst-

veidā un jāpievieno lietai. Civilpr k 43. . . to,

kas verda viņā .. , Oļģerts nespēja izsacīt..
burtu zīmēs. Lit M 74, 20, 12. // Izpaust, attēlot

(mākslas darbā). O Miniatūrā «Zilie kalni»

viņš izsaka šīs atziņas . . Pad J 73, 15, 5. Leo

Svemps pauž savos darbos ne tikai subjektīvo
momentu pasaules uztverē un attēlošanā, bet

izsaka savu optimistisko pārliecību un dzīves

prieku. Tēl M 58, 32. // Izpaust (ko) ar izturē-

šanos, žestiem, skatienu v. tml; būt tādam,

kurā (kas) izpaužas (par izturēšanos, žestiem,

skatienu v. tml.). I. piekrišanu ar galvas mā-

jienu. Skatiens izsaka nemieru. !□ Viņš [ak-
tieris] sava varoņa iekšējos pārdzīvojumus iz-

saka ar smalki niansētas mīmikas.. palīdzī-
bu . . Lit M 62, 45, 3. Neviļus gribējās aplaudēt,

gluži kā teātrī, izsakot atzinību. Cīrulis 1, 197.

2. Administratīvi apbalvot (ar pateicību),
administratīvi sodīt (ar brīdinājumu, rājienu);
izteikt (2). Direktors ar pavēli izsaka patei-

cību.

3. Izrunāt (1). O Ar Lienu jau nebij tā

kā ar tām divām, kad tikai jāuzmanās, ka

neizsaka kādu vārdu aplam, par ko var izzo-

bot un izņirgāt. Upīts XI, 340.

4. Raksturot (ko), parasti skaitliski, ar mēr-

vienībām,- izteikt (4). O Asinsspiedienu iz-

saka ar diviem skaitļiem — ar maksimālo
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skaitli . . un minimālo skaitli. . Ves 62, 10, 12.

.. fizikālo un tehnisko problēmu pamatā ar-

vien ir matemātiskas likumības, kuras izsakā-

mas ar skaitliskām sakarībām. Strazdiņš l, 290.

Laika normas izsaka cilvēkstundās vai cilvēk-

dienās . . Sterns 2, 13.

5. parasti 3. pers. Būt tādam, kas (ko) ap-

zīmē (piemēram, par zīmi, simbolu); izteikt (5).

O Nosauktie skaitļi ne vienmēr izsaka pa-

veikto, raksturo notikušās kvalitatīvās izmai-

ņas. Pad J 74, 102, 2. Brīnumaina un pasakaina —

varbūt vienīgi šie divi vārdi spēj aptuveni
izsacīt zvaigžņu pasaules ainu. Avotiņa, Peters

l, 5. Daļa teksta ārēji izsaka ko citu, kas tieši

nesaskan ar personas gribu un darbības mērķi.

Valeinis 1, 160. // Izpaust (kādu saturu) ■— par

mākslas darbu, tā sastāvdaļām. Skaņdarbs iz-

saka dzīvesprieku.

izsacīties, -sākos, -sakies, -sakās, pag. -sacī-

jos; refl. 1. Mutvārdos vai rakstveidā izpaust

(piemēram, domu, vērtējumu); izteikties (1).

I. skaidrāk. I. nepārprotami. I. saudzīgi. I. de-

batēs. □ «Ja es nebūtu rakstnieks, es kļūtu
par dārznieku,» viņš [A. Cehovs] izsakās. Zv

60, 2, 3. . . sakāmvārdi un parunas allaž bijuši
paraugs rakstītās literatūras autoriem viņu
centienos izsacīties plašām tautas masām tuvā

un tēlainā izteiksmē. Niedre 11, 7. ..abinieku

plaušas, vienkārši izsakoties, ir pārveidots

zivveidīgo pirmsenču peldpūslis. Sloka 1, 23.

2. parasti 3. pers. Neviļus, negribēti tikt iz-

sacītam, izrunātam; izteikties (2). Vārds izsa-

cījās nejauši.

izsaimniekot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

Izšķērdēt. O . . [referents] min vairākas . .

saimniecības, kur. . tiek izsaimniekotas sa-

biedriskās zemes . . Pad J 63, 200, 2.

izsaiņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Atbrī-

vot, izņemt no iesaiņojuma. I. grāmatas.
I. preces. O Viņi nosēžas kāpā, leva izsaiņo
ēdienu un sniedz Kristapam. Zigmonte 2, 221.

Jauni krēsli esot atvesti, jāizsaiņo. Rīgas B

63, 48, 3. Tur konteineros pienākušas dažādas

mašīnas. Būs jāatved un jāizsaiņo. Cīņa 73,

186, 2.

izsaiņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Izsaiņot (parasti savas mantas). O Jāiz-

saiņojas, man tur somā šis tas tāds, ko vies-

nīcā nevarēja izmazgāt. . Zigmonte 4, 148.

izsaitēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Atbrī-

vot no apsaitējuma. I. slimo roku.

izsaldēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. i. Ļaut,

ari panākt, ka izsalst {parasti daudzi vai visi).
I. vīnogulāju stādus. O Vai tad viņš to kūts-

augšu gribot pavisam tukšu atstāt un lopus
apakšā izsaldēt? Upīts XI, 193. Kāpēc krāsns

nav kurināta; vai gribat mūs izsaldēt? ME I,

794. // Apstrādājot pakļaut zemas temperatūras
iedarbībai. I. sēklu. O Sapropeli izsmēla no

ezera februārī, izsaldēja un pēc tam lietoja
kukurūzas, auzu mistra un zirņu diedzēšanai.

Zin T 63, 8, 19.

2. Panākt, būt par cēloni, ka (parasti telpā)

kļūst auksts. Vējš izsaldējis istabu.

izsaldēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. 1. Ilgāku laiku, stipri salt; izsalties. I.

aukstajā vējā. I. līdz kauliem.

2. parasti 3. pers. Kļūt pilnīgi aukstam (pa-
rasti par telpu). Caurvējā istaba izsaldējusies.

izsaldināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Saldējot panākt, ka kļūst salds. I. pīlādžu

ogas._
_

izsālīt, -v, -i, -a, pag. -iju; trans. Sālot pa-

nākt, ka rodas vēlamā sāls koncentrācija (pār-
tikas produktā). I. sēnes.

izsālīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -Ijās; refl.

Sāloties iegūt vēlamo sāls koncentrāciju (par
pārtikas produktu). □ Nokautos jērus sasāla

kubulā, lai labi izsālās, tad nožāvē pirti un

sūta UZ Rīgu. Austriņš 1, 268.

izsalkt, -salkstu, -salksti, -salkst, pag. -salku;

intrans.; parasti divd. formā: izsalcis. 1. Būt

ilgāku laiku neēdušam un sajust stipru izsal-

kumu (par cilvēku). Stipri i. Izsalcis kā vilks —

ļoti izsalcis. O Ozols pārgāja mājā vēlu, iz-

salcis un noguris. Sakse 7, 256. «Vai tu, Ati,

neesi izsalcis?» — «Neesmu vis, jau ēdu, mani

mieloja māte.» Rihters 1, 265. «Arī izsalcis tu

laikam esi kā vilks.» Ezera 8, 212. // Par dzīv-

niekiem. O . . logā iedegās ugunis, un staru

šķēps skāra izsalkušo garausi, kas drebinājās
pie krūma. Lāms 1, 44. ..zīlīte jau knābāja

speķi. Redzēju, ka viņa nemaz nebija tā sabi-

jusies vai arī bija ļoti izsalkusi. Birznieks-

Upītis 2, 47. Pa tam Andrs bija aizgājis uz stalli

un piegājis pie sava pelēča, kas izsalcis ēda

sienu. Blaumanis 6, 271. // divd. formā: izsalcis.

Tāds, kurā izpaužas izsalkums (piemēram, par

acīm, skatienu). IjZl Izsalkušām acīm [suņi] ve-

ras saimniecē, luncina asti. Avotiņa, Peters 1, 131.

. . zēns paslepšus lauž kumosiņus no savas

sviestmaizes un pagaldē bāž tos kucēna mūžam

izsalkušajā mutē. Ezera 2, 122.

2. Ļoti vēlēties (ko), tiekties (pēc kā); iz-

slāpt (3). □ ..tad tiktu mājā no frontes cil-

vēki, kas tā izsalkuši pēc mierīga darba. Sakse

7, 302.

izsalkums, -a, v.; parasti vsk. 1. Sajūta, kas

izraisās, ja kādu laiku nav uzņemta barība.

Remdināt izsalkumu. lO . . katrai no dabas iz-

rietošai prasībai ir arī no pašas dabas pare-

dzēts līdzeklis, kā to apmierināt. Izsalkuma

apmierināšanai kalpo barība . . Pad J 59, 137, 2.

Svaigais ziemas gaiss un fiziskais darbs atmo-

dināja izsalkumu — tik nesātīgu un zvērīgu,
kādu jaunais mākslinieks nekad agrāk nebija

pazinis. Lācis 1, 100. Dažu rāpuļu krāsa zināmā

mērā izmainās briesmu un baiļu brīžos, kā arī

izsalkumā. Sloka 1, 36.

2. Stipra vēlēšanās, tieksme (pēc kā).

O Kāds izsalkums pēc grāmatām! Zv 74, 10, 3.

izsālot, parasti 3. pers., -O, pag. -Oja; intrans.

Salā kļūt irdenam (parasti par sniegu).O Izsa-

lojis sniegs kļūst tik irdens, ka gājējs, ceļu

griezdams, tajā iestieg līdz padusēm . . Lit M

72, 24, 6.

izsalt, -salstu, -salsti, -salst, pag. -salu; intrans.

1. parasti 3. pers. Salā aiziet bojā, iznīkt (pa-

rasti par daudziem vai visiem augiem). □ Ne-

piedzīvoti barga bija 1939./40. gada ziema.

Augļu koki izsala, putni krita lidojumā. .
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Eglons 2, 438. . . pērn bargajā ziemā kvieši iz-

sala. Cīņa 67, 24, 2. Ar barību šogad bija trū-

cīgi, pērn viss āboliņš izsala, izslaukumi krietni

mazāki. Stulpāns 2, 35. pārn. Ja ziemā jākrā-

mējas ar metālu pagalmā vai zem jumta, kur

svilpo visi deviņi vēji, cilvēkiem var izsalt

jebkura patika. Pad J 70, 25, 2. // Salā iznīkt,

aiziet bojā (piemēram, par dārzu). IO «Kur

tavs varenais dārzs?»
—

«Izsala pirmajā kara

ziemā.» Sakse 7, 431. Šis pats āboliņa lauks.

Sirds sāpēja, pērn raugoties uz izsalušajiem
laukiem. Stulpāns 2, 39. Ir pēdējais laiks pārsēt
izsalušās ziemāju platības. Pad J 74, 89, 1.

2. parasti 3. pers.
Viscaur sasalt (par pārti-

kas produktiem). Ļaut mežāboliem i. O . . pa

ciņiem iztraipās izsalušās dzērvenes. Indrāne

6, 130. . . Krenklis ieraudzīja kādas ieapaļas

ogas . . un palūkojis atrada ūdeņainas, laikam

izsalušās . .Austriņš 2, 299.

3. Izsalties. I. visu dienu. iO «Mīļās bitī-

tes,» lūdzās pele, «nedzeniet mani izsalušu

un samirkušu laukā.» Sk Ģ 73, 10, pielikumā 4.

Braucot jau tad izsalām gan. ME I, 795.

izsalties, -saistos, -saisties, -saistās, pag. -sa-

los; refl. Ilgāku laiku, stipri salt. □ Un ziemā!

Kad esat izsalušies, mērodami ceļu uz staciju,
tad tik patīkami iekāpt vagonā un apsildīt ro-

kas pie apaļās skārda krāsniņas! Zv 58, 14, 17.

Izsalies un pacietību zaudējis, Lēruma Eidis

beidzot izgrūda: «Vai te nebūtu jāpiesauc pats

nelabais?» Grants 7, 75.

izsamist, -mistu, -misti, -mist, pag. -misu;

intrans.; novec. Izmist1. O «Bet tad jau man

jāput bez gribas, kad tev vēl ilgāk atstāju

savu pļavu,» Silabriedis izsamisis izsauca. .
Blaumanis 6, 85. «Tu nedrīksti izsamist, nedrīk-

sti dūšu zaudēt. . .» Niedre 2, 39. Jā, viss nav

iznācis tā, kā domāju pirms 20 gadiem. Ir

ieceres, kas piepildījušās daudz ātrāk, ir arī

tādas problēmas, kuru risināšanā vēl jāstrādā
un jāstrādā. Bet vai tāpēc kļūt par skeptiķi
un izsamist? Pad J 68, 122, 2.

izsanēt, parasti 3. pers., -san, pag. -sanēja;
intrans. Sanēt un pabeigt sanēt.

izsāpēt, -sāpu, -sāpi, -sāp, pag. -sāpēju.
1. parasti 3. pers.; intrans. Sāpēt, līdz pilnīgi
vai daļēji zūd redzes vai dzirdes spēja (par
acīm vai ausim), sāpēt, līdz sabojājas vai iz-

krīt (par zobiem). □ Nabagu vidū arī stāvēja
vēl ne visai vecais vīrietis, klibu kāju un

vienu neredzīgu aci. Andra tēvs ar to līdz-

cietīgi sarunājās, apvaicādamies, cik ilgi esot,

kamēr šim tā acs izsāpējusi. . Apsīšu J 3, 47.

Man mazam ausis izsāpēja, es lāga° nedzirdu.

ME I, 796. Man veci, izsāpējuši zobi, kas man

vairs par saldumiem, lai ēd bērni. Birznieks-

Upītis IV, 419. pārn. . . Izsāpējušām logu acīm

pamestas mājas raud. Kalna 1, 49.

2. trans. Pārdzīvot un pārstāt pārdzīvot (bē-

das, sāpes v. tml). IO Tāpat jau pietiek bēdu

katram, Kas vientulībā jāizsāp . . . Sirmbārdis

4, 36. Miljonu ciešanās vajadzēja izkust per-

sonīgajām sāpēm, un tomēr katram tās jāiz-

sap_ par sevi. Sakse 7, 8. . . izbaudīti prieki un

izsāpēta arī sūrme . . Cīņa 73 ,258 ,3. // intrans.

Pamazām izzust (par bēdām, sāpēm v. tml).

lO Saimnieces plānās uzacis sāpīgi notrīc, uz-

vilnī sen izsāpējusi, aizmirsta sāpe. Spāre 5,

443. pārn. Arī drošākā uguns gaidot izsāp un

plok . .Kaldupe 2, 75.

3. trans. Dziļā pārdzīvojumā, ar grūtībām,
pakāpeniski izveidot, radīt (piemēram, domu,

mākslas tēlu). iO Šī izsāpētā, izlolotā doma —

spriega kā stingri novilkta stīga — veido viņa

daiļrades dzīvo nervu. Lit M 67, 7, 2. Aplūkojot
daiļrades devumu ar šādiem paaugstinātiem

kritērijiem, nereti izskanēja jautājums, vai

katrā konkrētajā gadījumā komunista tēls ir

pietiekami izsāpēts. Lit M 74, 19, 2. // intrans.

Dziļā pārdzīvojumā, ar grūtībām,pamazām iz-

veidoties, rasties (piemēram, par domu, māk-

slas tēlu). IO Kas dzejniekam pašam dziļi iz-

sāpējis, tas atradis atbilstošu izteiksmi uz pa-

pīra, aizkustinājis tūkstošiem lasītāju. Zv 74,

5, 14.

izsāpēties, parasti 3. pers., -sapas, pag. -sa-

pējās; refl. Ilgāku laiku, daudz sāpēt. Kājas

izsāpējās visu ziemu. O pārn. Izsāpējusies pa

šiem gadiem viņas sirds par dēliem. . Sakse

7, 477.

izsapņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Sapņot un pabeigt sapņot. O Šajā laikā

parasti izsapņo pēdējos sapņus. Pad J 73 ,222,2.

Es labi zināju, ka guļu aizmidzis, ka tas ir

sapnis . . , bet vienmēr mani kāds iztraucējis

izsapņot līdz galam. Zv 66, 18, 28. Likās, ka

izsapņots kāds dīvains un neparasts sapnis.
A Grigulis 13, 57. pārn. Ilona savus jaunības
sapņus sen bija izsapņojusi. . Zeiboltu J 111, 182.

2. Iztēloties. iO . . vai mēs to varējām kād-

reiz izsapņot, ka mēs . . šo lielo laimi, šo jau-

nas cilvēces dzimšanu piedzīvosim?! Cīņa 65,

246, 4. Viņas pirmā uzstāšanās atklātībā gan

nebija tāda, kā izsapņota . . Jauno v 59, 59.

izsapņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz sapņot. I. visu

nakti. // trans. I. neparastus sapņus.

2. Iztēloties. I. par nākotni. // trans. lOAi,
kaut spētu bērna rokās ielikt to laimi, to

raksturu, to nākotni, ko esi izsapņojusies, jau

autiņos tinot . . Kar 74, 10, 59.

izsargāt, -sargāju, -sargā, -sarga, ari -sargu,

-sargi, -sarga, pag. -sargāju; trans. Pilnīgi pa-

sargāt (no kā). I. bērnu no saslimšanas. O Vi-

ņas karstākā vēlēšanās allaž bij bijusi
0

savu

bērnu izsargāt no līdzīga likteņa, kādu viņa

pati° bija izbaudījusi
0

. Blaumanis 6, 196. Skola

un izglītība viņu lielā mērā izsargājusi no da-

žādām laikmeta kaitēm, starp tām arī no tau-

tiskā romantisma tukšās jūsmības un paviršī-
bas. Upīts 13, 102.

izsargāties, -sargājos, -sargājies, -sargājas,

arī -sargos, -sargies, -sargās, pag. -sargājos.

Reil. I. no slimības. I. no avā-

rijām. I. no kļūdām. O Otrs rībiens. . . Vīrieši

instinktīvi saliecas, itin kā tā varētu izsargā-

ties. Upīts VIII, 268. Mūsdienu tehnikas laik-

metā nav iespējams izsargāties no straujām re-

akcijām un bieža nervu sasprindzinājuma. Ves

71, 2, 5. Lai izsargātos no bojā ejas sausuma

dēļ, daļa abinieku dzīvo ūdens tiešā tuvumā.

Sloka l, 12. pārn. Druva izsargās no rūsas un
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salnām, bet ne no sliktam cilvēku rokam.

LSP(N) 61.

izsaucējs, -a, v ; izsaucēja, -as, s. 1. Darī-

tājs -aizsaukt.

2. v. Izsaukuma zīme.

izsauciens, -a, v. Emocionāls jūtu vai gribas
izpaudums ar valodas līdzekļiem; izsaukums

(2). Skaļi izsaucieni. Patētisks i. O Kūpošs

dūmenis . . Tas vēstī, ka mājā ir dzīvība, kāda

dzīva būtne, ka tevi saņems ar priecīgu iz-

saucienu . . Sakse 7, 9. Padzirdis, cik kurpes
maksā, vīrs kļuva nopietns un sievas sajūs-
mas pilnajos izsaucienos ieklausījās daudz iz-

klaidīgāk nekā sākumā . . Vilks 5, 156. . . mēdz

teikt, ka lielu sajūsmas vai briesmu brīžos

visu tautību izsaucieni esot līdzīgi. Niedre 2, 122.

izsaukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Iz-

saukāties (1). O Māte visur izsaukāja, bet

bērns neatbildēja.ME I, 795.

2. Apsaukāt, nolamāt (kādu). □ Viņš viņu
visādi izsaukāja. ME I, 795.

izsaukāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz saukt, aicināt (pa-
rasti veltīgi). !□ . . viņa pārsteigta pamanīja,
ka titarmate ar visiem tītarēniem pazudusi bez

vēsts. Gan viņa izmeklējās pa dārzu, gan iz-

saukājās pa pļavu — neviens neatsaucās.

X Grigulis 3, 42. «Mums jāizskrienas, jāizsau-
kājas . . ,» viņa bārās, ar dūri no tālienes drau-

dēdama, «bet šis vazāsies apkārt.» Bez s 70.

// trans. O Viņa mazā biedrene izsaukājās
viņu veltīgi. ME I, 795.

2. Izsaukāt (2).

izsauksmes, ģen., nelok.: vai. Savienojumā
«izsauksmes vārds»: vārdšķira, pie kuras pie-
der nelokāmi vārdi, ko izmanto iespējami īsai

emocionālai jūtu, gribas vai Īstenības parā-
dību attēlojuma un vērtējuma izteikšanai,-
interjekcija. a Izsauksmes vārdi norāda uz

jutām, vēlēšanos vai attieksmēm pret kādu

parādību, bet tās nenosauc. Tie ir tikai sig-
nāli, lai izveidotos attiecīgais priekšstats par
šo jutu, gribas vai vērtējuma saturu. Gram I,
801. Izsauksmes vārdiem parasti nav teikuma

locekļa funkcijas. Tiem teikumā ir īpatnēja
loma

— tie piešķir teikumam emocionālas ni-

anses, un bieži vien tiem ir dažādu iesprau-
dumu raksturs. Blinkena 1, 321.

izsaukt, -saucu, -sauc, -sauc, pag. -saucu;
trans. 1. Saucot, ar saucienu panākt, ka izvir-
zās fno kurienes, kur v. tml). I. no istabas.
□ Bieži zvanīja tālrunis, vairākas reizes iz-

meklētāju izsauca blakus istabā. A Grigulis 13,

463. Pec brītiņa atskrēja Ragimhans un izsauca

mani ara . . Birznieks-Upītis 6, 235. pārn. Oku-

pācijas nakts tāpat izsauca no alām visādus

plēsoņas „ A Grigulis 13, 78. // Mutvārdos vai

rakstveida aicinot, panākt, ka ierodas (no ku-

rienes). I. ārstu, a Visas esam izsauktas!
Visam lietvede likusi nākt te un gaidīt!
Spāre 5, 134. Bija sanākuši pāris desmit cilvēku,
laikam kads no viņiem bija izsaucis ātro pa-
līdzību. Lukjanskis l, 129. Pa telefonu izsaucu
taksometru. Ezera 5, 136. Izsaukto personu neie-
rašanas nav šķērslis lietas izskatīšanai. Civilpr
k 122. // Uzaicināt (skolēnu) atbildēt uzdoto.

O . . viņa bija izsaukta pie tāfeles . . Zigmonte

1, 211. Dažus izsauca, tie rakstīja uz tāfeles

polinomus. . Saulītis 12, 195. // Aplaudējot
aicināt (mākslinieku) vēlreiz parādīties uz ska-

tuves, ja Vēl un vēlreiz [skatītāji] izsauca un

sumināja aktierus. Rīgas B 58, 50, 2. «Biedri.

Beiziķi, jūs izsauc! Lūdzu, uz skatuves!» tau-

tas nama vadītāja pavēra aktieru istabiņas
durvis. Saulītis 12, 335. // Ar īpašiem signāliem,
tekstu nodibināt (piemēram, radio, telelonaf
sakarus. O Pirmajās divi dienās neizdevās

izsaukt Zviedriju. Tikai noteiktā nakts seansā

nodibinājās ilgi gaidītie sakari. A Grigulis 13,

157. .. kā panākt. . , lai katram abonentam

[telefona] zvans zvanītu tikai tad, kad izsauc

tieši viņu? Zin T 64,2 , 39. // Aicinot panākt,
ka sak piedalīties (piemēram, sacensībā, cīņā).
I. uz divkauju. O Šis reiz būšot traktoristu

brigadieris un tad izsaukšot uz sacensību pašu
Angelinu. Sakse 7, 446. Ar rēkoņu aļņa tēviņš
izsauc savu pretinieku uz asinskauju. Rīgas B

73, 194, 6. pārn. . . tur, kur kraujas atkāpjas,
straumi bieži jo bieži apvij sirmu, līganu sud-

rabvītolu virkne, kas bez bažām var izsaukt

uz sacensību ziedošus ābeļdārzus vai ievājus»
Lagzdiņš 3, 25.

2. Izraisīt (2). !□ Lipīgās slimības izceļas tad,
kad novājinātā cilvēka organismā iekļūst,
dzīvo un vairojas slimību izsaucoši mikrobi.

Ves 58, 4, 12. Ir sēnes, kas koksni nenoārda, bet

pārtiek no koksnes šūniņu sulas. Tās koksnes

izturību nemazina, vienīgi izsauc koksnes

krāsu maiņu. . Sterns 2, 66. Dina pieķeras brāļa

rokai, jo pazeme viņai aizvien izsaukusi šaus-

mas. Draugs 74, 6, 29.

3. Nosaukt (kāda vārdu), piemēram, paziņo-

jot, pārbaudot. I. pēc saraksta visus klāteso-

šos. O Zenta izsauca pirmā aktu saņēmēja
vārdu. Sakse 7 , 292.

4. novec. Izrunāt (1). In Šo vārdu es nevaru

izsaukt. ME I, 795. . . beidzamos vārdus Pietūka

Krustiņš izsauca ar īsti varenu spēku . . Kau-

dzītes la, 236. // Teikt, lasīt priekšā (parasti
dziesmas vārdus). O Smalko Anna stāvēja
ar atvērtu grāmatu. Kad saimniece nekādu

zīmi nedeva, pati izsauca vārdus priekšā un

uzņēma meldiju. Upīts XI, 205.

5. novec. Paziņot, darīt zināmu mutvārdiem

(daudziem klausītājiem). [□ Ūtrupi Baldavs

pie baznīcas gan izsauca laikā, bet, tā kā tā

iekrita pašā Jurģu nedēļā, tikai neliels pūlītis

ļaužu bij salasījies Jaunbrīviņos. Upīts 4, 668.

Tuvākas ziņas, cik un kādi [pļavas] gabali tik-

šot izdoti, izsaukšot pēc dievkalpošanas bei-

gām tepat uz baznīcas laukuma pagasta ziņne-
sis. Birznieks-Upītis 6, 148.

6. novec. Pasūtīt alkoholisku dzērienu (pa-
rasti krogā). O Kas tad nezināja, ka mant-

rausīgais Bite pats savā mūžā mēriņu šņabja

nebij izsaucis, bet, ja cits izpirka, tad gatavs

dzert, kamēr stīvs un mēms. Upīts 4, 10. Vai

tad mēs, zaļie puiši, neizsauksim kādu pus-

duci alus un kādu pusstopu? Birznieks-Upīti?

6, 117. Ģeņģergailis kaut ko atrūca, bet Miķel-

sons, izsaucis karafīti baltā, sadusmojas. >

Birze 1, 50.
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izsaukties, -saucos, -saucies, -saucas, pag.

-saucos; refl. 1. Emocionāli, ari skaļi ierunā-

ties, Īsi, emocionāli pateikt; iesaukties. Skaļi i.

Priecīgi i. Dusmīgi i. // trans. !□ «Es neiešu!

Neparko!» izsaucas Jānis. Blaumanis 6, 46. «Pie-

dodiet,» es apmulsis izsaucos . . Skujiņš 5, 40.

2. Ilgāku laiku, daudz saukt, aicināt (parasti
veltīgi). O Pats Dainis — kā akā iekritis.

Izsaukušies, izmeklējušies, taču neatraduši.

J Plotnieks 2, 18. // trans. O Veltīgi nomeklē-

jušies un izsaukušies Rasmu, viņi aizgāja Silu

virzienā. Niedre 12, 94.

izsaukums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts -v iz saukt (1); aicinājums. I. uz eksā-

menu sesiju. O Tiesa liecinieku var nopra-

tināt viņa atrašanās vietā, ja viņš sakarā ar

slimību, vecumu, invaliditāti vai citu attaisno-

jošu iemeslu dēļ nevar ierasties pēc tiesas

izsaukuma. Civilpr k 36. Viņš ir elektriķis, un

izsaukumu netrūkst. Pad J 64, 134, 2.

2. Emocionāls jūtu vai gribas izpaudums ar

valodas līdzekļiem; izsauciens. Izsaukuma zīme

vai. — atdalītā]pieturzīme (!). Izsaukuma tei-

kums vai. — teikums, ar kuru runātājs izpauž
jūtas vai emocionālas attieksmes pret kādu

īstenības parādību. O..emocionalitāte ir

izsaukuma teikuma galvenā iezīme, un to rak-

stos blakus kontekstam un leksiskajiem un

gramatiskajiem līdzekļiem galvenokārt parāda
pieturzīme izsaukuma teikuma beigās — izsau-

kuma zīme vai arī izsaukuma zīme kopā ar

daudzpunkti. Blinkena 1, 135. ..intonatīvās un

leksiski gramatiskās uzbūves īpatnības. . pa-

dara izsaukuma teikumus par īpašu sintaktiski

modālo teikumu tipu atšķirībā no stāstījuma,
jautājuma, pamudinājuma un vēlējuma teiku-

miem. Gram 11, 190.

izsauļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ļaut,
arī panākt, ka (parasti telpā) viscaur izplatās
saules gaisma, ari ultravioletie stari. I. istabu

ar kvarca lampu. iCTJ Ēkām dzīvojamos kvar-

tālos ir brīvs izkārtojums, kas rada iespēju
dzīvokļus labi izsauļot. . Māksla 60, 4, 14. Ap-
būve ir jāizkārto tā . . , lai dzīvojamās telpas
būtu pietiekami izgaismotas, izvēdinātas un

izsauļotas. Ves 64, 10, 5.

izšaujoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz sauļoties. I. jūrmalā.
O Lielākā daļa apkalpes vīru izmetušies pus-
kaili un vāļājas pa tilpņu lūku vāku brezen-

tiem patīkamā apziņā, ka nu vienreiz var iz-

šaujoties, nekaujoties ar dunduriem un mu-

šām. Lapsa 1, 7.

izsausēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans.

Panākt, būt par cēloni, ka izzūd (mitrums).
O . . siltais pavasara vējš ātri izsausēja no

tīrumiem lieko mitrumu. . ciņa 55, 106, 3.

Es . . saukšu sauli, tā izsausēs visu drēgnu-
mu .. Upīts XV, 301.

2. parasti 3. pers.; intrans. Kļūt viscaur sau-

sam vai sausākam; izžūt. O īsu mirkli ieska-

tījos veča acīs — bāli zilās, smagu, brūnu

plakstiņu apēnotās kā divos izsausējušos eze-

ros, akmens vākos ieskautos. Bels 1, 68. . . ve-

sela klase satraukumā sēž izsausējušām mu-

tēm. Zigmonte 1, 88.

izsausināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, būt par cēloni, ka kļūst viscaur sauss-

vai sausāks. I. trauku. Saule izsausina smiltis.

izšaust, parasti 3. pers., -šaust, pag. -sausa;

intrans.; reti. 1. Izgarot, izzust (par mitrumu,

ūdeni). iO Rīts ausa skaidrs un dzestrs. Meža

malā, kur pļavā vēl nebija izsausis mitrums,,

zemu pār zāli gulēja balta migliņa. Sakse 7, 36.

Ūdens izšaust pavisam. ME I, 795.

2. Izsausēt (2). !□ Pirmajās dienās muca.,

bija slapja, bet, kad kļuva aukstāks, tā pēk-

šņi izsausa . . Sakse 10, 15.

izsautēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Sau-

tējot panākt, ka (pārtikas produkts, ēdiens)

sasniedz vēlamo gatavības pakāpi. I. gaļu. L

kāpostus. // Sautējot panākt, ka (kas) kļūst

mīksts, lokans. O Mazgāšanās neatņemama,

sastāvdaļa [pirtī] bija gara mešana un pērša-
nās uz lāvas ar izsautētām bērza slotiņām.

Cimermanis 1, 65.

2. sar. Izkarsēt (tvaikos, karstā ūdeni ķer-
meni, tā daļas). I. locekļus pirtī. I. kājas kar-

stā ūdenī.

izsautēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. parasti 3. pers. Tikt izsautētam (1)..

Ļaut sēnēm i.

2. sar. Izkarsēties (tvaikos, karstā ūdeni).

O . . nevarēja vien nolielīt un noslavēt pirts

labumu, teikdami, ka, šitā izsautējies . .krietnā

siltumā, cilvēks paliekot pavisam kā jauns.
Austriņš 1, 74.

izseeinājums, -a, v.; pareti. Paveikta darbība,,
rezultāts izsec inā t. O Viņš [māksli-
nieks] ir tik liels reālists, tik skaudrs un uz-

svērti necils savā patiesības izjūtā, ka šāds

vai līdzīgs izseeinājums viņu tikai gardi smī-

dinātu. Dzene 1, 18.

izsecināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Secinot izveidot (domu, spriedumu v. tml.).

O . . viņiem nav bijis pa spēkam pateikt kaut

ko jaunu, paša novērotu un izsecinātu. J Kal-

niņš 1, 153. ..tagadējā uzvedumā neviens no-

zālē sēdošajiem nevarētu izsecināt tik pieti-
cīgu morāli. Dzene 3, 220. . . ja rakstīts tikai,

vispār, ka. . lugā ieskicētais konflikts nozī-

mīgs un ka to vajag risināt tālāk, tūliņ izse-

cināts, ka tas jādarot tai pašā lugā . . Lit M

73, 24, 5. // Secinot noskaidrot (laktu, likumsa-

karību v. tml.). O Kā valodas līdzekļu lieto-

jumā izpaužas autora idejiski estētiskā pozī-

cija, viņa mākslinieciskā metode un stils, to,

protams, nevar izsecināt no viena atsevišķā
valodas elementa lietojuma. . Valeinis l, 158.

Paanalizēsim tuvāk atsevišķas recenzijas, lū-

kojot izsecināt konkrēti, kāpēc radušies viena

vai otra darba dažādi novērtējumi. J Kalniņš

1, 216. «Kāds būs tavs pirmais tosts šajā gadā,
Inita?» Leons jautāja, ļoti gribēdams no tā vēl

ko izsecināt sev. Brīdaka 2, 170.

izsēdēt, -sēžu, -sēdi, -sēž, ari -sēdu, -sēdi,

-sēd, pag. -sēdēju; trans. 1. Ilgāku laiku iz-

mantojot sēdēšanai, nolietot, izbojāt (ko). I.

dīvānu. O Istabā nebija daudz mēbeļu: veca

dzelzs gulta, . . milzīgs izsēdēts atzveltnes,

krēsls.. A Grigulis 10, 97. ..mazās sēžu zālītes

klusumā noņerkst izsēdētās mēbeles kokainās,
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vaimanas. Kar 74, 7, 86. Puslokā ap līkkājainu

ķīniešu galdiņu grupējās mīksti polsterētas

taburetes, jau stipri apdilušas un izsēdētas . .
Kar 56, 2, 50. // Ilgāku laiku, daudz sēžot, izbo-

jāt (apģērbu). I. bikses. I. kleitu. // Ilgāku
laiku izmantojot sēdēšanai (ko), radīt (taja

padziļinājumu, bedri), a . . Gulds . . rūpīgi

izlīdzina sūnas izsēdētajā vietā.. Bels 1, 17.

2. sar. Izspriest, nolemt (parasti sapulcē,
sēdē). O «Ko jūs sēžat cauras dienas, ja nekā

nevarat izsēdēt!» Kar 74, 10, 41.

izsēdēties, -sēžos, -sēdies, -sēžas, pag. -sēdē-

jos; refl. Ilgāku laiku, daudz sēdēt. □ «Nāc

vien, Arni, nāc, apsēdies.» — «Izsēdējos ma-

šīnā.» A Grigulis 13, 412. . . mežā ierīkojuši so-

lus! It kā gana nebūtu uz tādiem izsēdējušies
pilsētas parkos. J Liepiņš 1, 45. ..viņš ieradās

ar jūtamu novēlošanos . . , kad strādnieki kar-

jerā atlikām bija izsēdējušies.. Eglons 1, 185.

// pārn.; sar. Ilgāku laiku būt, atrasties (kādā

vietā). I. cietumā. O Franciska aizgāja no

tēva mājas. . Izsēdējās mehanizatoru skolā,

tagad rībina mašīnu . . Niedre 6, 259.

izsēdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Likt izkāpt, panākt, ka izkāpj (parasti no

satiksmes līdzekļa). I. no vilciena. O Nākošā

stacijā viņu izsēdināja no vagona un nodeva

komandantam atpakaļsūtīšanai. Birznieks-Upītis

6, 180. Kapteinis viņu pavadījis, palūdzis ku-

pejas biedru jauno ceļinieku izsēdināt Liver-

pūlē . . Avotiņa, Peters 1, 87, pārn. ..Jūrmalas

rajona komiteja. . Gavrilovu no direktora

krēsla izsēdināja. Cīņa 57, 237, 2.

2. Likt sēdēt katram atsevišķi, nosēdināt da-

žādās vietās. I. pļāpīgos skolniekus. I. ekskur-

santus pa brīvajām vietām vagonā.
3. Izcelt pretinieka teritorijā kaujas, izlūko-

šanas uzdevuma veikšanai. I. desantu, m Pēc

gada amerikāņu 6. flote izsēdināja jūras kāj-
niekus Libānā . . Cīņa 63, 174, 3. . . motorlaiva

izslīd cauri jūras šauruma robežjoslai, ielau-

žas Rīgas jūras līcī, piebrauc pie krasta, izsē-

dina diversantu un dodas atpakaļ. A Grigulis

13, 419.

izsegt, -sedzu, -sedz, -sedz, pag. -sedzu;
trans.; pareti. Sedzot izklāt (parasti no iekš-

puses). I. telpu ar paklājiem.
izsēja, -as, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess-*- i zs ē t (1). Rudzu i. Kviešu i. Sēklas

sagatavošana izsējai. Izsējas kondīcija. Izsē-

jas norma — sēklas daudzums, kas izsējams
noteiktā platības vienībā. O. . izgatavosim
vairākus simtus četrrindu sējmašīnu. . cukur-

biešu sēklu precīzai izsējai. Zin T 63, 1, 6.

2. mcd. Inlekcijas izkliedēšanās (organismā).
Izplūdušās asinis plaušās var radīt jaunu

izsēju, var rasties plaušu karsonis. Birze 5, 46.

izsekojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- i z s c ko t (2). □ Nav [grāmatā] ak-

tiera jaunrades sistemātiska izsekojuma.
J Kalniņš l, 244. Te nebija sīki detalizēta izse-

kojuma varoņu pārdomām, te bija komēdijas
ritmam atbilstoša strauja un paspilgtināta dar-

bošanās . . LPTV I, 180.

izsekot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. trans. Ne-

atlaidīgi, sistemātiski novērot (cilvēku, viņa

darbību, izturēšanos). □ Tad es sapratu, ka

brūnais vīriņš negrib, ka viņu izseko, un es

vairs ar savu ziņkārību neuztiepos. Ziedonis

8, 11. ..es klusi kā ēna sāku izsekot viņas

gaitas. Grīva 5, 162. // intrans. iIZJ «Tikai neiz-

laist no acīm,» Zigis iedomājās, pacēlās pirkst-
galos un mēģināja izsekot pārim, bet, kad

valsis beidzās, Beiziķis ar savu partneri atkal

bija kaut kur nozuduši. Saulītis 12, 174. Tā kā

mācītāja muiža atradās turpat līdzās Vilku

mājām, Hugam nenācās grūti izsekot Mārītes

gaitām. Lācis 15, 101. // Neatlaidīgi, sistemā-

tiski novērot (cilvēku, viņa darbību), censties

iegūt iniormāciju (par viņu), parasti politiskos
vai drošības nolūkos. □ Kādā naktī partizāni
nošāva mežsargu — visā apkārtnē pazīstamo

nodevēju un vācu pielīdēju, kurš cerībā uz

izsolīto godalgu bija sācis izsekot partizānus.
A Grigulis 13, 255. Taču arī viņa grupas dar-

bību izsekoja nodevējs, un hitlerieši nogali-
nāja viņu.. Samsons 1, 60. // intrans. □ Viņš

baidījās atgriezties mājās, jo pēkšņi bija ra-

dušās aizdomas — vai tik atbrīvošana [no ap-

cietinājuma] nav paņēmiens, kā izsekot viņa

gaitām. A Grigulis 13, 463. // Uzmeklēt (zvērus);
novērot (zvēru) pēdas. O Pēc tam kad uz-

kritis pirmais sniegs, medniekiem vieglāk me-

dīt aļņus, staltradžus un meža cūkas. Med-

nieki vispirms izseko minētos zvērus pa pē-

dām sniegā. . D kal 65, 47. Aļņu medībās, ja
tie iepriekš izsekoti, nevajag daudz dzinēju.
Kronītis 1, 247. Nepazīstamā mežā zvēru takas

jāuzmeklē, izsekojot zvēru pēdas.. A Kalniņš

1, 310. // intrans. I. vilkiem.

2. trans. Pakāpeniski, sistemātiski novērot

(kādas parādības, norises v. tml, parasti, lai

ko izpētītu, izprastu). Q Zemūdens laborato-

rija . . izsekoja nogulšņu pārvietošanos . . Pad J

73, 94, 6. // intrans. □ Lai rastos iespēja pa-

reizi, sistemātiski.. izsekot atsevišķu priekš-

augu ietekmei uz pēcaugiem. . , derīgi rakstīt

saimniecības lauku vēsturi. Apsītis 1, 346.

. . izsekojām visam ciklam, sākot ar kūdras

izejvielas sagatavošanu, pašu hidrolīzi un bei-

dzot ar rauga audzēšanu. Cīņa 73, 179. 4. Darba

rīku, mājokļu, iedzīves priekšmetu, amatniecī-

bas v. tml. attīstībai etnogrāfiem nav iespē-

jams izsekot, neizmantojot arheoloģijas avo-

tus. Latv etn 24.

3. intrans. Pakāpeniski censties izprast, uz-

tvert (kā) saturu, nozīmi, būtību. □ Mirdzā

uzmanīgi klausījās, un, izsekojot katram ru-

nātāja vārdam, viņai likās, ka tas pašķir zil-

ganu migliņu no dzīves un tā kļūst skaidri

saskatāma asās kontūrās. Sakse 7, 276.

izselekcionēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Selekcionējot izveidot, arī uzlabot (šķirni).

O . . ir izdevies izselekcionēt ari brīvā dabā

audzējamu persiku šķirni, kas pacieš līdz

— 30° C lielu salu. Galenieks 2, 237. . . izselekcio-

nētas ļoti perspektīvas firziķu šķirnes. .Zv

63, 21, 8.

izsenis, apst. Sen; ilgi, kopš seniem laikiem.

O Latvijai jau izsenis ir bagātas ērģeļu mū-

zikas tradīcijas. Cīņa 62, 223. 4. Gulbenes ap-

vidus lauku ļaudis jau izsenis bijuši prasmīgi
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lopkopji. Cīņa 63, 257, 3. Medību un zvejas

privilēģija jau izsenis piederējusi zemes kun-

giem. Birze 3, 137. Azovas stepē, kas izsenis

slavena ar panākumiem tītaru audzēšanā, at-

dzimst šī putnkopības nozare. Cīņa 74, 121, 1.

izsens, -ais; s. -a, -ā; reti. Sens; tāds, kas

pastāv ilgi, kopš seniem laikiem. O . . viņš

[arhitekts] pa jaunamprata saskatīt gaismas —

šā izsenā elementa — nozīmi telpā. Liesma 70,

5, 16.

izsēņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Sēņo-

jot savākt daudzas vai visas sēnes (kādā pla-

tībā). I. mežu. I. birzi.

izsēņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz sēņot. i.O . . skumji,
ka atkal viena vasara pagājusi . . Pirms tam

vēl izsēņojamies. Lit M 67, 22, 7.

izsēroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

Ilgāku laiku, daudz sērot. I. pēc mirušā.

O Visu. . vasariņu tas jau izsērojās tiku

tikām. ME I, 796.

izsersties, -sēršos, -sērsies, -sēršas, pag.

-sērsos; refl.; novec. Izciemoties. O Diezgan
izsērsies esmu. ME I, 796.

izservēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans. Ser-

vēt un pabeigt servēt. O Tikko esi izservē-

jis, . . aktīvi iekļaujies spēlē. Sports 66, 88, 2.

izsēsties, parasti dsk., -sēžamies, arī -sēsta-

mies, pag. -sēdāmies vai vsk. 3. pers., -sēžas,

arī -sēstas, pag. -sēdās; refl. 1. Nosēsties atstatu

citam no cita; nosēsties dažādās vietās. I. re-

tāk. I. pa visu telpu.
2. Izcelties pretinieka teritorijā kaujas,

izlūkošanas uzdevuma veikšanai. Desants iz-

sēdies krastā.

izsēt, -sēju, -sēj, -sēj, pag. -sēju; trans.

1. Sēt un pabeigt sēt. I. centneru miežu.

□ Mēs liekam ratos aizvakar piebērtos mai-

sus ar sēklu, ecēšas un braucam tīrumā. Šo-

dien pēdējās auzas jāizsēj. Rihters 1, 227. Viņš

dabūja sēklas, kuras izsēja nevis puķpodā, bet

priežu pavēnī. Cīņa 74, 161, 4. pārn. ledziļinā-
šanās lugas saturā, rakstnieka izsēto graudu
meklēšana

— tas ir ļoti nopietns audzināša-

nas process. Zv 67, 11, .13. pārn. ..pieminat
sauli un vējus, no zelta sētuvēm rītos kas iz-

sēja cīruļus, ziedus un prieku. . Lukss I, 377.

// Izkaisīt, izbērt (kādu vielu) augsnē. !□ Šo-

pavasar no lidmašīnām labākajos agrotehnis-
kajos termiņos izsēti minerālmēsli vairāk nekā

60 ha platībā. Pad J 73, 60, 1. Uz katra hektāra

izsēja tikai 150 gramus šī mēslojuma, bet

zirņu raža palielinājās par 20 procentiem. .
Zin T 62, 7, 10. Kaļķus vienmērīgi izsēj pa

kaļķojamo platību un iear. Kronītis 1, 82.

2. Izkliedēt (kādu, parasti cilvēku, kopumu).
□ Pa visu pakalnu izsētās grupās sēdēja puiši
izjauktu ieroču vidū. . A Grigulis 9, 128. Mā-

jas saimniece, veca sieva, vientuļa dzīvotāja,
bija nomirusi pirms pāris gadiem, viņas radi-

nieki izklaidus izsēti karu un pasaules vējos.
Bels 2, 120.

3. parasti 3. pers.; mcd. Būt par cēloni tam,

ka (parasti iniekcija) izplatās organismā.
!□ . . iekaisušas mandeles vairs nesargā orga-

nismu, bet gan dara ļaunu, izsējot infekciju.

Ves 66, 9, 15. // Izkliedēt (organismā). \UJ Polipi

var būt atsevišķi gļotādas veidojumi, kas sa-

komplektēti grupās vai izsēti pa visu gļotādu.
Ves 64, 9, 12.

4. sar. Pazaudēt, m . . šajā aukstajā svēt-

dienā viņš bija izsējis cimdus. Cīņa 74, 176, 4.

..kāda aizmāršule izsējusi, dažādos laikos un

dažādās vietās aizmirsusi trīspadsmit lietus-

sargus .. Kar 74, 9, 171.

OO Izsēt vējā (arī pa visiem vējiem) sar. —•
nelietderīgi iztērēt, izlietot; izšķiest. O Māte

pastāvīgi pārmeta tēvam: gan to, ka viņš iz-

sējot vējā naudu, gan to, ka viņam katrā ostā

esot pa brūtelei. . Ezera 8, 133. Viņi [rūpnieki]
gan teicās darām valstisku darbu un stiprinām
iedzīvotāju labklājību, bet patiesībā rāva un

ķēra kur vien varēdami. Tad jau arī nebija
ko brīnīties, ja. . plašie valsts kredīti tika

izsēti pa visiem vējiem. Rozītis 111, 98.

izsēties, -sējos, -sējies, -sējas, pag. -sējos;
refl. 1. parasti 3. pers.

Reil. -> izs ē t (1); tikt

izsētam. O Pļavās siens jānopļauj savlaicīgi,
kamēr vēl nav ienākušās un izsējušās nezāļu
sēklas. Tērauds 1, 265. Agri pavasarī izsējas
mūsu parastās egles sēklas, bet čiekurs, no

kura izbirušas sēklas, vēl ilgi paliek pie koka.

D kal 65, 14.

2. Ilgāku laiku, daudz sēt. !□ Tēvs, visu

dienu izsējies, vakarā pārnāca mājās. ME 1,796.

3. parasti 3. pers.
Reil. izs ē t (3).

O . . ļaundabīgās šūnas spēj izplatīties vai,,

kā saka ārsti, izsēties pa visu organismu. Zin T

62, 1, 19.

izsiet, -sienu, -sien, -sien, pag. -sēju; trans.

1. Sienot izveidot, izgatavot. O . . Jānis . . sa-

līcis uz muguras nēsā no garkūļu salmiem

izsietu, briesmīgi izkrāsotu velnu. Lit M 72, 1, 7.

2. Sienot izlietot (daudz vai visu). O Es jau
visas dzijas esmu izsējis. ME I, 797.

izsieties, -sienos, -sienies, -sienas, pag. -sē-

jos; refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz siet. O Mei-

tas visu dienu izsējušās rudzus. ME I, 797.

izsijās, -v, s.;_tikai dsk. Tas, kas ir izsijāts,-

ari atsijās. O Āboliņa izsijās sēj uz laukiem,

pļavām, ganībām. ME pap I, 479. Lietosim vēl

vienu jauninājumu: asfaltētās virsmas ap-

strādi . . , uzberot virsū granīta izsijās. Rīgas B

71, 91, 3.

izsijāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Sijā-
jot iztīrīt, izšķirot. I. graudus. I. granti.
O Putraimus pirms biezputras gatavošanas

izsijā vai pārlasa, lai atdalītu piemaisījumus.
Mājtur 262. . . iekrāvējs reizē iekrauj granti

automašīnās un no tās izsijā lielākos akme-

ņus. Cīņa 57, 230, 2. legūtā rūda, nokļuvusi ba-

gātināšanas fabrikā, tiek izsijāta. Zv 64, 20, 3.

pārn. Klajumos veseli sniega kalni virpuļoja

mežonīgā dejā. Taiga tos uztvēra un izsijāja
sīkos putekļos. Pad J 63, 160, 2. // Sijājot iz-

virzīt cauri (kam), caur (ko). I. miltus caur

sietu.

2. Izvērtēt, nošķirt (piemēram, atziņas, do-

mas). O «Mums, aktieriem, pats galvenais —

vairāk strādāt, vairāk radīt, lai tad vēlāk māk-

slas zinātnieki analizē, lai izsijā. ..» Zv 68.
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7, 18. Jau gadiem ilgi viņš [režisors] savā fan-

tāzijā bija izkristalizējis nākamā teātra darbī-

bas pamatus, izsijājis visdažādākos iespaidus
un atziņas, nonācis pie visai noteiktiem estē-

tiskajiem uzskatiem. Kar 56, 12, 112.

izsijāties, parasti 3. pers., -ājas, pag. -ājās;
refl. I. Refl.-*- i z s i jā t (1); tikt izsijātam.

Putraimi labi izsijājušies. // Tiekot sijātam, iz-

virzīties cauri (sietam), caur (sietu). O Caur

šo sietu kopā ar miltiem izsijājas ari sēnalas.

ME pap I, 479.

2. Tikt izvērtētam, nošķirtam (piemēram, par

atziņu, domu). □ «Komēdijā» Mirdza Šmit-

hene pirmo reizi atveidoja lomu, kura cauri

garajiem gadiem izsijājušies atmiņā pie dār-

gākajiem tēliem. . Dzene 3, 87. Būtībā katrs

•dzejnieks raksta vienīgo grāmatu. Grāmatu,

kura izsijāsies no visām viņa grāmatām. Lit M

74, 48, 5.

izsīkt' [izsīkt], -sīkstu, -sīksti, -sīkst, pag.

-sīku, retāk izsikt, -sieku, -siec, -siek, pag.

-siku; intrans. 1. parasti 3. pers. Kļūt ļoti sek-

lam vai pilnīgi izzust (par upi, ezeru v. tml.).
O. . upe ir izsīkusi, ūdens tikko iet pāri [ratu]
rumbām. Viss zālēm aizaudzis. Akuraters 1, 60.

Ezers tagad izsīkstot, un zāle un niedres esot

visu kopīpašums. Birznieks-Upītis 6, 150. Augš-
devona jūra kļuva sekla un vietām pat izsīka.

Šajā laikā plašā apvidū radās lagūnām līdzīgi
baseini.. Saudz dabu 14. // Ļoti samazināties

vai pilnīgi izzust (par ūdeni upē, ezerā v. tml.).
O . . Vīgantes plašie, dzidrie dīķi, kuros ūdens

nekad neizsīka.. Valdis l, 7. ..te atkal ūdens

bads: lietus ilgus gadus nav lijis, un viss

ūdens izsīcis. LTP 186.

2. parasti 3. pers. Ļoti samazināties vai pil-
nīgi izbeigties (par kādu krājumu). O Kad

naudas krājums, ko viņš bija sataupījis, kal-

pojot pie baltajiem, izsīka, viņš salīga par

matrozi uz Dienvidjūras buriniekiem. . Lācis

10, 194. Izsīka vasaras mēnešos iekrātie niecīgie
līdzekļi, ģimenes nonāca trūkumā.. Cīņa 57,

252, 2. . . ienaidnieka pārspēks bija pārāk liels.

Izsīka munīcija. . Pad J 74, 95, 2. Lai gan uz

Zemes pastiprināti meklē derīgos izrakteņus,
to krājumi pakāpeniski izsīkst. Cīņa 65, 245, 4.

Izsīkst ar laiku raktuvēs zelts. . . Elksne 2, 118.

// Izbeigties (par laika posmu, mūžu). £□ Pēk-

šņi tu nakti pamosties ar saltu apziņu, ka tavs

laiks neglābjami, strauji izsīkst, ka lielā puse
■dzīves jau pārvērtusies pagātnē. Skujiņš 8, 38.

■Ofensīva turpinājās, bet laiks izsīka un rezul-

tāts vairs nemainījās. Sports 67, 191, 4. // Iz-

beigties (parasti pakāpeniski) —

par darbību,
norisi. O Aptiekārs vēl papļāpāja kādu brīdi,
bet tad sarunas izsīka. Sakse 7, 360. . . viņi ru-

nājās un viņu valodas nekad neizsīka. Jaun-

sudrabiņš 4, 342.

3. Kļūt mazāk vērtīgam, radoša darba ne-

spējīgam (par cilvēku, viņa spējām, talantu);

vājināties, izbeigties (piemēram, par psihisku
stāvokli, spēku). !□ Lai man sirds nav cieta,
lai es neizsīkstu, Mīļā zeme vienmēr sapņus
iedod . . Kaldupe 2, 84. Talants . . ātri izsīkst,

:savīst un iznīkst, ja to nebagātina kultūra.

Kar 63,4, 157. Jūtu, ka enerģija un darba

prieks . . izsīkst. Brodele 13, 23.

izsīkts [izsikt], parasti 3. pers., -sīc, pag. -sīca;

intrans. Sīkt un pabeigt sikt. iO Kad gaisā

izsīca un pakšķēdamas nokrita pēdējās šķem-
bas, Pēteris no ierakuma izstiepa kaklu . . Kar

52, 5,_450.
izsīkums, -a, v., retāk izsikums, -a, v.; parasti

vsk. 1. Rezultāts, ari stāvoklis izsi k t'1, iz-

sikt (1). Ūdens i. akā.

2. Rezultāts, ari stāvoklis -> izsi kt\ iz-

sikt (2). Līdzekļu i.

3. Rezultāts, ari stāvoklis -> izsīk tl, iz-

sikt (3). O Nu viņš jutās kā pēc spirgtas
diendusas zem klajas debess, pilns saules dzī-

vinošā spēka un enerģijas, kas alkst izraisī-

ties sajūsmas pilnā darbā līdz jaunam izsīku-

mam. Dorbe 4, 36.

izsildīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Panākt,

ka izsilst, ļaut, arī panākt, ka kļūst viscaur

silts. I. sāpošo roku. O Jānim patika pirts. Ne

tāpēc vien, lai nopērtos un izsildītu vecos

kaulus. Cīņa 74, 121, 4. Viņa pati arī izdzēra ar

baudu . . «Tas izsilda kaulus, tas ir labs . ..»

Zigmonte 4, 9.

izsildīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz sildīties. I. pie krāsns,

n Kad jau tepat kalnā, tad nav ko sildīties.

Izsildīsies, kad tiks pie vietas. Upīts 11, 166.

pārn. Viņa steidzās, cerēja —
varbūt Rihards

viņu sagaidīs vēl neaizmidzis un palīdzēs viņai

iejukt savas mājas skaņās, krāsās, izsildīties

cauri kauliem, indrāne 6, 268. pārn. . . gana

izsildījās savas atkal jaunās slavas saulē. Zig-

monte 1, 257.

izsilt, -silstu, -silsti, -silst, pag. -silu; intrans.

Būt viscaur pakļautam siltuma iedarbībai (pie-

mēram, par ķermeni, tā daļām). □O, es jau

tagad iedomājos, kā izstiepšos uz nāras, sa-

segšos līdz kaklam, izsilšu no galvas līdz kā-

jām, līdz pašai pēdējai miesas šķiedrai . . Bro-

dele 13, 183.
..

Es pavasara zālē atgulšos Ar

kailām krūtīm, lai tās cauri izsilst, Lai saule

manos matos satinas . . Aspazija 3, 382. // Kļūt
viscaur stipri siltam, sasilt (piemēram, par

telpu, priekšmetu). Istaba saulē izsilusi.

izsirdīiies, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz sirdīties. □ .. esam izsir-

dījušies par tādu nejēdzīgu valodu. . Sudrab-

kalns 2, 284. «Skatieties, nāk trolejbuss! Redzat

nu, jūs pirmiņ [pirmīt] gluži par velti tā izsir-

dījāties.» Lit M 67, 31, 6.

izsirot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Sirojot

pabūt (daudzās vai visās vietās); sirojot pabūt
daudzās vai visās vietās (kādā teritorijā). I.

pagastu. // intrans. I. pa visu novadu.

izsiroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz sirot.

izsist, -situ, -sit, -sit, pag. -situ; trans. 1. Si-

tot, ar sitienu izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). I. pelnus no pīpes. I. zobenu no ro-

kām. iO Osis ar veiklu delnas sitienu pa pu-

deles dibenu izsit korķi. Sēlis 4a, 26. Puiši iz-

vēla miestiņa mucas no pagraba, izsita spun-

des un ielika krānus.. Rozītis 3, 268._ Šķita, ka

tur kāds ar cirvja pietu mēģina izgāzt durvis
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no eņģēm vai vismaz izsist pāris dēļu. Saulī-

tis 12, 149. .. neitroni izsit ūdeņraža atoma ko-

dolus, kas ar lielu ātrumu kustas vielā. Zin T

63, 4, 8. pārn. «Vai prātu esi izsitis, tik spē-

cīgi kaldams?» Kaldupe 3, 22. pārn.
: . viņiem

[imperiālistiem] jau sen izsists no rokām atom-

ieroču monopols. Grīva 8, 204. // Izdauzīt (logu,
stiklu v. tml.). O Zigis Mellacis pirms devi-

ņiem gadiem šai zālei bija izsitis logu, un par

to viņam pazemināja uzvešanās atzīmi. Saulī-

tis 12, 303. Pa izsistajām logu rūtīm skraidīja

vējš . . Sakse 7, 144. // pārn.; vienk. Izdemolēt.

€3 Zini, man uz trako [meistaru] Hibšu vien-

mēr bija zobs. Streika laikā viņa būdu tad arī

izsitām . . Sēlis 4a, 182. // Ar sitienu izvirzīt

cauri (kam), caur (ko). I. naglu cauri sienai.

2. Sitot, ar sitienu izmežģīt,- sitot, ar sitienu

smagi ievainot, pilnīgi izbojāt (ķermeņa daļu).

O Ar ilksi viņam no pleca izsista roka. .
Salenieks 5, 147. . . daži dievojās, ka Mellacis

manīts tepat stadionā un viņam esot izsista

acs. Saulītis 12, 341. «Nudien
0
, zobi izsisti!»

viens iesaucās. Jaunsudrabiņš 3, 167. // Sitot

(kādu), novērst (kādu īpašību); sitot (kādu),

panākt rezultātu. O Riters: Es tavus niķus

izdzīšu! Ar sišanu viņus izsitīšu! Aspazija

VI, 130. Ir svarīgi, ko cilvēkā iemīl, un īstu

mīlestību, kāda ir Jūlijai, ar vienu pļauku
nevar izsist. Lit M 74, 52, 8. Pratinātājam [po-
licijā] . . vajadzēja no viņa izsist kaut kādu

pavediena galu, lai risinātu atzīšanās kamolu.

Kar 59, 9, 36. // sar. Nogalināt vai ievainot

(daudzus vai visus). O Pārāk dārga cena

jāmaksā par tiem desmit plukatām, kurus šo-

dien izsitām no fašistu rindām. Pad J 73, 48, 4.

īsti spēcīgu vīriešu [kolhozā] nebūs vairāk

par divdesmit. . . Hitlers izsita cilvēkus, tādēļ
arī iet tik smagi. Brodele 14, 44.

3. Ar kauju piespiest (pretinieku) atstāt

(pozīciju, objektu). !a . . [padomju karavīri]
ar tankiem-amfībijām pārcēlās pāri Ķīšezeram,

kur izsita vāciešus no Mežaparka un Sarkan-

daugavas . . Bērn 59, 10, 7. Daudzos namos pre-
tinieks bija ierīkojis slēpņus, un vajadzēja
ienaidnieku no tiem izsist. Rīgas B 74, 239, 2.

Zaldāti, jau daudz piedzīvojuši, nekurnēdami

cītās [centās] nostiprināt pozīcijas tā, lai vā-

cietim tiešām nenāktos viegli viņus no tām

izsist. Strāls 2 , 359.

4. Sitot, ar sitienu izveidot, radīt (kur cau-

rumu, robu v. tml). !□ . . laivai jūrnieki iz-

sita dibenā prāvu caurumu. . Lācis 15, 320.

Lodes izsita viņa bruņu cepures malā robu..
Lēmanis 16, 217. . . starp kailajām koku saknēm

ratu riteņi bija izsituši dziļas dangas .. Grīva

4, 141. // sar. Ar piesitienu (ierīcē) izveidot

(piemēram, čeku, tekstu, zīmi). O «Piecdes-

mit septiņas kapeikas,» Almiņa sacīja un no-

klikšķināja kases aparātu, izsitot čeku. Ezera

8, 154. lerēdnis [telegrāfists] pabeidz izsist

«patvaldību», un seja tam paliek bāla kā

kaļķakmens. Kadiķis-Groznijs 1, 44. Sāk klabēt

tabulatori — mašīnas, kas pa ailēm saskaita

perfokartēs izsistus datus. Cīņa 63, 258, 2.

5. Ar sitieniem izveidot (ritmu, skaņas); tie-

kot sistam, izveidot (ritmu, skaņas) —

par ska-

ņas avotu. O Vēl labāk, ja [karnevālā] nē-

ģerim ir līdz mazās bungas un ja viņš iemā-

cījies izsist uz tām dažādus ritmus. Pad J 59,

252, 2. . . kapsētā aizsmacis zvans izsita savu

monotono takti, tikpat vienkāršu kā visa šī

dzīve. . Kurcijs 4, 52. // Būt par cēloni tam,

ka rodas (ritms, skaņas). O Solis kļuva rai-

tāks un izsita uz asfalta marša ritmu. Saulītis

12, 136.

6. sar. Panākt, būt par cēloni, ka pēkšņi

pārmainās (kādam psihisks stāvoklis). O . . no

apjukuma to izsita kameras biedru joki. Lai-

cens 1, 184. Viņa manīja, ka ir sasarkusi, un

dusmojās uz sevi, ka šī sastapšanās viņu izsi-

tuši no labās omas. Sakse 7, 453. Pat pasaules
sensācijas nespēj vīrus izsist no domām par

atgriešanos krastā. Talcis 7, 121. // Izmainīt, iz-

jaukt (kādam ierasto dzīves, darba v. tml. kār-

tību). O Viņi šajā spēlē demonstrēja lielis-

kus pustālos metienus, izsita pretinieku no

ierastā spēles tempa. Pad J 63, 204, 4.

7. sar. legūt (piemēram, peļņu, kapitālu

v. tml.). O . . amerikāņu firmas izsit no iegul-
dītā kapitāla 100 procentu lielu peļņu gadā..
Cīņa 63, 102, 3. pārn. Maksis turpretī redzēja
savu vārdu iespaidu un centās izsist no tā lie-

lāku kapitālu. Skujiņš 3, 175. \> Izsist cenu —

izmantot sev par labu. 'O Viņa bija cil-

vēks, kas piedien pie it visiem apstākļiem un

izsit no tiem to vislabāko cenu. A Deglavs

l, 829. Sīs sievietes, labi zinādamas, ko tās

sniedz mazajam, sārtajam plikgalvim, prata iz-

sist cenu. Dārgi tērpi, jauns mētelis, skaistas

rotas lietas, ārzemju smaržas — viss maksāja
traku naudu. Lācis VI, 328. // Ar pūlēm, grūtī-

bām nopelnīt (naudu). !□ Ja pagadījās lielā-

kas šķilas, pa pieci lati dienā izsitām. Upīts

IX, 221. Dienā varēja izsist seši rubļi. Rāvos

toreiz sviedriem vaigā. Dripe 3, 218.

OO- Izsist no ierindas — a. levainojot vai

nogalinot padarīt kaujai nespējīgu. □ levai-

noto pašlaik pieci cilvēki. Līdz tumsai varbūt

vēl kādu izsitīs no ierindas. Lācis 15, 284.

b. Padarīt nespējīgu strādāt, aktīvi darboties

(cilvēku). O Bet cilvēkam nebija neviena

doka; izsistu no ierindas, to tūliņ nolika pie
pāļa postam un iznīcībai par upuri. Lācis 15,31.

c. Padarīt nederīgu, neizmantojamu (piemē-

ram, mašīnu, ierīci). O Trešais bija.. saga-

tavojis eksploziju, kurai vajadzēja visu fab-

riku . . izsist no ierindas. Lācis 6, 376. Izsist

no sliedēm (ari no līdzsvara, segliem) sar. —

samulsināt, padarīt bezpalīdzīgu. !□ Jūtīgāku

dzejnieku tādas vēstules spēj izsist no slie-

dēm uz ilgāku laiku. Pad J 74, 145, 4. Kā gan

tāda nieka uzslava spēj izsist no līdzsvara

pat viscietāko cilvēku — viltniece uzslava!

Ezera 2, 198. Bet tad notika tas briesmīgais

gadījums, kas Ignatu pilnīgi izsita no segliem.
Grīva 6, 59.

izsisties, -sitos, -sities, -sitas, pag. -sitos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz sist. In Izsitušies,

izsitušies, kamēr beigās nosituši čūsku. ME

I, 797.

2. Ar kauju izkļūt cauri (kam), caur (ko).
□ Daļa melnās sotņas bandas vīru vienā
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vietā izsitušies cauri uzbrucējiem un aizbē-

guši. Branks 1, 60. «Notika kauja, un es viens

pats no grupas izsitos sveikā cauri aplencē-

jiem. .» Bērn 48, 2, 16.

3. Strauji izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). □ Visapkārt zuzēja niedrājs, kurā

šad tad izsitās, saulē nomirdzēdama, kāda lie-

lāka vai mazāka zivs . .Austriņš 1, 345. // Strauji

parādīties (piemēram, par liesmu, gaismas

staru). '□ Pālmaniete paķēra dzelzi, sabikstīja
ogles, piemeta dažas pagales, notupās un, vai-

gus piepūtusi, pūta uz oglēm, līdz uz augšu
izsitās baltas liesmas. Bērce 1, 89. Caur vīn-

stīgu brūno vijumu izsitās pa saules staram.

Austriņš 2, 462. // Strauji parādīties (piemēram,
par sviedriem). O . . no šīm pūlēm viņam izsi-

tas sviedri. Lit M 73, 23, 11.

4. parasti 3. pers. Izveidoties (uz ķermeņa, ta

daļām) —

par izsitumiem, augoņiem. !□ . . rotā

parādījās augoņi. Kristam tie izsitās uz kakla,

sejas un kāju stilbiem. A Grigulis 9, 126. // Būt

tādam, kur izveidojas izsitumi, augoņi (par

ķermeni, tā daļām). Pirksti izsitušies. O Man

mute, mēle izsitušies, ka nemaz nevaru ēst.

ME I, 797.

5. sar. Pārvarēt materiālas grūtības (parasti

ilgākā laikā). \CJ Grūti būtu Reģīnei izsisties

un bērnus izaudzināt, ja drīz vien pēc vīra

miršanas nebūtu pa Kraupēniem un citiem cie-

miem izskrējusi ziņa, ka Reģīne prot burt un

ārstēt cilvēkus un lopus. Sakse 2, 32. Bez tiem

lopiņiem ar algu vien arī nevaru izsisties. Avo-

tiņa 2, 104. // Ar pūlēm iegūt paaugstinājumu

(darbā, dienestā v. tml.). :□ Kaspars laikam

grib izsisties priekšniekos . .Vilks 6, 314. Munks

nāca no nabadzīgiem zvejniekiem, bet izsitās

līdz stūrmanim. Grīva 7, 44.

6. sar. Pēkšņi izkļūt, atbrīvoties (piemēram,

no kāda psihiska stāvokļa). O legājuši mūsu

jaunieši, un ne tikai jaunieši, šajā miegainajā
ritmā — izsisties laukā nevar. Pad J 74, 134, 4.

OO Izsisties uz augšu (arī augšup) sar. —

ar grūtībām sasniegt materiālu labklājību, aug-

stāku stāvokli sabiedrībā. CJ Jo grūtāka tapa
dzīve, jo vairāk pieauga vēlēšanās izsisties uz

augšu. Saulītis 6, 6. . . pie pirmās izdevības

Teodors pametīs šo «nolādēto, dubļaino pil-
sētiņu» un vienreiz par visām reizēm mēģinās
izsisties uz augšu. Indrāne 1, 352. Ļaunas mēles

melsa, ka šis cilvēks nekad neesot studējis
teoloģiju, bet izsities augšup pirmā pasaules
kara konjunktūras virpulī. Saulītis 12, 276.

izsitumi, -v, vsk. izsitums, -a, v.; mcd. Dažādi

ādas un gļotādu pārveidojumi, kas sastāv no

atsevišķiem, reizēm saplūdušiem elementiem

(piemēram, plankumiņiem, mezgliņiem, pūslī-
šiem)

L
Vējbaku izsitumi. Gļotādu izsitumi. Nie-

zoši ādas izsitumi. Pūslīšveidīgi izsitumi. Izsi-

tumu tīfs
—

akūta infekcijas slimība, kam

raksturīgs smags slimnieka vispārējais stā-

voklis un izsitumi uz ādas. O Ceturtajā
vai piektajā saslimšanas dienā sāk parādīties

izsitumi. . Ves 64, 5, 7. Jau senos laikos. .
Irāna un citās zemēs ārsti potēja bakas, ņemot
potējamo materiālu no slimnieka baku izsi-

tumu krevelēm. Ves 63, 3, 8.

izskaidrojums, -a, v. 1. Paveikta darbība,
rezultāts (1); paskaidrojums.
□ . . Rūdim viss jaucas pa galvu, atdzimst

viens jautājums pēc otra, un viņš visu laiku

skraida mātei pakaļ pēc izskaidrojumiem. Birz-

nieks-Upītis 6, 141.

2. Paveikta darbība, rezultāts —*- i zfskai d-

r o t (2). 'CJ Daudzas Antarktikas dabas parā-
dības, kas vēl nesen bija mīklainas, tagad tiek

atklātas. Tās ieguvušas zinātniski pamatotus
izskaidrojumus, ko pastiprina bagāts faktu ma-

teriāls. Cīņa 63, 151, 4. ..katrai labai vai slik-

tai parādībai. . var atrast savu izskaidrojumu,

pamatojumu. Rīgas B 58, 114, 6. Baznīcas dog-
mas nedeva izskaidrojumu tiem jautājumiem,
kas mani mocīja. Sakse 7, 29.

izskaidrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Skaidrojot padarīt pilnīgi saprotamu. I. liku-

mu. I. skolēniem uzdevumu. O Arhitekts.
.

sāka izskaidrot projektu, tūlīt pa lielo logu
rādīdams, kur šodien vēl tikai uz papīra uzzī-

mētie nami atradīsies dabā. Birze 5, 178. Pūlos

Neilandam izskaidrot virzienu starpību sociāl-

demokrātijā. Mēģinu viņam apgaismot frak-

ciju ekonomiskos pamatus. Beika 1, 123. Sēdes

priekšsēdētājs izskaidro personām, kas pieda-
lās lietā, viņu tiesības un pienākumus, kā arī

izskaidro pusēm viņu tiesības griezties strīda

izšķiršanai šķīrējtiesā vai biedru tiesā un šā-

das rīcības sekas. Civilpr k 88. // intrans.

Strādādami mēs ar Baumani visu laiku sa-

runājamies. Es vairāk prasu, viņš man izskaid-

ro. Birznieks-Upītis Ha, 107.

2. Atklāt (kā) būtību, cēloņus. 'CJ Tolaik šī

teorija deva zinātnei daudz, jo ar tās palī-
dzību varēja izskaidrot kristāla skaldņu un

šķautņu izveidošanos. Upīte 1, 125. Cilvēks pa-

kļauj dabu, cilvēks izskaidro, apzinās dabas

parādības. Bet vai izskaidrot, saprast nozīmē

jau pilnīgi nodrošināt sevi pret to iespaidu?
Auziņš 1, 52. To, ka jaunais dzejnieks ienāca

literatūrā tik strauji, nevar izskaidrot ar ta-

lantu vien. Lit M 60, 51, 2.

izskaidroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Savstarpējās pārrunās noskaidrot (ko),
censties pierādīt savu viedokli, arī panākt
savstarpēju saprašanos, vienošanos. >□ Vaja-

dzēja izskaidroties, pārliecināt šo sproggalvi
zēnu, ka viņa nekā ļauna nav domājusi. Lai

nedusmojas.. Bundzeniece 1, 40. ..un tagad,

pirms eju izskaidroties ar direktori, skolotāja

gribētu zināt, ko es domāju. Pad J 73, 39, 4.

izskaisties, -skaišos, -skaisties, -skaišas, pag.

-skaitos; refl. Ilgāku laiku, daudz skaisties.

Kaimiņi izskaitušies salīga mieru.

izskaistinājums, -a, v. 1. Paveikta darbība,

rezultāts (1). O . . viņas

[rakstnieces] darbā nav nekādu īstenības iz-

skaistinājumu un idealizācijas.. Behmane 1, 68.

Dažu rakstītāju pasakas sižetiski izstrādātas,

tomēr domas nozīmības nav — pārsvaru ņem

tas pats izskaistinājums. Lit M 67, 7, 4. Būdams

uzticīgs patiesībai, Vilis Lācis savos darbos

arvien izvairījies no dzīves izskaistinājuma,

nav vairījies attēlot dzīvi visās tās pretrunās . .

Lit M 54, 19, 2.
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2. pareti. Paveikta darbība, rezultāts -v iz-

skaistināt (2). O ..gulta., no neēvelē-

tiem nomaļiem, bez jebkāda izskaistinājuma,
ar naglām sasista. Lēmanis 17, 21. . . vienkār-

šībā . . slēpjas skaistums un modernums —

māksloti izskaistinājumi un pārmērības pie-

der pagājībai. Liesma 59, 4, 24.

izskaistināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Parādīt, attēlot īstenībai neatbilstoši skaistu,

labu (parasti mākslas darbā). i.O ..ceļojuma
piezīmes mūs pārliecina it sevišķi tāpēc, ka

autors necenšas izskaistināt. . dzīvi, bet dros-

mīgi un atklāti . . aizrāda uz pašreizējiem trū-

kumiem .. Kar 56, io, 117. Kā Upīts, tā arī Sēlis

90. gadu lauku gājēju nav centušies izskaisti-

nāt . . Kar 59, 9, 134. «. .es mēģinu būt tāds,

kāds es esmu, neizskaistinu sevi. .» Purs l, 191.

// Izveidot (parasti mākslas darbu) tādu, kurā

kas tiek attēlots Īstenībai neatbilstoši skaists,

labs (parasti par mākslas darbu). Q ..lente

[kinofilma] reizēm ir izskaistināta un pārlieku

gleznaina, pat tad, kad rādīts posts un naba-

dzība. Rīgas B 73, 279, 4. Mēs redzam pārāk
daudz meklētu, atlasītu, izskaistinātu domu un

vārdu . .Kar 54, 1, 69.

2. pareti. Izdaiļot, izgreznot. iO Pat rieta

saudzīgās gaismas zeltījums neko lielu nespēja

nedz saglabāt, nedz izskaistināt. Ezera 7, 5.

izskaistināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl.; pareti. Izdaiļoties, izgreznoties. I. ar

krellēm. lO pārn.
..

nu tas [mēness] bija iz-

skaistinājies dzeltens kā pureņu sviestu ap-

ziests. PL. Siev 58, 5, 2.

izskaitīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Saskai-

tīt (daudz vai visu); skaitot nosaukt pēc kārtas

{visus kādas rindas) skaitļus. I. naudu. I. līdz

simtam. O Kas par brīnum garu rindu bēri-

nieku! Zirgu nevari gandrīz ne izskaitīt! Ap-
sīšu J 2, 61. Lielkunga istabas neviens vēl nav

izskaitījis, bet to gan var domāt, cik viņu,
kad jau muižkungam katrai darīšanai sava

istaba . . Brigadere 2, 146.
..

Kā teiksmu pilna
ziemeļkāvu pils; Un neizskaitāmi Mirdz mazi

ezeri . .Plūdonis 1, 24.

2. novec. Noskaitīt (parasti lūgšanu). !0 Pēc

brītiņa atskrēja [skolēns] Ragimhans un iz-

sauca mani ārā: mulla esot izskaitījis visus

pātarus un prasot, vai vēl ilgi būšot jāgaida
gubernatora atbraukšana. Birznieks-Upītis 6, 235.

izskaitļojams, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts i.O Arhitektūra , . tomēr

savā izteiksmes līdzekļu fondā ietver tīri ab-

straktus simbolus, zīmes un izskaitļo jumus.
Tēl M 62, 51. Aptuveni izskaitļo]umi liecina, ka

sākotnējie glābšanas pasākumi vien valstij iz-

maksātu vismaz 600 miljonus dolāru. Cīņa 73,

110, 4.

izskaitļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Skait-

ļojot iegūt (rezultātu); skaitļojot aprēķināt.
Precīzi i. iO . . te [saimniecībā] viss tiek eko-

nomiski nopamatots, izskaitļots . . Zv 64, 13, 2.

Mašīna izskaitļo siltuma daudzumu dažādos

[ūdens] slāņos, skaņas ātrumu ūdenī, ūdens

blīvumu, īpatnējo tilpumu un daudz citu lie-

lumu. Cīņa 66, 98, 4. Šajos vidējos lielumos, ja
vien tie pareizi izskaitļoti, vairs neparādās ne-

jaušo, īslaicīgo faktoru iedarbība. . Zin T

67, 6, 7.

izskaldījums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts iz skaldīt. iO Arvien lielāku vērību

viņš [tēlnieks] sāk veltīt apjomiem, plākšņu
izskaldījumam, ritmam. Pad J 62, 165, 4.

izšķaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Skaldot

izdalīt (parasti no kāda veseluma). 1.0 Mate-

riāls [zāģu lokiem] planciņu veidā izšķaidāms

no . . stumbra resgaļa kluča. Indāns 1, 60. . . reti

kad kristālā var atrast tīru, nesaplaisājušu
daļiņu, no kuras varētu izšķaidīt 1 karātu

lielu akmeni [aieksandrītu]. Upīte 1, 76.

izskaldīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

trans. Ilgāku laiku, daudz skaldīt. I. malku.

izskalināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izskalot (1). I. traukus. i.O Izskalināt bļodu.
ME pap I, 479.

izskalināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; reti. Reil.-*- i z s kal i nāt; tikt izskalinā-

tam. Muca lietū izskalinājusies.
izskalojums, -a, v. Pazeminājums vai do-

bums, kas radies, tekošam ūdenim izgraužot
un aiznesot iežu materiālu. iO ..iedarbojoties
[uz augsni] lielākiem ūdens daudzumiem, tiek

pārvietots viss aramkārtas sastāvs, . . atseviš-

ķās vietās veidojas lielāki izskalojumi un gra-

vas. Apsītis 1, 84. Sevišķas izmaiņas izskalo-

jumu un piesērējumu zonās gaidāmas Rīgas
ostas rajonā, Daugavas grīvā. . D kal 66, 60.

Ļeņingradas metro būvētāji. . izrakuši pirmos
metrus milzīga apakšzemes izskalojuma ma-

sīvā. Rīgas B 73, 205, 5.

izskalot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ska-

lojot padarīt tīru. I. pudeli. I. kaklu. I. ma-

tus. O Lata sēdēja uz plakana akmens. .
leblakus, drusku atpakaļ, zaļā zālītē salikti

izskalotie un izgrieztie veļas gabali. Upīts 11,20.

Burciņas vispirms izskalo aukstā ūdenī un līdz

lietošanai apgāž.. Rīgas B 58, 161, 6. Pagāju-

šajā naktī bija aizsērējis sūknis, un, lai va-

rētu turpināt darbu, viņi izskaloja sūkni ar

dzeramo ūdeni. Lukjanskis 1, 32. fv" Izskalot

rīkli vienk. — izdzert alkoholisku dzērienu.

iO «Tas tikai bija iekārdināšanai!» Edgars iz-

saucās, ne iereibies, bet labi jautrs kļuvis.

«Ē, vajadzētu atkal reiz labi izskalot rīkli! . .»

Blaumanis 6, 242. // Skalojot izdabūt (no kurie-

nes, kur v. tml.). I. smiltis no pudeles.
□ pārn. Pēc pagājušās nakts notikumiem biju

pagalam sašļucis, tagad varens prieks izska-

loja no ķermeņa visu nogurumu. . Birze 1, 129.

2. Skalojot (smiltis), iegūt {piemēram, dzin-

taru, zeltu). O Sešus līdz astoņus metrus dziļā

karjerā no. . slāņa izskalo dzintaru. Zv 72,

21, 17. Dzintara ieguves drudzis pagājušā gad-
simta vidū nav vairs atstājis baismīgās ba-

rakas, kurās mita tie, kam ik gadus lika no

smiltīm izskalot ap 50 tonnu dzintara. Zv 73,

19, 20. // Izdalīt (vielu) no kāda maisījuma (par

šķidrumu); izvadīt (vielu, piemēram, no orga-

nisma). O Vārošais ūdens vienmērīgi apskalo

kafiju, izskalojot aromātiskās [vielas] un krās-

vielas. Mājtur 345. .. organisms ar sviedriem

zaudējis daudz sāls un bez tās ūdens orga-

nismā nespēj uzkrāties. Tas it kā izfiltrējas
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caur nierēm un sviedru dziedzeriem, izskalo-

dams sev līdzi aizvien vairāk sāls. Cīņa 64,

142, 2.

3. parasti 3. pers. Ārdoši iedarboties uz rel-

ļelu, iežiem (par ūdeņiem); ārdoši iedarbojo-

ties, radīt (ko). O Kuršu zemes strēles dien-

vidu daļā pēdējos 100 gados jūra izskalo

krastu no pusotra līdz diviem metriem gadā.

Zv 68, 14, 8. . . palu brūnie ūdeņi, kas vēl pirms

pāris nedēļām grauza smilšainos Gaujas kras-

tus, izskaloja vecos sēkļus un vietām sanesa

jaunus, noskrējuši uz jūru. Fimbers 2, 7. Klin-

tis tūlīt pie krasta vertikāli iesniedzas dziļumā.
Saskatāmas pat viļņu izskalotās iedobes ta-

jās. . Liesma 72, 1, 16. Reizēm ledāja kušanas

ūdeņi izskaloja dziļas gultnes. Spuris 1, 5. // Pa-

darīt (ceļu) nelietojamu, neizbraucamu (pa-
rasti par palu vai lietus ūdeņiem). O Apakšā

varēja samanīt diezgan pastingru segumu, tā-

tad ceļš tomēr izskalots nebija. Ezera 2, 284.

Kubā. . pilnā sparā atjauno viesuļvētras iz-

postītos ceļus. Sakārto lietus gāžu izskalotos

dzelzceļus . . Cīņa 63, 257, 3. // Izpostīt, sa-

bojāt (parasti par lietus ūdeņiem). O Lietus

kapu pavisam izskalojis . . Upīts 18, 50. Svaigu,

nesacietējušu skaidbetonu nedrīkst neaizsar-

gātu atstāt lietū, lai to neizskalotu, tas jāap-
sedz ar jumta papi. Lauku Dzīve 71, 3, 37.

// Skalojot izvirzīt (no augsnes) —

par palu
vai lietus ūdeņiem. O . . tā kā papuvē nav

augu, kas nitrātus patērē, tad rudens lietus,

pavasara sniega un vasaras lietus ūdens tos

no augsnes izskalo. Apsītis 1, 275.

4. parasti 3. pers. Izvirzīt krastā (parasti par

viļņiem). O Tā kā dzintara īpatnējais svars

ir tikai 1,05—1,10, tad jūras straumes un viļņi
to viegli var pārvietot reizē ar jūras aļģēm
un izskalot krastā. Upīte 1, 89. Vienu pavasari
vētra bija izskalojusi krastā sadragāta plosta
baļķus. Lācis 15, 21. Kasatkā vēl tagad vietām

var ieraudzīt no gludiem jūras izskalotiem

akmeņiem saliktus pavardus.. Zin T 67, l, 37.

izskaloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz skalot. I.

veļu.

2. parasti 3. pers. Reil. izsk a1 o t (1);
tikt izskalotam. Veļa izskalojusies. !□ pārn.

.. Lietum šalcot, klusi izskalojās vāts, Mie-

rīgs kļuva prāts.. Sudrabkalns 1, 52.

3. parasti 3. pers. Reil. iZSk a1 O t (2);
tikt izskalotam. [□ Bagātīgi uzņemot šķidrumu
un pastiprināti svīstot, no organisma izskalo-

jas daudz minerālsāļu. . Ves 62, 4, 17. Tauki

kavē gaļas uzturvielām izskaloties sālījumā..
Mājtur 392.

4. parasti 3. pers. Reil.i zska 10 t (3);
tikt izskalotam. Upes krasti izskalojas.

5. parasti 3. pers. Reil. -*- izsk a1 o t (4);
tikt izskalotam. Krastā izskalojies baļķis.

izskandēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Skandēt un pabeigt skandēt. I. dziesmu.

O pārn. Protams, viņš [dzejnieks] neieredz arī

privātīpašniecismam kalpojošos rakstniekus ar

to dažādīgi izskandēto jūsmošanu par labi si-

tuētās sabiedrības kvēlo atsaucību visiem trū-

cīgajiem un bēduļiem. Cīņa 60, 308, 4.

izskandināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Skandināt un pabeigt skandināt. I. zvanu.

// pārn.; sar. Izteikt, izpaust, dailt zināmu (dau-

dziem vai visiem). O Šos iemeslus abi kai-

miņi visiem klaji izskandināja . . Apsīšu J 2, 62.

Visu notikumu [sieva] izskandināja ļaužu pil-
nai ielai. Upīts 11, 558.

izskandināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz skandināt.

I. zvanus.

izskanējums, -a, v.; pareti. Izskaņa (1).
iO Sezona ievirzās savā izskanējumā. Darīts

ir daudz. Lit M 74, 23, 14.

izskanēt, parasti 3. pers., -skan, pag. -skanēja;
intrans. 1. Izbeigties, apklust (pai skaņām).
□ Kad atbalss bija izskanējusi, iestājās va-

saras nakts klusums. Sakse 9, 69. Dzērvju klai-

gas jau izskanējušas . . Kar 58, 9, 23. Bet, tik-

līdz dziesma izskanēja, Bagātais sajuta krūtīs

aukstu sāpi. Kaldupe 6, 77. // Tikt izpildītam
(pai skaņdarbu). O . . padomju komponistu:
jaundarbu skatē pirmo reizi izskanēja Artūra

Grīnupa I simfonija. . Kar 59, 12, 143. . . daž-

kārt kāda modē nākusi estrādes dziesma radio-

viļņos vienā dienā izskan vairākkārt. Lit M

73, 41, 3.

2. Izpausties (parasti runā). Apspriedē izska-

nēja interesantas domas. □ Reižu reizēm iz-

skan pārmetumi, ka metālkalēji nepiedalās iz-

stādēs . . Pad J 73, 204, 4. «Bet tu biji cietumā

divus gadus, tev jāatpūšas,» Helēnas čukstā

izskanēja liels lūgums. Birze 3, 34. «Jaukais

bērns,» Spandera kundze sacīja, un viņas
balsī izskanēja dziļš maigums. Vilks 5, 139.

// Izpausties (mākslas darbā); būt tādam, kurā

kas izpaužas (par mākslas darbu). lO . . grā-
matās «Drauga vārdi» un «Mieram un dzīvī-

bai» plaši izskan tautu draudzības un miera

cīņas motīvs. Kar 59, 12, 136. Māte — tā ir Ber-

tas Rūmnieces mūža tēma mākslā, kas visda-

žādākajās variācijās ir izskanējusi aktrises

daiļradē . . Dzene 3, 204. Viss stāsts izskan kā

nopietns atgādinājums: no pagātnes nevar aiz-

bēgt . .
Kar 74, 8, 122. Ir dzejai jāizskan kā

priekam, Kas sirdi pēkšņi spārnos rauj . . Ba-

lodis 7, 23.

3. Norisināties un izbeigties (piemēram, par

izrādi, svētkiem). Radioraidījums izskanējis.
O.. 1895. gadā Jelgavā izskanēja ceturtie

vispārējie dziesmu svētki.. Cīņa 73, 128, 4.

4. Kļūt plaši zināmam (piemēram, par kādu

laktu). \UJ Kačai tas bija smags sitiens. Tātad

pa visu ciemu jau izskanējis viņas negods.
Birznieks-Upītis I, 153. ..kolektīva meistarība

klona maizes slavai likusi izskanēt tālu aiz

mūsu republikas robežām. Cīņa 73, 248, l.

izskaņa, -as, s. 1. Noslēguma daļa, posms

(mākslas darbā). Skaņdarba i. Izrādes i. Ro-

māna i. □ Pakavēsimies nedaudz pie stāsta

izskaņas. Lit M 56, 18, 2. Vai, šīs laimīgās iz-

skaņas kritizējot, es prasītu pēc pretējām bei-

gām, tā sakot, nelaimīgām beigām? Nē, bet

tas parādes spožums, kas mūsu darbu nobei-

gumos ir ļoti izplatīta parādība, tomēr būtu

izskaužams, jo tā ir shēma, trafarets. J Kalniņš

1, 178. // Nobeigums (piemēram, pasākumam,
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sarīkojumam). Svētku i. Koncerta i.

!□ .. audzēkņu komandas kapteinim pasniedz

pamatīgu kausu un diplomu. Izskaņa ir

draudzīga un pacilāta. Dripe 3, 212. pārn. . . stu-

dente .. ar klavierspēli dod savai dienai iz-

skaņu. Liesma 72, 12, 14.

2. Skanējums (piemēram, dziesmai, runai).

O Līdz Leinasaram dziesma atplūda stipri

nožēlojamā izskaņā. . A Grigulis 13, 191. Va-

loda Abulam nebij nekāda vieglā. Priekšējo

augšzobu rinda ar prāvu izliekumu, mēle vār-

dus tajā apvēla tādus villainus, bez spodras

izskaņas. Upīts XII, 294. // Noskaņa, kas iz-

paužas (piemēram, balsi, runā). O ..un pēc

viņas balss izskaņas vien, ja arī vārdus ne-

varēja lāgā izšķirt, kaimiņi zināja, kā pie

mums stāv ar saimniecību. Poruks 3, 233. Šos

[slaveno ārstu] vārdus zina, pazīst visos mūsu

republikas rajonos, tos izrunā ar siltuma, mī-

lestības izskaņu balsī. Zv 58, 15, 10.

3. vai. Vārda daļa, kurā ietilpst tā pēdējais

piedēklis kopā ar galotni. iO Blakus īstajām

izskaņām, ko veido latviešu valodas piedēkļi

kopā ar lokāmajām galotnēm, citvalodu cil-

mes vārdos izdalās šķietamās izskaņas —
vie-

nādi skanošas vārdu beigas. Gram I, 80. Atva-

sinātajos vārdos populārākās izskaņas ir: cie-

mu nosaukumiem «-nieki» («Priedniekb\ «Si-

lenieki» v. c), «-iņi» («Sprodziņi», «Ūsiņi»

U. C.) . . Lit M 56, 43, 2.

izskatīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izskatīgi. Tāds,
kam ir patīkams, glīts izskats (par cilvēku);

arī skaists. !□ Viņš bija izskatīgs, tumš-

matains, dzirkstošām, brūnām acīm un patika
ne vienai vien meitenei. Stulpāns 2, 21. Viņa
vēl bija jauna un izskatīga. Gaišie mati grie-
zās sprogās bez friziera palīdzības . . Kalndruva

5, 42. Mare vēl bija izskatīga un saturīga sieva.

Četrdesmit sešus viņai gandrīz nevarēja dot.

Brodele 14, 45. // Glīts, gaumīgs (par priekš-
metiem, telpām v. tml.). !□ Glītus un izska-

tīgus tērpus bija veidojušas modistes .. Rīgas

B 58, 238, i. Jaunajam automobilim.. nedaudz

pagarināta un paplašināta virsbūve, mašīna

kļuvusi izskatīgāka, tā izceļas ar skaistām

plūdlīniju formām. Zin T 65, 4, 48. Jā, padarīt
dzīvokli izskatīgu, elegantu un modernu ir

liela māksla. Rīgas B 69, 62, 2.

izskafīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta
Īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme. Tērpa i. Celtnes i. Zaudēt izskatī-

gumu.

izskatīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Skato-

ties, aplūkojot iepazīties (ar visu, piemēram,

grāmatas, laikraksta, tekstu vai tā lielāko

daļu). I. žurnālu. I. manuskriptu. O Kad grā-
mata bija izskatīta, īpašnieks to atkal ievīstīja
divos papīros.. Viese 1, 62. Valda atloka «Rī-

gas Balsi», to viņa vēl nav paspējusi izska-

tīt . . Zigmonte 4, 143. pārn. Viņš ņem un iz-

skata savu mūžu gadu pa gadam, dienu pa
dienai.. Upīts 18, 37. // Skatoties, aplūkojot
sīki iepazīties (piemēram, ar kādu priekšmetu
kopumu, vietu, kur kas atrodas). □ Pārde-

vēja rāda .. [preces], pircēji apskata, atloka,
izpleš, izskata pret sauli. Sudrabu E 3, 498.

Degunu sarāvis, izskata vitrīnu, izskata plauk-
tus un pagriezies iziet ārā, it kā neviena ne-

manīdams. Zemzaris 1, 87. // Pārmeklēt, arī

pārbaudīt, O Viņi izskatīja visus krūmus un

paceres, ielīda zemnīcā, izokšķerēja šķūni..
Talcis 5, 137.

2. Izspriest, apspriest (piemēram, kādu jau-

tājumu). lO Daudzus svarīgus ideoloģiskā
darba jautājumus izskatījušas arī partijas pil-
sētu un rajonu komitejas. Pad J 73, 216, 2.

. . kongresā izskatīs aktuālas problēmas. Pad J

73, 56, l. Rajona izpildkomiteja izskatīja šo

prasību . . Cīņa 57, 252, 2. Konferencē izskatīta

tikai viena viņa darba nodaļa. . Pad J 73,

215, 2.

3. jur. Iztiesāt, izdarīt juridisku izmeklēšanu.

O Aizupa lieta tika nodota tiesai. To izska-

tīja Viļņas kara apgabala tiesa savā izbrau-

kuma sēdē Rīgā. J Kalniņš 3, 318. Ja sūdzība

vai protests termiņā iesniegti tieši kasācijas

instancē, tas nav šķērslis izskatīt sūdzību vai

protestu. Krim pr 173.

O-O* (Visas) acis izskatīt (retāk izskatīties) —

ļoti sasprindzināti skatīties; ilgi skatīties.

O.. viņi vai acis izskatīja, rudens vakarā

ātri sabiezējušā krēslā lūkodamies pēc pazīs-

tamās automašīnas silueta. Zv 51, 20, 8. Ciep-
sliene: Kur tu tik ilgi? Ciepsliņa visas acis

izskatījusi. Lodziņā vien guļ cauru dienu
.. .

Upīts XIII, 385.

izskatīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Ilgāku laiku, daudz skatīties,- pilnīgi ap-

skatīt. !□ Labi krēslā vēl dažas bij ieradušās

miroņu raugos. . . Kad viešņas bij diezgan

izskatījušās, nopūtās un savilka lakatu ciešāk

zem zoda, Brīviņu saimniece nodzēsa sveces.

Upīts 4, 224. // trans. a Lai Valdis izskatās

visus putnus, kādi vien te ir, gan pa ceļam,

gan mežā. Zigmonte 1, 175. (Visas) acis izska-

tīties (biežāk izskatīt) — ļoti sasprindzināti
skatīties; ilgi skatīties. O Lauki bij tukši,

ceļi tukši [rudenī]. Acis izskatīties varēja pēc

kāda cilvēka. Brigadere XVIII, 207._
2. Būt kādā noteiktā izskatā (par cilvē-

kiem vai dzīvniekiem, to ķermeņa daļām).
IO Mūs sagaida skolas direktors . . Salīdzinot

ar mums, viņš izskatās sevišķi svinīgs un cie-

nīgs. Grīva 8, 297. Jaunajos.. svārkos vecais

Brīviņš izskatījās ļoti glīti. Upīts 4, 220. Kamēr

dzenis kaļ ..
, apskatām pamatīgi, kads viņš

izskatās. Dzeņa piere melna, pakausis sarkans,

vaigi, kakls un sāni balti . . Birznieks-Upītis 2, 13.

Acis bija ieslēpušās lakata ēnā un izskatījās

skumjas . . Sakse 7, 149. // Par augiem, to da-

ļām. O.. Ansis vēroja ..
, cik spirgti izska-

tās jau krietni paaugušie rudzi . . Vāczemnieks

1, 10. Priedes izskatījās zilas.. Vilks 5, 121.

.. liepu zari izskatās tumši un piebrieduši,

pilni dzīvības . . Kar 57, 12, 28. // Par apkaimi,

parādībām dabā. D Lija silts un patīkams
lietus, un Ziemeļvidzeme tādā reizē izskatās

vēl skaistāka un valdzinošāka. Vejāns 5, 73.

Arā valda neizturama svelme. Zeme sacepuši

kā maizes klaips krāsnī
— tā izskatās brūna

un tik cieta, ka zem soļiem skan. Grīva 8, 293.

«Rudenī jūra ir mazliet baiga,» es teicu, «un,
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jo baigāka, jo skaistāka tā izskatās.» Lukjan-

skis 2, 87. Ķīšezera ledus jau laistīt laistījās

un no palielā atstatuma spilgtajā saulē izska-

tījās ļoti tīrs un līdzens . . Ezera 8, 54. // Par

celtni, telpu, priekšmetu. 1.0 Nemīlīgas nu iz-

skatījās dzirnavas. Ūdens rūca dobji un tumši

zem abiem tiltiem . . X Skalbe 1, 84. . . kad kop-

mītnes puiši ieradās bez piecpadsmit minūtēm

desmitos, zāle vēl izskatījās patukša. Ezera

2, 63. Un blakus šim spožumam pavisam naba-

dzīgs izskatās mans galdiņš. . Brodele 17, 5.

3. Pēc izskata atgādināt (ko), būt līdzīgam

(kam) — par cilvēkiem vai dzīvniekiem, to

ķermeņa daļām. !□ .. kad māte apprecējās
otrreiz, es viņai kļuvu vēl svešāka, varbūt

tādēļ, ka ļoti izskatījos pēc tēva. Lukjanskis

2, 34. Reinis pēkšņi izskatās kā puika, kas

nav sagatavojis uzdevumu.. Krūmiņš 1, 75.

Viņa ūsas un bārda izskatījās kā garas sud-

raba bārkstis.. X Skalbe 1, 79. // Par augiem,

to daļām. i.O . . dīķos zied Ķīnas lotosi, kas

iztālēm izskatās pēc mūsu baltajām ūdensro-

zēm. Rīgas B 58, 63, 6. Lūk, purva bērzs, kas

tumsā izskatījās kā cilvēks. Lēmanis 4, 19. Koku

lapas bij skaisti nodzeltējušas . . , kādēļ meži

izskatījās kā dzeltenas puķu dobes. Kaudzītes

la, 12. // Par apkaimi, parādībām dabā. O Ja

lidotu ar lidmašīnu un aplūkotu visu upītes

rajonu, tas izskatītos pēc milzīgas mēģinājumu
kolbas . . Jansons 2, 106. Debesis . . ugunsgrēku
plandos izskatījās kā no nespodra vara iz-

lietas . . Grants 6, 65. Saule grimst jūrā, un tās

atmirdzums izskatās kā liela sārtspuraina zivs.

Kaldupe 3, 36. // Par celtni, telpu, priekšmetu.
fn Māja celta piekalnē, tāpēc vienā galā tā

izskatās gluži kā divstāvu nams. Liepiņš l, 82.

Filipes Lopesa mājiņa atrodas Katonas ciemā

milzīgu banānu plantāciju tuvumā. Tā izska-

tās gluži kā fermera mājiņaFrancijas vai Spā-

nijas dienvidos . . Grīva 8, 300. .. strazdiene

. . izgatavoja tādu ligzdu, kas izskatījās pēc
skaisti izvirpota māla podiņa. X Grigulis 1, 16.

4. Šķist, a Bija parādījušies mākoņi, un

izskatījās, ka novakarē varētu uzlīt lietus.

Vilks 7, 266.

izskats, -a, v.; parasti vsk. 1. Ārējais veidols,

ar redzi uztveramo pazīmju kopums (cilvē-
kiem vai dzīvniekiem, to ķermeņa daļām).

Veselīgs i. Patīkams i. Dīvains i. Atbaidošs

i. Mainīt izskatu. Nav izskata sar. — nav glīti,
daiļi. O Kaut kas līdzīgs bija Jēkaba un

Martas ārējā izskatā. Gan matu krāsa, . . gan

dziļo acu zilpelēkais mirdzums, un pat roku

kustības.. Zv 56, 1, 9. Juris atsities mātē, kā

pēc izskata, tā rakstura. Krūmiņš 1, 8. No ārējā
izskata ķauķus grūti citu no cita atšķirt. X Gri-

gulis 2, 25. Mēles izskats var mainīties atka-

rībā no uztura, . . slimībām. X Rudzītis 2, 74.

// Ārējais veidols, ar redzi uztveramo pazīmju

kopums (augiem, to daļām). !.□ Par barības

apstākļiem augsnē liecina kultūraugu izskats.

Apsītis l, 92. // Ārējais veidols, ar redzi uztve-

ramo pazīmju kopums (apkaimei, parādībām
dabā). O Ļoti īpatnējs ir. . [Ķemeru] purvu

izskats; visi šie purvi ir strauji augoši, purva

pati centra daļa ir klaja, līdzena un paceļas

vairākus metrus virs apkārtnes. Saudz dabu 21.

Pilsētu un ciematu izskatu Joti ietekmē vei-

kalu skatlogi, izkārtnes, reklāma. . Cīņa 63,

138, 1. .. no pilienu lieluma ir atkarīgs . . vara-

vīksnes izskats. Kad gaisā atrodas visrupjākie
pilieni, varavīksnē visspilgtāk izdalās zaļā un

violetā josla.. Zv 52, 8, 28. // Ārējais veidols,

ar redzi uztveramo pazīmju kopums (celtnei,
telpai, priekšmetam). O Skolas ārējais izskats

bija tīri pieņemams . . Dorbe 3, 26. Kad apmek-

lētājs ieiet darbnīcā, ateljē salonā. . , viņš
pirmām kārtām pievērš uzmanību telpas iz-

skatam. Rīgas B 73, 178, 2. Būvdetaļas, kas iz-

gatavotas pēc šīs metodes, izceļas ar lielu iz-

turību un glītu izskatu. Pad J 73, 31, 1.

2. novec. Skats, ainava. O No viņas [pils]
četrstūrainiem torņiem atveras plašs izskats

pār visu pilsētu. . līdz pašai debesmalai. Aus-

triņš 2, 440.

O Izskata pēc — tāpēc, lai rastos labs

iespaids. !□ Muzikanti, vairāk izskata pēc sa-

skaņojuši savus instrumentus, uzsāka valsi. .
Dripe 2, 44. \> Dieva dotā izskatā sar. — saka

par kailu cilvēku. !□ . . kamēr viņi [jūrmalā]
staigāja savos uzvalkos un pidžamās, viegli

varēja pasacīt, pie kādas sabiedrības grupas

katrs piederēja, bet, kad tie novilka drānas

un parādījās dieva dotā izskatā, tad nojuka
visas robežas, visas šķiru pazīmes. Lācis 6, 10.

izskaust, -skaužu, -skaud, -skauž, pag. -skau-

du; trans. 1. Iznīcināt (dzīvniekus). I. peles no-

liktavā. □ Vilki [Latvijā] izskausti līdz 1935.

gadam, bet ienākuši un savairojušies vēlāka-

jos kara gados. Latv dzīvn 10. Izzvejoja un lie-

lāko tiesu zivju un vēžu izskauda, upē linus

mērkdami . . Apsīšu J 1, 189. Astoņpadsmitā

gadsimta sākumā, kad notika intensīva pērļu
meklēšana, Latvijas upēs izskauda tūkstošiem

pērienu.. Upīte 1, 88. // Iznīdēt (augus). I. ne-

zāles. O Stihiski. . kāpināta savvaļas augu

izmantošana var ievērojami samazināt esošos

resursus, un atsevišķas augu sugas šādā veidā

iespējams pat pilnīgi izskaust. Pad J 73, 57, 4.

Starp lielām nātrēm
0

vēl tikai kādas retas

zilas puķītes kā baidīdamās parādās; bet arī

tās drīz iznīks, taps izskaustas, un uz sabru-

kušā kapa augs un kuplos tikai — nezāle.

Blaumanis 6, 19. // pārn. Aizstāt, !o Laukos

[pēckara gados] divritenis joprojām ir un pa-

liek populārākais pārvietošanās līdzeklis. To

gan pamazām izskauž motocikli, motorolleri

un divriteņu piekarināmie motoriņi. . Pad J

59, 207, 2.

2. Novērst, likvidēt (parasti ko nevēlamu).

I. nesaimnieciskumu. I. formālismu. I. kļūdas.

<n . . pieredze taču ir labākais padomdevējs,
kā izskaust trūkumus, kā ātrāk ieviest derīgo,

vērtīgo. Cīņa 63, 115, 2. Malu medniecībai nav

ne mazākā attaisnojuma, un tā jāizskauž vis-

īsākā laikā. Saudz dabu 162. . . izstrādā un

ievieš ražošanā arvien jaunus pasākumus rūp-

nīcas modernizēšanā, nomaina vecās mašīnas

ar jaunām, lai pilnīgi izskaustu roku darbu.

Zin T 64, 1, 7.

izskolot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Sagā-
dāt apstākjus, lai (kāds) varētu pilnīgi izgll-
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toties, !□ Māsa bija laba, bet viņi nesapratās.

Četras pamatskolas klases. Rentnieks Egle va-

rēja izskolot tikai dēlu. Birze 5, 77. Vai tad

es būtu varējusi apģērbt, paēdināt un izskolot

savus trīs bērnus, pie saimniekiem strādā-

dama, kad vīrs nomira? Stulpāns 2, 84. // Izmā-

cīt (1). O Gribēdams apmierināt savu ziņkāri,

es jautāju, kas viņu izskolojis loča mākslā . .
Grīva 8, 312. . . par vadošu ražošanas koman-

dieri nevienu neizskolo. Cīņa 74, 155, 2. Viņas

[baletdejotājas] panākums nav virtuozas teh-

nikas uzvara, kaut arī Permas pedagogi viņu

ir rūpīgi un stingri izskolojuši. Māksla 73, 3, 25.

pārn. ..pagrīdes darbs dzimtajā pusē netika

pārtraukts, pārējie grupas biedri jau bija pie-
tiekami izskoloti, lai rīkotos patstāvīgi. Lauku

Dzīve 68, 4, 3.

izskoloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Izglītoties; arī izmācīties (1). iO ..Uģim
iešāvās prātā doma, ka nez vai nederētu iz-

skoloties par dārznieku. Vāczemnieks 1, 112. Kad

bērni izskolosies, tad gan būs vairāk vaļas . .
Zv 73, 3, 8. Ar katru gadu tukšāki un klusāki

bija kļuvuši Ozolkalni. Vispirms tos pameta
meita —■ izskolojās un sāka strādāt pilsētā.

Lit M 72, 33, 7.

izskrabināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izskribināt (2). I. bļodu.
izskrabināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz skrabināt. I. gar

bļodu.
izskraidelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

Izskraidīt. I. visu māju. !□ pārn. Visu ziemu

cītīgi nosēdēts skolas solos, muguras pavisam

stīvas kļuvušas, un kājas tik ļoti grib iz-

skraidelēt lielu lielos attālumus. Rīgas B 71,

144, 4.

izskraidelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Izskraidīties. I. pēc sirds patikas.

izskraidināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
trans. Panākt, būt par cēloni, ka ilgāku laiku,
daudz skrien. I. bērnus. I. kumeļus. D Karstā

laikā, kad govis nemierīgas, ganus lieliski iz-

skraidina. ME I, 798.

izskraidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Skrai-

dot, ari ātri ejot, pabūt (daudzās vai visās

vietās); skraidot, ari ātri ejot, pabūt daudzās

vai visās vietās (kādā teritorijā, telpā). I.

malu malas. I. visu pilsētu. !□ . . talciniekus

pulcēdams, izskraidīja brigādi krustām šķēr-
sām . . Niedre 6, 268. Kad citi jau velti izskraida

mežus un pārnāk tukšām kārbām, Ilzīte iet kā

uz pilniem apcirkņiem . . Ezeriņš 1, 73. Muze-

jus [ekskursijā] izskraidījis tā, it kā visu laiku

pulksteņa rādītājs durtos papēdī, varu tikai

pāris teikumos minēt iespaidus, kuri atmiņā
palikuši spilgtāk. Zv 68, 18, 6. // intrans. !□ Ob-

jektu daudz, brigadierim kājas garas, un iz-

skraidīt tam pakaļ nav viegli. Xruminš 1, 68.

izskraidīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.
1. Ilgāku laiku, daudz skraidīt. O Zēni šo-

ruden vairākas reizes bez kādām bailēm bija
izskraidījušies ap lepno māju riņķu riņķiem.
Branks l, 52. Nu iesākās [cūkas]., dzenāšana.

Arī pļavā cūka vēl izskraidījās no labās uz

kreiso, no kreisās uz labo pusi un miedza

[skrēja] tad uz šķūni. Blaumanis 11, 114. Kad

nākšot mušu un dunduru.
.

laiks, es [gans]

gan dabūšot izskraidīties pa brikšņu brik-

šņiem. Ezera 6, 19.

2. Skraidot, arī ātri ejot, pabūt daudzās vai

visās vietās (kādā teritorijā, telpā). SO Prak-

ses laikos pieraduši gulēt kojās un dienā iz-

skraidījušies pa pilsētu, puiši drīz vien iemiga.
Talcis 7, 191.

izskrambāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Vis-

caur saskrambāt. I. seju.

izskrāpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Skrāpējot stipri ievainot (parasti acis).

□ Un kaut tu ņemsi citu, Tev nebūs miera

gūt, Es acis tai izskrāpēšu, Tev tomēr manam

būs būt. Rainis I, 98. Līziņa: Acis tev izskrā-

pēšu, ja tūliņ nelaidīsi vaļā! Blaumanis 6, 296.

Felovs: Vai tev galva arī vēl ir uz pleciem? Ja

kleitas būs ieburzītas, jaunkundzes acis man

izskrāpēs. Upīts XIV, 493.

2. Skrāpējot radīt, izveidot (kur, piemēram,

caurumu, robu). O Zem Kalēja gultas aiz

kājlīstes sienā izskrāpēts iedobums, un tajā
atrodas zābaku krēma kārbiņa [ar naudu]. .
Dripe 3, 187.

3. sar. Skrāpējot iztīrīt (parasti no iekšpu-

ses). I. katlu. D pārn. Līdz asinīm jānobrāž
pirksti, Negantā niknumā degot, Bet jāizskrā-
pē no krūtīm Paša un citu egoisms! Sirmbārdis

3, 111. // Izkasīt (parasti matus). O ..Tāle

pati iegrūda pirkstus matos, izskrāpēt vēl pa-

matīgāk. Upīts 4, 132. . . ar visiem pieciem iz-

skrāpēja matus . . Zv 74, 10, 27.

izskrāpēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;

refl. Ilgāku laiku, daudz skrāpēt. Suns izskrā-

pējās gar durvīm.

izskrējiens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība -aizskriet (1). ļ.O Jau [tenisa] spēles
sākumā ļeņingradietim izdevās vairākas teica-

mas serves un veiksmīgi izskrējieni pie tīkla.

Sports 67, 122, 2. Taču 13. minūtē notika nepa-

redzētais: ļeņingradiešu centra uzbrucējs, iz-

mantojot mūsu vārtsarga neprecīzo izskrējie-

nu, guva vārtus. Sports 66, 152, 4.

izskribināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izgrauzt (parasti par peli). I. maizes donu.

2. Skribinot iztirit (parasti no iekšpuses);
skribinot izdabūt. I. abru. !□ . . Haris izskri-

bina šķīvi tā, ka tas spīd vien. «Gandrīz var

atlikt mazgāšanu,» māte grūtsirdīgi domā. Zig-

monte 1, 235.

izskribināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz skribināt. I. gar

maizes klaipu.
izskriet, -skrienu, -skrien, -skrien, arī -skrēju,

-skrej, -skrej, pag. -skrēju. 1. intrans. Skrienot

izvirzīties (no kurienes, kur v. tml). I. no

istabas. I. laukā. I. uz ielas. I. priekšā brau-

cošam automobilim. O Indra skaidri dzirdēja,
ka no mājas izskrēja vēl kāds. Uz celiņa at-

skanēja ātri, viegli soļi . . Kalndruva 2, 34. Ķep-

sis izskrēja no būdas un metās riet. . Sakse

7, 237. Setukovs izskrēja uz pakaļējā
0

klāja
0

un

pēc mirkļa atgriezās. Talcis 7, 138. Didzis iz-

skrēja krastmalā. Ezera 2, 110. pārn. Un tad
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izskrēja uguns meža otrā malā . . Ziedonis 8, 23.

<> Izskriet no prāta (retāk miņas)_ sar. — aiz-

mirsties. IO «Svarīga runāšana būtu no prata

izskrējusi. .» Liesma 74, 10, 7. Tad, palūk, bieži

ienāk prātā, ka arī pašai tas [pirkums] vaja-

dzīgs, tikai bij izskrējis no miņas. Avotiņa,

Peters 1, 10. // Atri izvirzīties (no kurienes,

kur v. tml.) — parasti par transportlīdzek-
ļiem, ari par braucējiem tajos. Izskriet no slie-

dēm —
noskriet no sliedēm. □ Beidzas birzs.

Vilciens atkal izskrej klajā laukā. Jansons 2, 142.

Papuves stūrī pagriezdams traktoru, Jānis pa-

manīja no krūmiem izskrienam riteņbraucēju.
Brodele 14, 107. // pārn. Strauji izlidot (pa-
rasti par putniem, kukaiņiem). Putns izskrien

no koka galotnes. // pārn. Strauji izvirzīties

(no kurienes, kur v. tml.) ■— par priekšme-
tiem. □ . . piesita plaukstu pie pudeles di-

bena: korķis izskrēja, ka nopaukšēja vien ..

Austriņš 2, 236. No pagales arī lode izskrej.
LSP(N) 129. // pārn. Strauji izgaist (piemēram,
par dūmiem, smaržu). □ «Iztīri labāk istabu,»

Gusts jau lēnāk noteica. «Kaut gan šonakt būs

jāguļ šķūnī. Pa nakti lai izskrien smaka.»

Sakse 7, 53. // pārn. Tikt strauji, neapdomīgi iz-

runātam (par vārdu, izteikumu). !□ Tince:

. . atmini, ka tev jāsaka «jā» un pielūko, ka

neizskrien — nē. Aspazija V, 45. Cik grūti vi-

ņam cīnīties pret savu nesavaldību, arvien iz-

skrien pārāk krasi vārdi, kas gan nav jāno-
žēlo pret ienaidnieku, bet nav piedodami pret

draugiem. Sakse 7, 369. // pārn. Strauji izplatī-

ties (piemēram, par ziņām, vēstīm). !□ . .ziņa

par notikumu atslēgu fabrikā jau pēc kādas

stundas bij izskrējusi pa visu Pārdaugavu.
Upīts 9, 628. Pirmās maiņas pēdējā darba

stundā pa fabriku izskrēja vēsts, ka rīt stāsies

darbā jaunais direktors. Sakse 4, 32.

2. intrans. Skrienot izvirzīties cauri (kam),
caur (ko). I. cauri istabai. I. cauri dārzam.

O . . viņas izskrēja mežam cauri svešā lauk-

malē. Brigadere 2, 60. Nikni durvis aizcirzdama,

viņa kā viesulis izskrēja cauri kantora telpai.
Muižnieks 1, 198. Cauri alksnājam Apenājs iz-

skrēja saliecies . . Birze 3, 12. // Atri izvir-

zīties cauri (kam), caur (ko) — parasti par

transportlīdzekļiem, arī par braucējiem tajos.
O . . uzņēmis ātrumu, vilciens izskrien cauri

patiltei . . Kar 57, 9, 33. Tramvajs dārdēdams

izskrējis cauri pusei Rīgas un pašlaik brauc

pa jauno nomali.. Dripe 3, 86. // pārn. Strauji
izlidot cauri (kam), caur (ko) — parasti par
putniem, kukaiņiem. Lapsene izskrien cauri

istabai. // pārn. Strauji izvirzīties cauri (kam),
caur (ko) —

par priekšmetiem. Lode izskrē-

jusi cauri sienai. // pārn. Strauji pārņemt (par
psihiskiem vai fizioloģiskiem stāvokļiem).
O Lai gan Pepe nekad savā mūžā nebija
dzirdējis lielgabalu šāvienu troksni, taču viņš
skaidri saprata, ka šī nevienmērīgā dunoņa
nak no frontes. Baiļu trīsas izskrēja caur ķer-
meni. Grīva l, 75. ..šunelis., tik neganti at-

ņirdza zobus, ka man šermuļi izskrēja caur

kauliem. Plaudis 111, 301. Patīkama uguns iz-

skrēja caur dzīslām, tik patīkama, ka gribē-
jās atsēsties un pievērt acis. Saulītis 13, 175.

3. trans. Skrienot, arī ātri ejot, braucot, pa-
būt (daudzās vai visās vietās); skrienot, ari

ātri ejot, braucot, pabūt daudzās vai visās-

vietās (kādā teritorijā). !□ Izvilka mazo pu-

deli un nolika uz letes. «Pus Rīgas izskrēju,
kamēr dabūju.» Upīts 11, 780.

4. trans. Paveikt (kādu ceļa gabalu, attālu-

mu). !□ .. naftas pārstrādāšanas rūpnīca ir tik

milzīga, ka iekšējā transporta vajadzībām tai

jātur savi autobusi, ar ko izvadāt strādniekus

uz darba vietām. Kājām tik garus kilometrus

izskriet nevar. Zv 72, 20, 19. Viņš līdz šim

cēlās septiņos, lai treniņa dēļ divus trīs kilo-

metrus izskrietu pa mežu. . Birze 5, 210.

// Skrienot, parasti sacensībās, paveikt (dis-

tanci). I. septiņus apļus.
5. intrans.; sar. Iziet, aiziet (piemēram, no

mājām) uz neilgu laiku. \CJ . . Vilnis ir gluži
nemierīgs. Vecākā brāļa vēl nav. Viņš ir iz-

skrējis, apsolīdamies drīz būt atpakaļ, bet

gaidi nu. Saulītis 12, 238. Līdz aizbraukšanai

bija atlikušas tikai dažas stundas,. . bet mēs.

ar meitu vēl izskrējām apskatīt literatūrā

bieži aprakstīto., rajonu. Skujiņš 7, 11.

O Izskriet līdzi — a. Skrienot, ātri ejot,

neatpalikt (no kāda). !□ Aizticis līdz maza-

jiem vārtiņiem, viņš [tēvs] parāda abas biļe-
tes un tad sāk visā nopietnībā skriet

—
Ansī-

tis tikko var izskriet līdzi. Birznieks-Upītis V, 22.

b. Sacensties (ar kādu). iO Tikai Galiņš lūko-

jās mierīgi [pļāvējā], ne apbrīnodams, ne

skauzdams. Vecs vīrs, viņš nemaz netaisījās

visiem izskriet līdzi.. Upīts XI, 190.

izskrieties, -skrienos, -skrienies, -skrienas,.
arī -skrejos, -skrejies, -skrejas, pag. -skrējos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz skriet. Atļaut bēr-

niem i. Izlaist teļus i.

2. Skrienot, arī ātri ejot, pabūt daudzās vai

visās vietās (kādā teritorijā, telpā). D Iz-

meklējās Krastiņš gan pa kūrorta aptieku, gan

izskrējās šur, gan tur . . Austriņš 2, 349.

izskrubināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Izgrauzt (1). I. maizes gabalu.
2. Skrubinot iztīrīt (parasti no iekšpuses)?

skrubinot izdabūt. I. bļodu.

izskrubināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz skrubināt. Pele

izskrubinājās gar apcirkni.

izskrūvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Skrū-

vējot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.). IO Pa-

tiesi, kāds pastiepa roku un izskrūvēja vie-

nīgo spuldzīti. Bels 1, 97. Uzmanīgi noskrūvēju
[mīnai] raģeļus, uzmanīgi tādēļ, ka te, drau-

dziņ, kreisā vītne. Ja skrūvēsi kā parasti, tas

pats, kas ar atombumbu tiešā trāpījumā. . .

Kad radziņi izskrūvēti, — sper kaut vai ar

kāju, nesprāgs! Līvs l, 81.

izskrūvēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās.

Re/7, tikt izskrūvētam.

\CJ leliekot zāģa plātnes galu spraugā un grie-

žot koka spalu pulksteņa rādītāja virzienā,

bulta ieskrūvējas spalā . . Turpretim griežot to

pretējā virzienā, bulta izskrūvējas no spala . .

Indāns 1, 74.

izskubināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.
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Skubinot izrīkot, izkārtot. O Izskubināt ļau-
dis pie darba. ME I, 799.

izskūt, -skuju, -skuj, -skuj, pag. -skuvu;

trans. 1. Skūt un pabeigt skūt.

2. Skujot izveidot (piemēram, attiecīgu

iormu).
izslābt, parasti 3, pers., -slābst, pag. -slāba;

intrans. Kļūt mazākam, arī izzust (piemēram,

par satūkumu, augoni); samazināties vai izzust

satūkumam vai augonim (ķermeņa daļā).

a . . ķepiņas tam [kaķēnam] bija sapampu-

šas un sāpīgas. Vairākas reizes dienā ieziedu

tās ar zivju eļļu, līdz satūkums izslāba. Sakse

8, 32. Augonis
0

izslābis. ME pap I, 480.

izslābums, -a, v.; parasti vsk. Rezultāts ->

izslābt. Satūkuma i.

izslacināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

i. Izslacīt (1). I. ūdeni no trauka.

2. Izslacīt (2). I. grīdu.
izslacīt, -slaku, -slaki, -slaka, pag. -slacīju;

trans. 1. Slakot izlaistīt (daudz vai visu). I.

ūdeni zemē. I. telpā dezinficējošu šķidrumu.
2. Slakot padarīt viscaur mitru, slapju. I.

grīduar ūdeni.

izslacīties, parasti 3. pers., -slakās, pag. -slacī-

jās. Reil.-*- i zs 1 acī t (1); tikt izslacītam.

izslaistīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

Izslinkoties. I. vasaru bez darba.

izslampāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; intrans.;

sar.; niev. Nevīžīgi, kājas velkot, šļūcot iziet,
iznākt. I. laukā. I. pa durvīm.

izslamstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

sar.; niev. Izslinkoties. I. visu dienu bez darba.

izslāņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izvei-

dot, izkārtot slāņos, kārtās.

izslāņoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.
Reil. i zs 1 ā ņo t. Sāļi izslāņojas.

izslapēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izsla-

pināt. I. trauku. I. grīdu.
izslapināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Slapinot padarīt (ko) viscaur mitru, slapju.
I. trauku. I. grīdu.

izslapstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Slapstoties izbēgt, izvairīties (no kā). !□ Bet

Lauciņš bija priecīgs, ka diviem biedriem iz-

devies izmukt, gan viņi izslapstīsies, ja ne

citādi, aizbrauks uz citu pilsētu. Sakse 4, 24.

Dūšīga meitene bija. Liekas, ka nepaspēja aiz-

braukt. Es domāju, ka to nu gan šucmaņi ne-

būtu atstājuši dzīvu. Bet var jau arī izslapstī-
ties. Sakse 7, 212. Tagad viņam divdesmit gadu
un krietns klaidoņa stāžs aiz muguras. Arī no

dienesta viņš līdz šim izslapstījies. Bels 1, 53.

izslāpt, -slāpstu, -slāpsti, -slāpst, pag. -slāpu;
intrans.; parasti divd. formā: izslāpis. 1. Būt

ilgāku laiku nedzērušam un sajust stipras slā-

pes (par cilvēkiem vai dzīvniekiem). O lenā-

cējam liekas, ka krodziniekam laikam vispatī-
kamākais uzdevums pasaulē — pasniegt izslā-

pušiem ceļiniekiem atspirdzinājumus . . Aus-

triņš l, 304. Bet man bija tā, kā drausmīgi iz-

slāpušam cilvēkam, kurš ticis pie tīra, skaidra

ūdens.. Brodele 13, 119. ..vakaros no ganībām
atgriezās tveicē izslāpis aitu bars . . Talcis 4, 16.

Vālodzei ūdeni viņš atnesa no avota. Padzērās

izslāpusi klaigātāja . . Kaldupe 6, 137. // pārn. Iz-

kalst (par zemi, augsni). □ . . vālodze lūgda-
mās sauc lietu izslāpušajai zemei un sev..
Avotiņa 2, 9. Zeme bija izslāpusi, zeme atsedza

savas sasprēgājušās lūpas . . Stulpāns 2, 85.

. . dzirdīt izslāpušos tuksnešus, Un sausās ne-

auglīgās smiltis veltīt Ar zaļu zelmeni un

palmu audzēm. Rainis VIII, 557. // pārn. Sajust

stipru gaisa trūkumu. O Tikko viņa [gulē-
tāja], izslāpusi pēc gaisa, nosvieda segu, spār-
notais briesmonis [ods] jau plivinājās virs

galvas. Vilks 6, 338.

2. Noslāpt (par daudziem vai visiem).

O Apguldes ezerā izslāpušas zivis. lemesls

tam nebija vis ziema, bet gan ezera piesārņo-
šana. Cīņa 67, 100, 4.

3. Ļoti vēlēties (ko), tiekties (pēc kā); iz-

salkt (2). ,□ Likās, ka ļaudis izslāpuši mierīga

darba, atžirguši no asiņainā murga un sumina

brīvību ar darba svētkiem. . Sakse 7, 114. Mēs

bijām dziesmu izslāpuši, visvairāk strādnieku,

cīņas dziesmu. Lēmanis 14, 173. Arī viņas mu-

gura . . rudens naktīs tā sāpēja, ka viņa vai-

dēja un dažreiz visu nakti neiemiga,kaut bija
nokususi un miega izslāpusi. Kar 54, 8, 24. Iz-

slāpis pēc bērzu zaļuma, Iztvīcis pēc ievu zie-

diem baltiem Un pēc bezdelīgu skaļuma..
Sirmbārdis 4, 59.

izslāpums, -a, v.; parasti vsk. 1. Sajūta, kas.

izraisās, ja kādu laiku nav uzņemts ūdens.

Mokošs i.

2. Stipra vēlēšanās, tieksme (pēc kā); izsal-

kums (2). O Maija novērsās. Tas nebija iztu-

rams, šis tīksmais izslāpums, kas dvesa no>

Pfeifera balss . . Sakse 4, 110.

izslāt, -slāju, -slāj, -slāj, pag. -slāju; intrans.;

niev. Lempīgi, kājas velkot, iziet, iznākt.

n Ap spīķera stūri izslāja vecais lesalnieks»

Upīts 9, 143. . . Ģirts, pudeles kabatās sabāzis,

izslāja pa durvīm. Dripe 2, 136.

izslaucīt, -slauķu, -slauki, -slauka, pag.
-slau-

cīju; trans. 1. Slaukot iztīrīt (piemēram, grīdu,,

telpu). I. istabu. Kā izslaucīts — pilnīgi tukšs.

a Palicis viens, Arnis steidzīgi saka rīkoties.

Vispirms izslaucīja grīdu, sakārtoja pārsegus

kojām.. Līvs 1, 40. Viņa pienākums bija trīs

reizes dienā izslaucīt telpas . . A Grigulis 13, 19.

Irbes Anna pabīdīja galdu nostāk no sienas,,

lai varētu izslaucīt pasieni. Sakse 2, 59. Tikai

kravas kasti labāk. . izslaukiet tūliņ! Dripe

2, 61. Perons bija kā izslaucīts, vienīgi iepre-

tim lokomotīvei mirdzēja dežuranta sarkana

cepure.
Saulītis 12, 6. // Slaukot padarīt (pa-

rasti no iekšpuses) sausu, arī tīru, spodru.
O Cilindru [lampai] izslaucīsim, ieliksim jau-
nu dakti. . Lisovska 4, 45. Ratnieks . . izslaucīja

acenes.. Zv 57, 1, 27. // Slaukot padarīt sausu

(piemēram, acis, matus). O . . večiņa izslau-

cīja piemirkušās acis ar lakatiņa stūri. Talcis

7, 210. Ādu [bērnam pēc mazgāšanas] uzmanīgi
nosusina ar sasildīto paladziņu . . Izslauka sau-

sus arī matus. Mājtur 12. // Noslaucīt, nosusi-

nāt (piemēram, asaras, ūdens lāses). !□ Kaupo-

saudzīgi saņēma sievas roku: «Izslauki asa-

ras no acīm.» J Kalniņš 4. 70. Reinholds iz-

slauka putas no kuplajām ūsām un sāk jaunu

dziesmu. . Lāms 1, 12. // pārn.; sar. Iztukšot..
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£□ Bet Irma visu vakaru nerimās kladzināt:

«Tad nu redzējāt, kā izslaucīja klēti! Pat sēklu

neatstāja.» Sakse 7, 467.

2. Slaukot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml).

I. gružus no istabas, a Kad krāsns izkurēju-
sies, ogles un pelnus no tās izslauka . . Lit M

72, l, 6. pārn. Ja kādam nelietim izdevies

ielīst mūsu rindās, tad tāds bez žēlastības jā-
izslauka ar asu slotu. Sakse 7, 432.

izslaucīties, -slauķos, -slaukies, -slaukās, pag.

-slaucījos; refl. 1. parasti 3. pers. Tikt izslaucī-

tam (1). Grīda tīri izslaucījusies.
2. parasti 3. pers. Tikt izslaucītam (2).
3. trans. Ilgāku laiku, daudz slaucīt. I. ista-

bas.

izslaukas, -v, s.; tikai dsk. Tas, kas ir izslau-

cīts (no kurienes, kur v. tml.); saslaukas. Iz-

bērt izslaukas.

izslaukt, -slaucu, -slauc, -slauc, pag. -slaucu;

trans. 1. Slaucot iztukšot (dzīvnieka) tesmeni.

O Pret vakaru Aņa pārgāja mājās, jo aplokā

bija jāizslauc govis vakara un rīta reizēs.

Birznieks-Upītis 6, 211. . . [slaucējas] ar pārvie-

tojamo slaukšanas agregātu . . nepilnā stundā

izslauc visas 64 govis. Cīņa 63, 120, 1.

2. Slaucot iegūt (pienu, parasti kādu dau-

dzumu). O . . no katras govs izslaucu 5486

kilogramus piena . . Zv 53, 19, 4. Bet Kalinkas

Elīzai likās, ka «jo vairāk govju, jo mazāk

piena». Tad jau labāk divas pabarot krietnāk

un ar vienu pietupienu izslaukt to pašu, ko

citas sievas ar diviem trim. Sakse 7, 24. Tumšā

nakts ir tik silta kā tikko izslaukts piens.
Liesma 70, 1, 3.

izslaukums, - a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts i z s 1a v k t (2); piena daudzums, kas

iegūts slaucot. Diennakts i. Gada i. Augsts i.

Kontroles i. □ Tabulas augšējā daļā bija trīs

līnijas: sarkanā attēloja caurmēra izslaukumu

otrajā fermā. . Purs 2, 73. Bet skaitļos par

izslaukumiem un apsētiem hektāriem taču

pulsē augšanas prieks . . Stulpāns 2, 59.

izslavēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Slavē-

jot padarīt plaši pazīstamu, ievērojamu.
O Varonības un bezbailības dēļ sen ir izsla-

vēti jūras braucēji. Pad J 74, 120, 3. Izslavētā

skaistule Salaca dabas krāšņumu līdz pašai
grīvai neatnes — savas ievas, lekno līču klu-

sumu un augsto krastu skanīgumu tā tur tā-

lāk no jūras . . PL Siev 72, 3, 4. Pirmajā dienā

Osiene vēl [linu laukā] locījās diezgan ņipri,
bet līdz izslavētām deviņsimts saujām tomēr

vairs netika. Upīts XI, 240. Pirmo reizi atkal

pec ilgāka laika bija iespējams kārtīgi paēst
un pie tam izslavētās vācu gaumē pagatavo-
tās siļķu kotletes. A Grigulis 13, 199.

izslavināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.
Izslavēt. !□ pārn. Pašaizliedzīgs darbs izslavi-

najis un tālu aizskandinājis daudzu [republi-
kas] lopkopju vārdus . . Cīņa 63, 268, 1.

izslēdzējs, -a, v.; pareti. Slēdzis, a .. Vei-
diene atkal nodzēš uguni. Izslēdzējs no-

knakst . . Zigmonte 1, 293.

izslēgs, -a, v.; reti. Slēdzis.

izslēgt, -slēdzu, -slēdz, -slēdz, pag. -slēdzu;
trans. 1. Pārtraukt, izbeigt (ierīces vai tās da-

ļas) darbību, atvienojot no enerģijas avota.

1. radiouztvērēju. I. gludekli. □ Juris izslē-

dza motoru, atgrūda cepuri pakausī un pār-
vilka ar piedurkni pār pieri. . Ezera 2, 250.

Izslēgsim dzinēju, nolaidīsim torni un brauk-

sim. Lukjanskis 1, 44. Tad viņš izslēdz rāciju,
un nelielajā istabā iestājas klusums. Zigmonte

2, 9.// Pārtraukt (piemēram, elektroenerģijas,
gāzes) pieplūdi; nodzēst (gaismu, spuldzi
v. tml). \m Viņš izslēdza elektrību, atdarīja
istabas durvis, priekšnamā apģērba mēteli . .
Ādamsons 2, 120. . . Volgins stingrā balsī deva

pavēli izslēgt gāzi. Imermanis 2, 151. Teodors

izslēdza gaismu un mīkstajās rīta kurpēs ne-

dzirdamiem soļiem izgāja no istabas. Lācis

11, 22. ..es atkal spuldzi izslēdzu. Lukjanskis

2, 118. Kad izslēdz apgaismojumu, viss atkal

iegrimst melnā tumsā. Talcis 4, 85. // Pārtraukt

(kāda orgāna) saistību ar organismu. □ . . sirdi

uz divām stundām izslēdza no asinsrites. Zv

57, 16, 19. // Pārtraukt (lizioloģisku vai psihisku

stāvokli). !□ Vēnā ievada spēcīgu narkotisku

vielu — kurāri, kas izslēdz elpošanas kustību,

paralizējot visu šķērssvītroto muskulatūru. Zv

58, 14, 15. Uzklājusi palagus, viņa nolika galvu
uz spilvena. Tagad izslēgt visas domas un aiz-

migt .. . Brīdaka 2, 46. Pat viegls reibums spēj
nodarīt postu: izslēdz aiztures procesus, ap-

klusina sirdsapziņas balsi . . Rīgas B 74, 127, 6.

// pārn. Aizmirst (ko), vairs nedomāt (par ko),

nepievērst uzmanību (kam). O Lēni, kā sa-

sists suns, viņš aizvilkās pa ielu uz mājas

pusi, un kopš tā laika viņa nebija to redzē-

jusi, bija centusies pavisam izslēgt no savu

domu loka. Sakse 7, 122. Kad Zentai sasēja

rokas, viņa nojauta, ka pienācis pēdējais rīts,

kuru visu laiku tā bija centusies izslēgt no

savām domām, lai atlikusī dzīve nepaietu nā-

ves ēnā. Birze 3, 124.

2. Padarīt par neiespējamu, nepieļaut.
O Mūsu dienās pirmo reizi pasaules vēsturē

radusies reāla iespēja novērst un, sociālisma

spēkiem tālāk attīstoties, arī pilnīgi izslēgt pa-

saules karu no sabiedrības dzīves. Cīņa 64,

218, 3. Tiesneši un tautas piesēdētāji izspriež
krimināllietas, pamatojoties uz likumu, atbil-

stoši sociālistiskai tiesiskai apziņai un apstāk-

ļos, kuros izslēgta tiesnešu ietekmēšana.

Krim pr 11. Vai Artūrs tiešām zināja vairāk?

Varbūt viņam palīdzēja tikai drošā uzstāša-

nās un neatkarīgais tonis, kurš jau sākumā iz-

slēdza iebildumus? Dripe 2, 16. // pārn. Atbrī-

voties (no kā nevajadzīga). iO . . skaitļojamās
mašīnas programmā iespējams izdalīt atsevišķi

būtiskās detaļas, . . izslēgt nesvarīgos faktorus.

Zin T 65, 10, 17.

3. jur. Padarīt par spēkā neesošu. Izslēgt no

mantojuma — panākt, ka zaudē mantošanas

tiesības. O Prokuroram ir tiesība ar savu lē-

mumu izslēgt no apsūdzības raksta atsevišķus

apsūdzības punktus.. Krim pr 118. ..[māsa]
aizskrēja pie kalpa puiša Sietnieka. Nelīdzēja

ne mātes asaras, ne tēva drauds izslēgt no

mantojuma.Sakse 7, 154.
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4. Izraidīt (no skolas, organizācijas v. tml.),

atņemot tiesības (tajā) atgriezties; atņemt tie-

sības piedalīties (kur), būt par (kā) dalībnieku.

O Par Mīcīti skolas naudu nespēju samak-

sāt, un viņu izslēdza. Rīgas B 57, 41, 2. No ses-

tās klases Zurnentu izslēdza par kaušanos, zā-

dzībām un nesekmību. Dripe 3, 85. Dzērājas uz-

vedību apsprieda un vienbalsīgi nolēma viņu

izslēgt no brigādes. PL Siev 59, 11, 8. // pārn.;

sar. Izsvītrot (no saraksta). O . . obligātā kara-

dienesta karavīrus nevar izslēgt no sarakstiem

apdzīvojamās platības saņemšanai. . Pad J

73, 76, 2.

izslēgties, -slēdzos, -slēdzies, -slēdzas, pag.

-slēdzos; reil. 1. parasti 3. pers. Izbeigt darboties

(piemēram, par mašīnu, ierīci v. tml.), tiekot

atvienotam no enerģijas avota. O Tā mēs

pilnā skaļumā Noklausījāmies visu garo plati,
Kamēr mašīna beidza Un izslēdzās pati.

Auziņš 3, 41.

2. Pievēršot uzmanību (kam), izolēties, iz-

vairīties (piemēram, no apkārtējās vides, no

kā traucējoša). D Es mācēju izslēgties no

visas pasaules. Lāms 1, 49. Stiprais radītgribas
cilvēks, kas savā darba dziņā spējis izslēgties
no kavējošā . . Ziedonis 6, 136. Nevaru izslēg-
ties no ikdienas darba sarūgtinājumiem, bē-

dām, no priecīgiem brīžiem. Pad J 74, 202, 4.

izslepkavot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.;

sar. Slepkavojot iznīcināt (daudzus vai visus);

slepkavojot iznīcināt daudzus vai visus (kādā

vietā). O Un grūti bija pat iedomāties, ka

vakarnakt Rideļos šie paši lustīgie zēni kādu

māju visu pa tīro izslepkavojuši. Ziedonis 6, 131.

izslēpot, -oju, -O, -O, pag. -oju. 1. intrans.

Slēpojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

I. no meža. I. uz stigas. // Slēpojot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). I. cauri silam.

2. trans. Slēpojot paveikt (distanci). I. divus

apļus.
3. trans. Slēpojot pabūt (daudzās vai visās

vietās); slēpojot pabūt daudzās vai visās vietās

(kādā teritorijā). I. mežu krustām šķērsām.
izslēpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz slēpot. Aizbraukt uz

mežu i. O Gan vēl uzsnigs un mēs kārtīgi
izslēposimies! Pad J 73, 57, 4.

izslīdēt, -slīdu, -slīdi, -slīd, pag. -slīdēju,
-slīdēji, -slīdēja (retāk -slīda, 1. konj.); intrans.

1. parasti 3. pers.
Slīdot izkrist, izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml.). No grāmatas izslīdēja

fotogrāfija. Adata izslīd no pirkstiem. Portfelis

izslīdējis no paduses. O Viens līnis izslīdēja
zvejniekam no rokām un atkrita atpakaļ ezerā.

Austriņš 2, 121. Sarmīte paklupa uz kāpnītēm,
lapu pušķis izslīdēja viņai no rokām un izira.

Ezera 2, 71. Kaupo jāja pa nogāzi lejup pēdē-

jais. Te pēkšņi viņš plecā sajuta tik asu sāpi,
ka nelabi iekliedzās, un kājas viņam izslīdēja
no kāpšļiem. J Kalniņš 4, 38. Pāra reizes viņa

ķer ar roku pie sejas, atbīda atpakaļ zem la-

katiņa uz pieres izslīdējušās tumšās cirtas.

Upīts IV, 313. pārn. Pēdējā iespēja izslīdēja no

rokām. Zv 66, 12, 31. // Slīdot izvirzīties (no
kāda stāvokļa). !□ Lai. . pieta pagarinājums
neizslīdētu no griezuma, tam ietaisītas īpašas

rievas ar asām malām.. Indāns 1, 150. Andris

uzmanīgi izrāpās pa logu un, turoties rokām

pie palodzes, meklēja kājām balstu. Beidzot

tas bija atrasts. Bet, tikko viņš atlaida rokas,

pamats izslīdēja zem pēdām, un kājas . . vilka

visu ķermeni lejup. Imermanis 2, 26. /'/ Sildot

izkrist, izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
2. Vieglā, slīdošā gaitā pārvietojoties, iz-

kļūt (no kurienes, kur v. tml.) —

par
cilvēkiem vai dzīvniekiem. I. nedzirdamiem

soļiem pa durvīm. O Pa Baldinietes runas

laiku.. Sarkaļu mamma bija izslīdējusi tik

klusi un nemanīti kā kaķene, kas izlaizījusi
krējuma podiņu un baidās no saimnieces pē-
riena. Sakse 7, 71. . . viņa bija līduši gar ābeļ-
dārza žogu. . un tagad izslīdēja no upmalas
sīkajiem kārkliem un pēkšņi nostājās abu pļā-
vēju priekšā. Kar 54, 6, 30. // Vieglā, slīdošā

gaitā pārvietojoties, izkļūt cauri (kam), caur

(ko). I. cauri istabai.

3. Slīdot izvirzīties (par slīdošiem transport-
līdzekļiem, arī par braucējiem tajos). Ragavas
izslīd uz ceļa. // Vieglā, slīdošā gaitā pārvie-

tojoties, izvirzīties (par laivām, kuģiem v. tml.,
arī par braucējiem tajos). O Mēs reidā izme-

tam enkuru. Drīz no ostas izslīd neliels kute-

rītis un dodas tieši pie mums. Tur brauc lo-

cis. Grīva 8, 206. . . gar malu lēni augšup slīda

laiva ar mazajā vējiņā šļauganu buru. Otra,

mazāka, patlaban izslīda ap līkumu pret Dīva-

jas muižas parku. Upīts XI, 7. . . ienaidnieka

ļoti ātrā motorlaiva izslīd cauri jūras šauruma

robežjoslai . . A Grigulis 43, 419. // parn. Par ripo-

jošiem transportlīdzekļiem, ari par braucējiem

tajos. O Tumsā no ciemata, ieliņu žogiem
Mašīna izslīd kā gruzdoša dakts. Osmanis 1. 129.

4. parasti 3. pers. Izplūst, izbirt (piemēram,
par smiltīm). O Pirmās rotaļas ar smiltīm ir

vienkāršas, bērns iegrābj tās saujiņā un ļauj
izslīdēt caur pirkstiņiem. Mājtur 60. // pārn.

Pakāpeniski izsikt, izzust (piemēram, par vēr-

tībām, jūtām). \CJ . . [Ede] ar izbailēm juta,
ka nauda no viņas rokām izslīd brīnumātri.

J Kalniņš 3, 245.

5. parasti 3. pers. Šķietamā kustībā izvirzī-

ties (parasti par debess spīdekļiem). Saule iz-

slīd no mākoņiem.

o<> Izslīdēt pār lūpām —
tikt neviļus, ne-

gribēti izteiktam. O «. .ko jūs izliekaties —

jūs taču esat students Pēteris Atāls! . .» —

«Jā,» Atālam izslīdēja pār lūpām. Laicens 1, 3.

izslidināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Slidinot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

I. ripu no laukuma. // Slidinot cauri

(kam), caur (ko). I. ragaviņas cauri vārtiem.

O . . iespējams šāds apslidošanas veids: ripu

izslidina caur aizsarga kājām . . un atkal sa-

ņem . . aiz aizsarga. A Pētersons 1, 81.

izslīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Slidinot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

I! Slidinot izvirzīt cauri (kam), caur (ko).

izsiidināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz slidināties. I. pa ledu.

izslidojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts i zs 1 i d o t (!;.'□ Tieši pēc viņa izslido-
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juma gar vārtiem «Daugava» pirmajā treš-

daļā nonāca vadībā. Ciņa 64, 63, 3.

izslidot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans. Sli-

dojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).
I. laukuma centrā. // Slidojot izvirzīties cauri

(kam), caur (ko).
2. trans. Slidojot izveidot. I. sarežģītu figūru.
izslidoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz slidot. Ziemas brīv-

dienās skolēni var i.

izsliedētr -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pār-

vietojoties radīt, izveidot viscaur pēdas, taku

(parasti zālē, labībā). Izsliedēts rudzu lauks.

izsliet, -slienu, -slien, -slien, arī -sleju, -slej,
-slej, pag. -slēju; trans. i. Pacelt, izstiept (uz

augšu), ari atliekt (parasti galvu). Stirna iz-

slien galvu. □ Izslietu galvu viņš izgāja

laukā, Bridi vēl pavērsdams skatu uz mums.

Vīlips 2, 77. Buks nopurina galvu un noliec pie
zemes, bet tūliņ atkal izslien, atkal klausās.

Dripe 1, 36. ..Ozolam radās dīvaina sajūta —

kā bērnībā, ieraugot odzi, kas saritinājusies
guļ akmeņu čupā un, galvu izslējusi, šņāc . .
Sakse 7, 4. pārn. . . priekšā un visapkārt bij
nikni izslieti putu krēpēm zobaini saroti ūdens

kupri. . Upīts 18, 253. pārn. Jaunais cehs jau
izslējis savus plecus. Šobrīd ir tikai korpuss . .
Cīņa 64, 143, 2. // Izvirzīt (uz augšu, ari uz

priekšu ķermeņa daļu). O Degunu izslējis,
piepūties kā pūpēdis, cauri istabai soļo pus-
mūža vīrs . . Rīgas B 58, 78, 2. . . izslējis spu-
rainās ūsas, slimnieks dusmīgi vērās griestos . .
Kar 57, 1, 39. . .leraugu gulbjus Balti izslietiem

kakliem.. Čaklais l, 10. Ragus pret dziestošo

sauli izslējis, milzenis paošņāja gaisu un pāris
reižu spalgi nosprauslojās. Liesma 64, 2, 10.

2. Iztaisnot (augumu, ķermeni). □Ja cil-

vēks stāv pareizi, viņam galva ir pacelta, skats

vērsts uz priekšu, augums izsliets, mugura

iztaisnota, krūtis izvērstas, vēders pievilkts . .
PL Siev 64, i, 15. Kapteinis Klāvs kuģa koman-

das vārdā direktoram pasniedz atvestās dā-

vanas. Izslējis savu stalto, jauneklīgo augumu
visa garumā, direktors sirsnīgi pateicas . . Grīva

■8, 297. pām. . . cilvēki tik tikko bija paspējuši
izsliet taisnas kalpu gaitās saliektās mugu-
ras . . 49, 7, 2. pārn. Kā kareivji ciešā

ierinda smailos stumbrus izslej zaļie meldri..
Bern 59, 8, 6.

3. Izvirzīt (uz augšu, ari uz priekšu priekš-
metu). I. kārti stāvus. I. dēli gaisā. !□ . . ve-

dējs, izslējis pātagas kātu, stāstīja par jauno
klubu. Zemzaris 1, 52. Saule jau līda augšup
gar Rīteru sudmalu gaisā izslieto spārnu.
Upīts 4, 84. pārn. . . Somu jūras līča krastā,
torņus pret debesīm izslējusi, stāv neieņe-
mamā Ļeņingrada .. . Grīva 8, 28. pārn. Visa

zeme pataisītā par cietumu un vergu nometni,
baronu spieķis atkal izsliets pār latviešu zem-

nieka muguru. Upīts vīli, 538.

izslieties, -slienos, -slienies, -slienas, arī -sle-

jos, -slejies, -slejas, pag. -slējos; refl. 1. Iztais-

not augumu, ķermeni. Stalti i. Izslieties kā-

jas — piecelties, iztaisnojot, izstiepjot augu-

mu, ķermeni. Izslieties visā (arī pilnā) augu-
ma — pilnīgi izslieties. O Andrs izslējās vēl

taisnāks, vaigi lampiņas gaismā izskatījās pie-
sārtuši. Upīts XI, 393. Saņēmis visus spēkus,
viņš piecēlās . . Mēģināja izslieties, bet sāpēs
aizrāvās elpa un noreiba galva. A Grigulis

9, 123. . . mežniecības strādnieks. . pēkšņi
ieraudzījis upē peldam lāci. Kad ķepainis iz-

baidīts izslējies pakaļkājās, skats bijis iespai-

dīgs. Cīņa 73, 148, 4. pārn. . . cilvēkam šodien

jāizslejas visā augumā, jātic saviem spēkiem. .
Lit M 63, 4, 3. // Iztaisnoties, izstiepties (par
augumu, ķermeni). O . . viņa stāvs bija izslē-

jies un balss noraidoša. Kroma 3, 66. Viņa
melnās acis skopajā gaismā iezibas, augums

izslienas. Kar 59, 11, 22. Saliektā mugura aiz-

galdā izslējās taisna. Bundzeniece i, 17. // Iz-

taisnoties (par augiem, to daļām); izaugt (pa-
rasti taisni, uz augšu). (□ Asajos vēja brāzie-

nos noliecas un atkal izslienas kailo kārklu

puduru brūnie zari. Dripe 1, 3. Vārpas, kas

nesen vēl stāvēja, izslējušās lepnas un loka-

nas, . . kļuvušas smagas, nolieca savas galvas
un. tikai krietnam pūtienam viegli paklanījās.
Fimbers l, 424. . . krūmu ceri pretim izslējušies
tik biezi, ka putnēns nekādi nav bijis saska-

tāms. Vējāns 5, 55.

2. parasti 3. pers.
Izvirzīties (uz augšu, ari uz

priekšu) —

par ķermeņa daļām,- būt izvirzī-

tam, izveidotam (uz augšu, ari uz priekšu).
O Paeglienā kustējās sarkanas un raibas mu-

guras. Brīžiem izslējās kāds plats purns, no-

šņācās dikti, tad atkal pazuda. Sudrabu E 3, 171.

Puskrēslā baškīra šaurās, dobumos iegrimu-
šās acis nemierīgi zvīļoja, izvērstie vaigu
kauli asi izslējās novājējušajā sejā. Spāre 5, 227.

Ar cietēja izteiksmi bālajā sejā, no kuras iz-

slējās lielais, kumpais deguns, viņš stīvi rau-

dzījās griestos . . Birze 5, 34.

3. parasti 3. pers. Reil. 1 Z S 1 i c t (3); būt

izvirzītam (uz augšu, ari uz priekšu); pacelties
(kam pāri). Televīzijas antena izslienas pār pil-

sētu. O .. madonieši ceļ. Cits pēc cita izslē-

jās moderni, skaisti dzīvojamie nami un citas

celtnes. Cīņa 63, 5, l. . . baznīcas tornis iz-

slējās kā strupa īlena gals . . Upīts 18, 149. Pret

nakšņaino debess loku izcēlās kūtiņas šķībais

jumts ar gaisā izslējušos spāri kā pliku ribu.

Brodele 14, 12.

izslīgt, parasti 3. pers., -slīgst, pag. -slīga;
intrans. 1. Kļūt gludam, nostiepties (piemēram,
pēc ieburzijuma) — parasti par smagiem zīda

audumiem. Zīda audums viegli izsiīgst.
2. pareti. Izslīdēt (1). O . .spalva izsiīgst no

pirkstiem, un iesākta rinda paliek pusceļā.
Kar 74, 6, 180.

izslīkt, parasti 3. pers., -slīkst, pag. -slīka;

intrans. Iznīkt pārmērīga mitruma dēļ (par

augiem). Slapjā vasarā kartupeļi var izslīkt.

□ Ziemas kvieši pārliecīgā mitruma dēļ iz-

slīkst un dod zemu ražu. Cīņa 63, 232, 3.

izsiimot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Slimot

un pabeigt slimot. I. masalas. I. plaušu kar-

soni. lO Vairāk olbaltumvielu [organismam]
jāuzņem.. atveseļošanās laikā pēc izslimotas

grūtas slimības. Skulme 3, 8. Izslimošu visas

kaites uzreiz un rīt būšu no visām vesela.

Sakse 7, 135. pārn. Nav vairs ne vēsts no
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nacionālās ierobežotības, no šīs buržuāzijai

neizslimojamās kaites. Cīņa 63 , 258,4. pārn.

. .[Blaumaņa] veselīgie padomi.. pasargāja

topošo dzejnieku un prozaiķi no tām dekaden-

tiskajām ērmībām, ar kādām izslimojis dažs

vēlāk tautā iecienīts un demokrātisks rakst-

nieks. Lit M 56, 41, 2.

izslimoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz slimot. I. visu ziemu.

izslinkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz slinkot. O Pie sa-

viem vecākiem viņa diezgan izslinkojusies.
ME I, 800. «Gan jau nu vēl izslinkosieties līdz

vakaram...» Lejnieku Lata jokojas. Upīts 11,

250.

izslīpējums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta

darbība, rezultāts izs 11pē t (1). Detaļas i.

2. Paveikta darbība, rezultāts Izslīpē t

(2). Tēlojumai.

izslīpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Slī-

pējot izveidot, a Vispirms ar apaļo vīli jā-

izslīpē [zāģa] zobu starpu pamati un tikai tad

var asināt zobu stāvās malas.. Indāns 1, 118.

// Slīpējot likvidēt. O Izslīpējot robus

stipri bojāta cirvja šķautnē, asmens kļūst
daudz īsāks. Indāns 1, 175. // pareti. Slīpējot uz-

asināt. iCJ Izslīpēt nazi. ME I, 800.

2. Līdz pilnībai izkopt (2). I. stilu. Meista-

riski izslīpēts stils. Detaļās izslīpēts tēlojums.
D. . rakstot zemnīcā vai kara ešelona va-

gonā, dzejniekam ne vienmēr ir iespējams
visu līdz galam pārdomāt un izslīpēt. Kar 55,

6, 93. Meistarīgi izslīpēta ir.. dziesma «Kara-

vīra atraitne». Cīņa 67, 163, 4. .. [pianista] snie-

gumā pārlieku daudz rutīnas. Viss gadu des-

mitu gaitā jau iestrādāts, izslīpēts. Lit M 58,

40, 3.

izsludināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Plaši izziņot. I. talku. I. sacīkšu laiku. // Pa-

ziņot ar sludinājumu. I. laikrakstos.

2. Atzīt, nosacīt (ar oliciālu lēmumu) un, pa-

rasti oliciāli, paziņot. Nozaudēto zīmogu i. par

nederīgu. O Viņi [kreditori] mani izsludināja
par maksāt nespējīgu. Kurcijs 4, 308. Morica

sala ir izsludināta par dabas pieminekli. . Zv

67, 11, 32. Pilsoni var tiesas ceļā izsludināt par

mirušu, ja viņa pastāvīgajā dzīves vietā nav

ziņu_ par viņa atrašanās vietu triju gadu
laikā .. AT Bil 61, 4, 5.

3. Oliciāli noteikt; oliciāli noteikt un pa-

ziņot. I. mobilizāciju. I. karastāvokli. // Rīkot

un oliciāli paziņot; oliciāli paziņot (par kādu

pasākumu). I. sacensības. !□ Skolas interna-

cionālais klubs var izsludināt konkursus par
labāko politisko plakātu. . Sk Av 72, 11, l.

izsmalcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Izveidot tā, ka atbilst smalkām, niansē-

tām prasībām; izveidot detaļās, izveidot līdz

pilnībai. !□ Pieķeršanās tradicionālajām mu-

zikālajām vērtībām dod daudz pozitīva ar to,
ka ta ļauj mūzikai izsmalcināt un izdaiļot cil-

vēka apziņu. Māksla 72, 3, 25.

Sk. izsmalcināts. -
izsmalcinātība, -as, s.; parasti vsk. Vispāri-

nāta īpašība šis Īpašī-
bas konkrēta izpausme. !□ Gleznā. . jau

manāms konvencionālisms sižetā un izsmalci-

nātības un elegances iezīmes tā risinājumā.
Tēl M 60, 234.. . mūsu laikos nav izdomāta ne-

viena jauna forma ne traukiem, ne sadzīves

priekšmetiem, ne darba rīkiem utt. Viss tas

ir bijis un pie tam izkopts pat līdz zināmai

izsmalcinātībai jau sirmā senatnē Nīlas kras-

tos. Zv 72, 5, 17.

izsmalcināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; reti. Reil.-*-i z s m al c i nā t. iO Pa šiem

klaidonības un bēdu gadiem viņas jutekļi bij
noasinājušies, sajūtas izsmalcinājušās, nojau-
tas tapušas slimīgi kustīgas. Upīts 11, 176.

izsmalcināts, -ais; s. -a, -ā; apst. izsmalcināti.

Tāds, kam ir laba gaume, ļoti labas manieres,

izkoptas spējas. a Izsmalcinātais un attīstī-

tais cilvēks sev līdzīgas būtnes prot mocīt

daudzveidīgāk un niknāk kā dzīvnieki. Sudrab-

kalns 11, 506. pārn. . . [tērps] viņai piešķīra

elegantu, modernu iznesību, un viņa atgādi-
nāja izsmalcinātu lelli, kurai vienkārša cil-

vēka pirksti nedrīkst pat pieskarties.. Purs

1, 108. // Tāds, kas ir izveidots ļoti šikās nian-

sēs, detaļās (piemēram, par darbību, psihiskām
īpašībām, gaumi). I. darbs. Izsmalcināta dzirde,

a Alkohola ietekmē smadzeņu centri tiek

iemidzināti. Vispirms iemieg tās funkcijas,
kas cilvēkam ir visizsmalcinātākās: vissmal-

kākie paradumi, pieklājīga uzvedība un pie-
mērošanās sadzīvē un darbā. Ves 63, 1, 10.

.. no esošiem mēteļiem neviens manu izsmal-

cināto gaumi neapmierināja. Zālīte 5, 105. Ari

kritika, kas dažkārt prozaiķim bija pārmetuši
aizraušanos ar izsmalcinātu raksturu «jūtu

smalkumu», šoreiz izteicās pozitīvi.. Jaun Gr

67, 5, 13. // Tāds, kas atbilst smalkām, niansē-

tām prasībām. Izsmalcinātas delikateses.

'□ Francijā bulteņu bumbuļus uzskata par iz-

smalcinātu ēdienu. Lauku Dzīve 71, 5, 33. Vis-

pirms rotaļlietām jābūt vienkāršām, neizsmal-

cinātām, kas. .
attīsta bērnu fantāziju. Māj-

tur 51.

izsmalstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Smal-

stot iztukšot. !□ Tikmēr smalstīja, kamēr iz-

smalstīja katlu tukšu. ME I, 800. Spainītim
0 tuk-

šam metoties, ēdāji trauku godbijīgi atstāj
Andra tēva rokās, kas to tad rūpīgi izsmalsta

un . . noliek pie malas .. Apsīšu J 3, 12.

2. Smalstot izdabūt. I. biezumus no zupas.

izsmaržot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja.
1. trans. Izplatīt (smaržu). O . . mazais [vai-

variņa] zariņš . . izsmaržoja tik spēcīgu, pre-

tīgi saldenu smaržu, ka ilgi to nevarēja turēt

pie deguna. Lēmanis 17, 176. Virtuves kaktā pie

plīts spīguļo ietrupējusī apšu malka, pagales
žūdamas viegli skripst un izsmaržo sīvu sal-

dumu. Lit M 72, 1, 6. pārn. Āboli neaiztikti

stāvēja uz galda un izsmaržoja vasaru..
Kalndruva 2, 45. pārn. . . Brūnzaļais dievkociņš
izsmaržot tiecas Rūgteno sāpi, kas krājusies

ilgi . . Stulpāns 1, 110.

2. intrans. Smaržot un pabeigt smaržot.

'n Izsmaržos meijas, nočaukstēs baltais zīds,

izšūpos pēdējais valsis, .. un būs kaut kas

beidzies. Pad J 71, 131, 4. pārn. Izsmaržojusi un
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norimusi vasara, tagad jau saplaukušas rudens

puķes . . Lit M 68, 12, 10.

izsmējība, -as, s.; parasti vsk.; reti. Vispāri-
nāta īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme. O Sabangotie strēlnieki grē-

mās un niknojās, rotas komandiera pavēlē
saskatīdami izsmējību. Jokums 1, 37. Tā [smalk-

jūtība] var izpausties visādi — gan izsmējībā

pret sevi, gan atturībā.. Dzene 1, 20.

izsmējīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izsmējīgi.

Tāds, kurā izpaužas nievīga, nicīga attiek-

sme (pret kādu, pret ko). I. tonis. Izsmējīga
balss. I. smīns. Izsmējīgi runāt. !□ Pie durvīm

stāvēja daži puiši un sarunājās. Ivars pagāja

puišiem garām, tie nopētīja viņu ar ziņkārī-

gām, izsmējīgām acīm. Bels 1, 94. «Būtu vis-

maz tos zābakus nomazgājis! Tāds kā lempis,»
manu jūsmošanu pārtrauc izsmējīgi vārdi. Prei-

lis l, 16. ..Laicens piesēdās pie kāda brīva

galda stūra un rakstīja nopietnu ievadrakstu

vai arī izsmējīgu un dzēlīgu feļetonu. Cīņa

63, 269, 4. // Tāds, kam ir nievīga, nicīga at-

tieksme (pret kādu, pret ko) — par cilvēku.

I. cilvēks. O «Pudele uz galda, pats guļ visu

dienu, bet es šo uzmanu ar brokastīm, ar

pusdienām,» Ella runāja tāda kā sapīkusi,
tāda kā izsmējīga. J Kalniņš 4 , 293.

izsmējošs, -ais; s. -a, -ā; apst. izsmejoši.
1. Divd. -*- i zs m i c t.

2. Izsmējīgs. IO Nātiņam viņš uzbruka iz-

smejošiem vārdiem.. Fimbers 1, 112. Acis no-

mērīja Kaķīti. .. Skatiens zobgalīgs, nežēlīgi

izsmejošs. Bērce 1, 294. Viņi apsēdās uz sola

netālu no manis un runāja: viens izsmejoši,
skaļi, otrs klusāk, pārliecinošāk. Lukjanskis

1, 50.

izsmēķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. I.Smē-

ķējot pilnīgi izkvēlināt (papirosu, cigareti
v. tml.),- smēķējot pilnīgi izkvēlināt tabaku

(pīpē). I. pīpi. ifZJ Es būšu nokavējis tikai

sešpadsmit minūtes. Tieši tik, cik vajadzīgs,
lai izsmēķētu cigareti. Lukjanskis 2, 3. . . tie. .

izsmēķēja katrs pa papirosam.. A Grigulis
10, 85. Ir aprēķināts, ka no viena grama izsmē-

ķētas tabakas rodas gandrīz 2 litri dūmu. Ves

63, 12, 4.

2. Smēķējot izlietot (daudz vai visu). I. pa-

ciņu cigarešu.

izsmēķēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz smēķēt. I. pēc pati-
kas. // trans. I. cigaretes.

izsmēķis, -ķa, v. Daļa (cigaretei, papirosam,

cigāram), kas paliek pāri pēc (tā) izsmēķēša-
nas. !□ Tas [grāmatas] arī bija viss, ko istabā

varēja ieraudzīt, ja neskaitīja izsmēķiem pie-
spaidītu šķīvi . . Skujiņš 7, 26. Turlavs nospieda
cigaretes izsmēķi. . Cīņa 74, 253, 4. . . maisā ar

vilnu atrada cigarešu izsmēķus. .Sk Av 74,

17, 3.

izsmelgties, parasti 3. pers., -smeldzas, pag.

-smeldzās; refl.; reti. Ilgāku laiku, daudz

smelgt. O pārn. Mēs ļāvām, lai vārdi tovakar

atdus, Lai izsmeldzas sāpošā sirds, Un likās —

nemūžam nav bijis to gadu, To gadu, kas aiz-

ejot šķir . .A Skalbe 3, 59.

izsmelt, -smeļu, -smel, -smeļ, pag. -smēlu;
trans. 1. Smeļot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). I. dūņas no upes dibena. I. biezumus.

O Kalvicu Andrs, tas visu dienu bij kā spār-
nos. Ratus mazgādams, piecus spaiņus ūdens

izsmēla no aciņas. Upīts 4, 682. .. jūra nav zu-

pas bļoda, kur ar karoti var kaut ko izsmelt.

A Grigulis 9, 330. Jau piemirsies sākums, pirmie
no būvbedres izsmeltie zemes kubikmetri, pir-
mās grūtības. Pad J 64, 185, 3. pārn. Kā satu-

rēt šo vaigu, Kas zūd un izmainās, Kā izsmelt

acu zaigu No dzīles vizmainās? Ķempe 10, 200.

pārn. Iz [no] krūtīm visas sāpes izsmeltas. .
Aspazija 111, 364. // Smeļot iztukšot (piemēram,
trauku, ūdenskrātuvi). I. mucu. Izsmelts dī-

ķis. O Izmisīgi skraida ugunsdzēsēji, jo visas

akas izsmeltas unšļūtenes nesniedzas līdz Liel-

upei. Sēlis 5, 325. Acis ir tukšas kā izsmelts

trauks. Tajās nav. . nekā. Liesma 59, 4, 23.

pārn. Talants izsmeļ cilvēku kā saule palu
ūdeni. . Elksne 2, 73. pārn. Tikko no skolas

sola nākuša jauna rakstnieka dzīves pieredzes

joma vēl ir samērā šaura, viņš ātri to izsmeļ. .
Kar 58, 10, 121. // pārn. Strādājot (parasti radošu

darbu), zaudēt spējas, vairs neatrast ierosmi,

idejas turpmākai darbībai. lO Ar tagadējo zi-

nāšanu krājumu viņa drīz izsmels sevi. Lācis

12 , 387. . . mākslinieks ir liels arī tāpēc, ka

viņš nekad sevi neizsmeļ. Ik mirkli dāvājot,
visu atdodot, viņš kļūst vēl bagātāks . . Māk-

sla 73, 2, 48.

2. Pilnīgi izlietot (parasti kādu krājumu).
I. degvielas resursus. Kaolīna krājumi iz-

smelti. Vanags 2, 70. Nogurušā ķermenī ir liela

mērā izsmeltas ne tikai ogļhidrātu, bet arī vit-

amīnu rezerves. Skulme 3, 53. // Pilnīgi iz-

mantot (iespējas). Izsmelt (visus) spēkus —■

(pilnīgi) izlietot spēkus. O ..pilsēta ir izsmē-

lusi augšanas iespējas. Zv 67, 2, 4. . . kā pa-

teikt, vai organisms ir izsmēlis savas darba

spējas? Zin T 66, 5, 14. Maksiļo spēki bija iz-

smelti. Viņš sabruka . . Grīva 1, 48.

3. sar. Dziļi, vispusīgi aplūkot, atklāt v. tml.

I. tematu. // nevēl. Paveikt, pabeigt. IO
. . Cep-

lis Nagainim noteikti lika saprast, ka viņu

saruna izsmelta. Rozītis 111, 96. ..veikals bija
nodarīts un nākuma mērķis izsmelts . . A Deg-

lavs 1, 614.

Sk. izsmeļošs.
izsmelties, -smeļos, -smelies, -smeļas, pag.

-smēlos; refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz

smelt. O Vai neesat jau diezgan ūdens iz-

smēlušies? ME I, 801.

2. parasti 3. pers.; sar. Tikt izsmeltam (1). Iz-

smeļas pusspainis ūdens.

izsmeļošs, -ais; s. -a, -ā; apst. izsmeļoši.

Vispusīgs, pamatīgs. \CJ Par katru kolhoza

cilvēku, ko sastopam ceļā, viņa sniedz

īsu, bet izsmeļošu raksturojumu. Auziņš l, 190.

Izsmeļošu komentāru tātad nebija .. Pad J 73,

60, 4.
.
. Rita saņēma Imanta kārtējo vēstuli,

kurā sīki un izsmeļoši bija aprakstīts, kā viņš

gatavojas eksāmeniem. Meldere 1, 9.

izsmērēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

1. Izziest. iO Vispār, ja šis puisis kaut ko

lietoja, tad izšķērdīgi, ar uzviju. Ja viņš spod-
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rināja apavus, tad . . melnā apavu krēma kār-

biņa tika vienā reizē izsmērēta. . Ādamsons

2, 157.

2. Ziežot pilnīgi pārklāt (parasti no iekšpu-

ses); izziest (kustīgās daļas kādai ierīcei).

I. ratu rumbas. O «Man vispirms jāizsmērē
savi rati, tad redzēs, vai atliks tev ko iedot.»

J Kalniņš 2, 81. K> Kā izsmērēts — padevīgs,

piekļāvīgs (par cilvēku). iO . . veikala biro-

krāti dabūja tik pamatīgi, ka kļuva mīksti kā

izsmērēti. Niedre 5, 31.

izsmērēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
sar. Reil. i z sm ē r ē i (1); tikt izsmērētam.

izsmīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izraisīt ilgus, sirsnīgus smieklus, panākt, ka

daudz smejas. O Pāra reižu viņš [bijušais
klauns] jau šodien ar saviem priekšnesumiem
bij paspējis izsmīdināt transporta virsniekus.

Upīts 18, 237. Ojārs izstāstīja vēl dažus jocīgus
nostāstus no partizānu dzīves, izsmīdināja Ka-

peiku . . Lācis VII, 563.

izsmidzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Smidzinot izkliedēt (šķidrumu). I. amonjaka
ūdeni. O . . uz lauka .. lieto tā saucamo vel-

dzējošo aplaistīšanu ar mākslīgu lietu, izsmi-

dzinot ūdeni ar sevišķiem aparātiem. . Sudrabs

I, 98. lekrāsošanu veic, ar saspiesta gaisa pa-

līdzību izsmidzinot krāsvielu.. Zin T 64, 11, 31.

// Smidzinot (šķidrumu), pārklāt (kā iekšpusi).
!.□ Ja izžuvušas mucas iekšpusi izsmidzina ar

uzkarsētu emalju, tā atdziestot izveido iztu-

rīgu, elastīgu plēves kārtiņu. Pad J 59, 60, 3.

2. Smidzinot izlietot (daudz vai visu). I.

visu odekolonu.

izsmidzināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās. Refl. -p-izsmidzināt; tikt izsmidzinā-

tam. IO Zem vāciņa atrodas balona galviņa,
kuras vienā sānā ir mazs caurumiņš. Pa šo

caurumiņu, nospiežot galviņu uz leju, izsmi-

dzinās produkts. PL Siev 64, 4, 8.

izsmiekls, -a, v.; parasti vsk. 1. Apvainojošs
(bieži ļauns), ari nicīgs, dzēlīgs vērtējums.
Ass i. Ļauns i. Nesaudzīgs i. Satīrisks i. Iz-

smiekla upuris. Bīties izsmiekla. □ . . [mei-
tenes] acis raudzījās šurp — bez izsmiekla, bez

dzēlīguma, kā apžilbušas vakara saulē, kā ap-

jukušas, kā aizmirsušās. Lubējs 1, 159. Jā, pār

viņu pūļa izsmiekls krita . . . Heislers 3, 20. Pla-

šākajā nozīmē par satīru sauc literāri sabied-

risku izsmieklu. Valeinis 1, 57.

2. Tas (stāvoklis, lakts, parādība v. tml.),
kas izraisa šādu vērtējumu. O Bet tagad tas

vairs nebij darbs, tā bij cilvēku nerrošana un

izsmiekls . . Upīts 4, 126. Ar tīkliem bija tīrais

izsmiekls: uz divdesmit laivām labi ja sanāks

simts tīklu un tie paši — gatavie kankari, ar

kuriem nemaz nav vērts doties jūrā. Lācis

11, 46. Jauni zēni., iet kaujās un cīnās, bet

es aizmugurē vāru kafiju.. ..
Tā jau var

kļūt par izsmieklu. . Grīva 4, 186. // ģen: iz-

smiekla, adj. nozīmē. Apvainojoši, arī paze-

mojoši mazs, niecīgs (parasti par atalgojumu).
iO Nekur nevienā citā tekstilā [tekstiluzņē-
mumā] . . strādnieces neverdzināja par tādu

izsmiekla algu kā šie «Džutas» angļi un kār-

klu angļi. . Upīts 9, 722.

O'O' Krist (arī nonākt) (ļaužu) izsmieklā

(biežāk apsmieklā) — nonākt tādā situācijā,
kas izraisa nicinājumu, zobošanos v. tml.

O Palagu viņš neņēma, tas būtu lieks sma-

gums,un ar savu palagu viņš tikai kristu

izsmieklā, domātu, ka tāds memmes dēliņš.
Sakse 9, 126.

izsmiet, -smeju, -smej, -smej, pag. -smēju;
trans. Izpaust nievīgu, nicīgu attieksmi; asi

izzobot; dzēlīgi raksturot. I. gļēvuli. I. netiku-

mu. O «Skolotāj, Ēriks Ojāru izsmēja!» Tai-

vanei aiz muguras ierunājās maza meitenīte.

«Nosauca par caurkritušo aktieri, . . par Res-

nīti.» Rinkule 2, 37. Rokas pieskāriens bija
laipns un mierinošs, bet vārdi izsmēja un ar

baltu dzelzi piededzināja izritēt gatavās bē-

das. Bels i, 118. Pēc satīriskas filmas skatī-

tājam jābūt pārliecinātam, ka arī viņam no-

teikti kas jādara, lai iznīcinātu izsmejamo
ļaunumu.. Māksla 73, 3, 47.

Sk. izsmejošs.
izsmieties, -smejos, -smejies, -smejas, pag.

-smējos; refl. Ilgāku laiku, daudz, parasti sir-

snīgi, smieties. Labi i. I. līdz asarām. I. no

sirds. ifZl . . [ārsts] ņēmās smieties, ka rūtis at-

saucās . . Izsmējies, cik negribas, dakteris pa-

teica, ka viņam dažbrīd nākoties ārstēt div-

kāju suņus . . Sudrabu E 3, 351. No nāves neiz-

bēgsi, tas jau tiesa. Un tomēr, iekams viņa sa-

kamps tevi, — tiku tikām varēsi gan izsmie-

ties, gan izraudāties. Salenieks 5, 94. . . pat tante

Ļuba kratījās mēmos smieklos . . Kad visi bija
krietni izsmējušies, man lika pievilkties pāris
reižu ar rokām riņķos, tad pašūpoties uz līdz-

tekām. Bels 1, 113.

izsmilkstēties, parasti 3. pers., -smilkstas, pag.

-smilkstējās; refl. Ilgāku laiku, daudz smilkstēt.

izsnaicīties, -snaikos, -snaikies, -snaikās, pag.

-snaicījos; refl.; reti. Izsnaikstīties.

izsnaikstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz snaikstīties.

izsnaust, -snaužu, -snaud, -snauž, pag. -snau-

du; trans. Snaužot panākt, ka izzūd, izbeidzas

(piemēram, nogurums). I. nogurumu. I. dzē-

rumu.

izsnausties, -snaužos, -snaudies, -snaužas, pag.

-snaudos; refl. Ilgāku laiku, daudz snaust. I. pa

lidojuma laiku.

izsniegt, -sniedzu, -sniedz, -sniedz, pag.

-sniedzu; trans. 1. Nodot, pasniegt (no kurie-

nes). I. biļeti pa kases lodziņu. // Nodot rī-

cībā, lietošanā (kādam). I. sēklu sējai.
O . . gan izsniedza brezenta cimdus, bet ar

tiem darbs pavisam neveicās. A Grigulis 13, 72.

// Atdot (ko nodotu glabāšanā). I. bagāžu pret

kvīti. // Nodot noteiktam saņēmējam. I. algu

pilnvaras uzrādītājam. Bibliotekāre izsniedz

grāmatas. O.. lietiskos pierādījumus jau

pirms lietas pabeigšanas var izsniegt to īpaš-

niekiem, ja viņi to lūdz un ja šādu lūgumu

iespējams apmierināt, nekaitējot tiesvedībai

šai lietā. Krim pr 32. Tas bija pulkstenis, kuru

viņam izsniedza atpakaļ ieslodzījuma vietas

kancelejā . . Dripe 2, 180.

2. Piešķirt un nodot tiesīgajai personai (pie-
mēram, pabalstu). I. aizdevumu. I. bēgļiem
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pusdienas. O .. skola tad izsniedza dažādus

pabalstus gan grāmatu, gan brīvu pusdienu
un apģērba gabalu veidā. Dzene 2, 9.// Izga-
tavot un nodot (dokumentu tiesīgajai perso-

nai); nodot (izgatavoto dokumentu tiesīgajai

personai). I. atļauju. I. norakstu. I. liecību.

I. apliecību par vidusskolas beigšanu.
IO Izpildu rakstā jānorāda. . lieta, kurā iz-

sniegts izpildu raksts . . Civilpr k 175. lesauca-

majiem izsniedza mobilizācijas pavēstes. Sakse

7, 141. // Piešķirt un pasniegt (apbalvojumu,
medaļu v. tml.); pasniegt (piešķirto apbalvo-

jumu, medaļu v. tml.). I. ordeni. I. diplomu.
O . . kolhoza priekšsēdētājs . . izsniedz apbal-

vojumus piirnrmdniekiem. . Cīņa 57, 265, 3.

.. labākā darba autoram izsniegs veicināšanas

balvu. Pad J 73, 14, 4. . . pēc pusgada viņš at-

griezīsies universitātē ar Čkalovas apgabala
komjaunatnes komitejas izsniegto goda rakstu

par labu darbu stepē. Kroma 3, 4!.

izokšķerēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pār-

meklēt (daudzas vai visas vietas) — par dzīv-

niekiem. I. peļu alas. // niev. Meklējot, pētījot
sīki izskatīt (par cilvēkiem). Zaglis izokšķerē
rņalu rnalas.^

izokšķerēfies, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos.
Reil. izo k šķērēt. I. pa istabu.

izsole, -es, dsk. ģen. -ļu, s. 1. Publiska pār-

došana, kurā nopērk tas, kas sola maksāt vis-

vairāk. IO Tiesu izpildītājs izziņo izsoli ne

vēlāk kā desmit dienas pirms izsoles.. Civilpr
k 196. .. atklāja otro Maskavas starptautisko

tīrasiņu jājamzirgu un rikšotāju izsoli. Rīgas B

66, 218, 1. Polārlapsas, ūdeles, sudrablapsas . . —

šādu produkciju mūsu mednieki piegādā starp-

tautiskajās kažokādu izsolēs. Rīgas B 70, 66, 6.

2. neakt. Publiska (darba veicēja tiesību)

piešķiršana, kurā (tiesības) iegūst tas, kas ap-

ņemas darbu veikt par viszemāko maksu.

O Izsole notika, un Strautiņš nosolīja piegā-
dāt 800 kubikmetru plienakmeņu par seši lati

kubikmetrā. Fimbers 1, 306.

izsolīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. I. Oficiāli

apsolīt (balvu par ko). JO . . dzejas meistars

Šillers attēlojis lugā laupītāju virsaiti, par kura

galvu izsolīta godalga zelta dālderos. Salenieks

5 ,226. Sīmanis bija mežsargs lielā apgaitā, kur

drūmo egļu vēros pa svaigi iemītām takām

staigāja cilvēki, par kuru galvām bija izsolī-

tas prāvas summas ostmarkās. Ezera 1, 116.

2. Vairāksolīšanā pārdot (ko); pakļaut izso-

lei, vairāksolīšanai. lO Lietas tagad izsola

ūtrupē un pārdod. ME I, 808.

3. neakt. Pakļaut izsolei, vairāksolīšanai (ko),
lai piešķirtu kādam darba veicēja tiesības.

O Mežkungs piecēlās un teica skaļā balsī

sētā esošiem: «Lai gan mēs te ne pirmo
reizi izsolām ezermalas pļavas, tomēr atvēlos

sev dažus paskaidrojumus par pieņemto kār-

tību.» Birznieks-Upītis 6, 159.

izsolīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; trans.

Vairākkārt solīt. I. apciemot radus. I. naudu.

iO Ķēniņš gan izsolījies meitas par sievām

atdot .. LTTP VI, 487.

izsolot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans. So-

ļojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.). Ba-

taljons izsoļo no pilsētas. // Soļojot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). // Iziet, iznākt, parasti

raitā, staltā gaitā. lO Ēvalds Garančs lē-

nām . . sakravāja solā savas grāmatas un

burtnīcas, tad gausi un svinīgi izsoļoja no

klases . . Brīdaka 2, 82. . . pils kreisajā spārnā ..
izsoļo kāds vīrs . . Kar 59, 10, 102.

izsoļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refL

Ilgāku laiku, daudz soļot. I. pēc patikas.
izspaidas, -v, v.; tikai dsk. Produkta (piemē-

ram, augļu) atliekas, kas rodas pēc sulas iz-

spiešanas vai šķīstošo sastāvdaļu izskalošanas.

Jāņogu i. Apiņu i.

izspaidījumi, -v, v.; tikai dsk. Izspaidas.
izspaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Spai-

dot panākt, ka izdalās (parasti sula). I. sulu no-

ogām. // Spaidot panākt, ka izdalās sula (pie-

mēram, no augļiem). I. jāņogas. I. citrona šķē-
līti. I. sarīvētos kartupeļus.

2. Spaidot panākt, ka (kas) izirst, sadalās.

O Meistars Saldums noklausās, tad izspaida
pelnu traukā cigaretes oglīti. Preilis 1, 50.

.. [saimnieks] iesipina [iebārsta] pāris sauju
sēnalainu miltu spainī. . , izmaisa tāpatar roku,,

izspaida katru kunkulīti . . Indrāne 6, 146.

3. Spēcīgi, viscaur spaidīt. Ārsts izspaidīja

sāpošo vietu. IO Spiks. . sāka šķirstīt grāma-

tas. Šķirstīja, apspaidīja vākus un noņēma ap-

liekamos papīrus, Izspaidītās grāmatas viņš
meta uz grīdas . . Lēmanis 16, 21.

4. Spaidot izveidot (noteiktā lormā). I. mīklu

uz pannas.

izspaidīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz spaidīties. I. pārpildītā
vilcienā.

izspārdīt, -v, -i, -a, pag. -Iju; trans. 1. Spār-

dot izjaukt (kādu kopumu), ari spārdot izsvai-

dīt, izkliedēt. I. malkas pagales. IO Mežā

abi precinieki. . izspārdīja skudru pūzni ar

visām skudriņām uz visām pusēm. LTP 347. Vēl

gabaliņu pagājis, Aulis atrada teku, pa kuru

abi bija skrējuši, notriekdami rasu un izspār-
dīdami labību. Rozītis 1, 97.

2. Spārdot radīt, izveidot (kur, piemēram,
bedri). Zirgs izspārdījis bedri.

izspārdīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz spārdīties. Ļaut zīdainim i.

izspēkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz spēkoties. Veltīgi i.

IO Viņa [tēlnieka] lielās darba spējas, vēriens,

sīkstums, griba un neatlaidība ir kā radītas,

lai izspēkotos ar Latvijas nokalnēs izraktajiem
akmens milžiem. Māksla 59, 3, 7.

izspeķot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Vis-

caur iespeķot. I. zivi.

izspēlē, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess (2). Pārtraukto partiju iz-

spēles diena.

2. Darbība, process izsp ē1 ē t (3).

iO Dzeršanā piedalījās arī Jansons, bet kāršu

spēle viņam riebās. Riebās .. nospeķotās kār-

tis un ciniskie izteicieni, kas pavadīja var

katru izspēli. Sakse 7, 170.

izspēlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. At-

skaņot no sākuma līdz beigām (parasti skaņ-

darbu). O Kad bija izspēlēti visi gabali, tad.
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sviedrus slaucīdami, muzikanti nolika instru-

mentus uz galda.. Austriņš 2, 69. .. nepārtraukti
skan dīvaina melodija, it kā tur kāds mācītos

izspēlēt uz ksilofona gammu. Zv 58, 21, 29.

pārn. Ik asins lāse lai virpuļo straujāk pa vē-

nām, un muskuļu šķiedras lai savelkas vin-

grāk par stīgu, lai spēj izspēlēt rītdienas him-

nu. Lukss 1, 123.

2. Spēlēt un pabeigt spēlēt (piemēram, sporta

spēli, rotaļu). I. pārtraukto šaha partiju.
O Priekšsacīkstēs izspēlētas gandrīz visas spē-

les. .. Apakšgrupu uzvarētāji [volejbolā] jau
zināmi. Sports 62, 37, 2. Rīgas pilsētas šaha čem-

pionātā vīriešiem izspēlētas piecas kārtas.

Pad J 59, 226, 4. // pareti. Piespēlēt. €3 . . [bas-

ketbolists] ne tikai pats sekmīgi uzbruka, bet

arī labi izspēlēja bumbas saviem partneriem.
Sports 68, 5, 4.

3. levirzīt kāršu spēlē (kārti). !□ Viņš. . ar

parasto niknumu izspēlē pīķa dāmu. Upīts
11, 204. .. trīs vīri sasēduši spēlē kārtis, —

katra izspēlētā jāpietur ar īkšķi, jo vējš te uz

ūdens ir stiprs. Zigmonte 1, 172. «v* Izspēlēt

trumpi (retāk kārti) — negaidīti pateikt, izdarīt

ko ietekmīgu, svarīgu. O Brauska nolēma iz-

spēlēt spēcīgāko trumpi, ko viņš taupīja pa-

visam nebaltām dienām. Birze 3, 121. Bet Zand-

bergs? . .. Leinasara lielā kārts, ko viņš gla-

bāja visus šos smagos mēnešus un gatavojās

izspēlēt, lai pievāktu «banku» . . . Lielā kārts

izrādījās tukšs devītnieks . . . A Grigulis 13, 298.

4. Notēlot. IO Līdzīga nepatika pret ārēji
izspēlējamām jūtu izpausmēm parādījās arī,

strādājot pie Juhana lomas filmā «Kapteinis
Nulle». Dzene 1, 89.

OO' Izspēlēt (kādu) joku (retāk triku, tra-

kumu) —
radīt negaidītus (parasti sliktākus)

apstākļus, nosacījumus v. tml; izdarīt negai-
dītu pavērsienu. O Dzīve ar viņu bija izspē-
lējusi riebīgu joku. Viņš tikko beidza augst-

skolu, kad pūlis iznāca uz ielas un aizcirta

durvis degunapriekšā. A Grigulis 13, 82. Izloze

izspēlēja dīvainu joku: Ēvalds, kam bija jā-
skrien kopā ar somu, izvilka pēdējo, piekto
pāri. Saulītis 12, 350. «Ko jūs sakāt? Neviens

jums nevar dot vairāk par divdesmit pieci,
seši,» Leinasars izspēlēja visparastāko triku.

A Grigulis 13, 506. . . viendien gan Pālēns izspē-
lējis trakumu: iegājis dārzā, kur izžauta mā-

cītāja veļa, un sagriezis ar nazi lupatlēvaros.
Austriņš 1, 267.

izspēlēfies, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz spēlēt. O Šie puiši
jau izspēlējušies pat uz Sporta pils ledus.

Pad J 73, 36, 4. // trans. I. klavieres. I. loto.

2. Tēlojot izpaust sevi, savas dotības.

Daudz jauka ir aktieru darbā. Un šī jau
arī ir luga, kur aktieri var izspēlēties. J Kal-

niņš 1, 379. // trans. Aktieris izspēlējies dažādas

lomas.

izspēriens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība -aizspert (1). I. uz sāniem.

izspert, -speru, -sper, -sper, pag. -spēru;
trans. 1. Strauji izlikt (kāju, parasti uz priekšu).
I. kreiso kāju.

2. Sperot panākt, ka (kas) izkrīt, izlīst.

O Biezputra piedeg, . . govis izsper pienu,
siena vezums apgāžas. Ezera 6, 57. Pliekšāns

bija labs saimnieks. .. Nesunīja meitu, ja

govs izspēra piena spaini. Viese 1, 17.

3. sar. Ar triecienu radīt, izveidot (kur, pie-
mēram, bedri); ar triecienu izkliedēt, izsvaidīt.

O Tad gaisu satricināja. . sprādziens. Svar-

upītes virzienā pacēlās divi milzīgi dūmu un

izspertas zemes stabi. Kar 50, 11, 1038. ..uz sā-

džu aizauļoja pa jātniekam pilnos lēkšos, iz-

sperdami augstu gaisā tīruma irdenās zemes.

Strāls 2, 102.

izsperties, -speros, -speries, -speras, pag.

-spēros; refl. 1. parasti 3. pers. Reil.

(1). sO Bet arājs vēl neattapa īsto soli, te

viena, te otra kāja izspērās no vagas laukā

uz malas . . Upīts 4, 211.

2. sar. Strauji izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). '□ Beidzot zirneklis izspērās no sa-

vas stūra alas . . Birznieks-Upītis IV, 86.

// Strauji izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

izspiedējs, -a, v.; izspiedēja, -as, s. 1. Darī-

tājs-*- i z s p i c s t.

2. Cilvēks, kas ar kādiem (parasti varmā-

cīgiem, neatļautiem) līdzekļiem iegūst no ci-

tiem (piemēram, materiālu labumu, parasti
naudu). !□ Kukuļu ņēmējiem un naudas iz-

spiedējiem nav vietas mūsu republikā. Rozītis

111, 296. Nauda ir labs kalps, bet bīstams

kungs .. Tā izperina kukuļņemšanu, spekulā-

ciju, krāpšanu. Šī tieksme rada izspiedēju,
kas par izdarīto pakalpojumu pieprasa piec-

kārt lielāku samaksu, nekā pienākas.. Cīņa

62, 230, 1.

izspiedums, -a, v. Rezultāts -aizspiest (5).

(□ Kaulu izspiedums [pēdā].. rada arī stipri
mokošas sāpes. . PL Siev 58, 2, 19. Bieža kle-

pošana. . rada bronhu paplašinājumus, bronhu

sienu izspiedumus . . Ves 64, l, 30.

izspiegot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Spiegojot izsekot (kādu, kāda darbību).

O Nelietis vēlāk atzinās, ka 1943. gada ru-

denī jau paspējis izspiegot un uzrādīt policijai

slepenu padomju patriotu grupu..
Samsons

l, 102. Pusmuižas un dzirnavu mantiniece pēk-

šņi kļuva gluži vēsa un noraidoša pret Ar-

tūru. «Tu esi uz vienu roku ar viņiem [ko-

munistiem]. Ko tu pie manis nāc — izspiegot

gribi?» Lācis 15, 245. // Spiegojot iegūt (infor-

māciju). !□ Uz galda redzamas it kā nevai-

nīgas, nekaitīgas mantiņas. . [spiegs] tajās gla-
bājis izspiegotus materiālus . . Cīņa 63, 107, 3.

2. sar. Ar slepeniem līdzekļiem, paņēmie-
niem censties uzzināt (ko). O Tad nu gan

rūpējas par mani! It kā es nesaprastu. Staigā

pakaļ un izspiego katru soli, lai vakarā varētu

izstāstīt tētim un māmiņai. Indrāne 4, 26. Tīr-

lauks tomēr bija izspiegojis, kas tur notiek.

«Viņi bēdzina graudus» ..
A Grigulis 13, 225.

izspiegt, -spiedzu, -spiedz, -spiedz, pag.

-spiedzu; trans. 1. Spiedzot radīt (skaņas).
2. Spiedzot pateikt, izrunāt; spiedzot izdzie-

dāt. I. lāstu. I. augstu toni.

izspiegties, -spiedzos, -spiedzies, -spiedzas,

pag. -spiedzos; refl. Ilgāku laiku, daudz spiegt.
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izspiest, -spiežu, -spied, -spiež, pag. -spiedu;
trans. 1. Spiežot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). I. zēnu no sola. I. loga rūti. iO Lie-

nīte izspiež māti un uzrāpjas lapenītē man uz

ceļiem . . Birznieks-Upītis 6, 173. pārn. . . [ri-

teņbraucējs] savu konkurentu mēģināja iz-

spiest no skrejceļa. Sports 66, 92, 4. pārn.

. .katra manta, kas iekrīt dvēselē, izspiež
tik no dvēseles, cik sver iekritusi. Un,

redzi, vecumā dvēsele pilna grabažām, viss,
kas tajā bijis, izspiests, izzudis, un aiztecējis.
Ziedonis 6, 75. // Spiežot (piemēram, pedāli,
slēdzi), pārtraukt (ierīces, mehānisma) darbību.

1. slēdzi. !o Viņš nobremzēja auto, izspieda

sajūgu, pārbīdīja ātruma slēgu neitrālā pozī-

cijā, līdz galam novilka rokas bremzi. Bels

2, 60. // pārn. Aizstāt (2). lo Vispirms .. [gā-
zes turbīnas] sāka lietot aviācijā, un tur tās

tagad gandrīz pilnīgi izspiedušas virzuļdzinē-

jus. Zin T 65, 4, 9. Polimēru plēves arvien

vairāk izspiež dārgās naturālās izejvielas. Cīņa

63, 269, 1. . . divdesmitajā gadu simtenī [cirkā]
zirgus aizvien vairāk izspieda mašīnas un plē-
sīgie zvēri .. Liesma 72, 7, 6.

2. Spiežot izvirzīt cauri (kam), caur (ko).
I. masu caur caurduri. IO Ogas nomazgā, ap-

lej ar verdošu ūdeni, saspaida ar karoti, iz-

spiež sulu caur marli. Mājtur 18. .. izejvielu

izspiež . . cauri sīkiem caurumiņiem. . Zv 58.

18, 10.

3. Ar spiedienu radīt, izveidot (kur caurumu,

robu v. tml). I. skārdā caurumus. iO . . štan-

ce izspieda robus centimetru biezā dzelzs

plāksnē . . Eglons 2, 220. . . ledus blāķi tērauda

bortos izspieduši divus lielus caurumus. Cīru-

lis 1, 233. // Ar spiedienu, spiežot izgatavot,
izveidot (priekšmetu noteiktā lormā). I. ar

veidni cepumus. lO Ik pēc brīža mašīnas

izspiež jau gatavas sapresētas brūnas brike-

tes. Zin T 63, 9, 23.

4. Spiežot panākt, ka atdalās (piemēram,
šķidrums). I. sulu no citrona. Izspiesta lin-

sēklu eļļa. iO Jāņogas noskalo, atdala no ķe-
kariem, saspaida un izspiež sulu. Mājtur 309.

Ar brūnajiem pirkstiem viņš lēni izspieda
ūdeni no sprogainajiem matiem. Grīva l, 47.

.. kā no biezpiena tiek izspiestas suliņas [sū-
kalas], tā dēls tagad izspiedīs no tevis tavu

mantrausības garu.
Salenieks 5, 63. pārn. Ru-

dens .. trenkāja pa debesu zilgmi pelēkus
mākoņus un, notvēris tos, izspieda pēkšņas
lietus šaltis. Sakse 6, 74. // Spiežot panākt, ka

atdalās šķidrums (no kā). lO Samalts tu [ābols]
tiksi un sulā izspiests, . . Un to sulu

— to

paņems un izdzers. . Elksne 3, 30. Kompresei
izmanto 3 vai 4 reizes salocītu autiņu, kas

samērcēts aukstā ūdenī un rūpīgi izspiests,
lai no tā netecētu ūdens. Mājtur 33. // pārn. Būt

par cēloni tam, ka atdalās (asaras, sviedri

v. tml.). !o .. klepus acu kaktiņos izspiedis
valgumu. Salenieks 5, 68. . . ledainais vējš. .
sveloši kapāja vaigus, izspiežot ne vienu vien

asaru. Eglons 2, 131. . . jau doma vien, ka

Albīns atradīsies uz klāja šā ceļojuma laikā,

sažņaudza viņa sirdi un izspieda uz pieres
saltus sviedrus. Lācis 15, 379. Vasaras tveicīgais

karstums no porām izspieda pēdējo mitruma

lāsīti . . Grīva 7, 27.

5. Spiežot (no iekšpuses), izvirzīt (piemē-
ram, uz sāniem, uz ārpusi). O Te iemītais ce-

liņš uz riju.. Pa to arī es staigāju āboļu

[ābolu] izspiestām kabatām. . Austriņš 2, 107.

// divd. formā: izspiests. Tāds, kas ir izvirzīts,

izveidojies (uz priekšu, uz āru v. tml.) — par

ķermeņa daļu. Izspiesti vaigu kauli. Uz āru

izspiestas acis. IO Viņam bija šaura, asās un

taisnās līnijās veidota seja, drusku uz priekšu
izspiests zods . . Bērce 2, 5. . . [Andrs] rādīja . . ,
kur irbe sēdēja perēklī uz olām. Garu kaklu

sastiepusi, tā skatījās baiļu izspiestām acīm.

Upīts 4, 703.

6. sar. Ar pūlēm, piespiešanos pateikt, izru-

nāt, a «Es gribētu . . . precēties,» Ansītis iz-

spieda ar mokām un nosarka līdz pašiem ausu

galiņiem. Purapuķe l, 19. Viņa ar pūlēm iz-

spieda: «Es apdomāšos.» Eglons 2, 79. «Meistar,

es solā iegriezu mazu šņīpiņu!» Millers žēla-

baini izspiež .. Sēlis 4, 30. // Panākt, ka (ko)
atklāj, izpauž; tirdot, prašņājot uzzināt.

O «Nesiet uz viennīcu. . . No šā tipa nekā

neizspiedīsim.» Imermanis 2, 44. No apcietinā-
tajiem mēģināja izspiest atzīšanos par savu

darbību . . Pratināmos drausmīgi sita . . Sam-

sons 1, 42.

7. Maksimāli izmantojot (spēkus, spējas

v. tml.), iegūt, sasniegt (ko). lO . . Jānis vai-

rāk nespēja no sevis izspiest. Visu ceļu

viņš bija turējies tik strauju soli, ka tagad
to vēl paātrināt nebija iespējams. Sakse 9, 32.

.. man liekas, tas nu gan bija pēdējais, ko

no sevis esmu izspiedis... jo nostrādājies
tiešām esmu kā lūks. . Zigmonte 4, 93. // Iz-

mantojot (parasti nežēlīgi, kāda spēkus, spējas

v. tml.), iegūt (ko) sev. O Es izskatos tik

sīka un vārga, ka neviena kundze pat par

kalponi mani neņem. Baidās, ka neko lielu

no manis nevarēs izspiest. Sakse 6, 251. .. bur-

žuāzija prot izspiest un izsūkt no jūgā dzī-

tām proletariāta masām tik daudz, ka tiek ar-

vien bagātāka .. Upīts 14, 68.

8. Intensīvi izmantojot (dabas objektu),
iegūt (ko). I. no meža vairāk kokmateriālu.

IO No katra mālu paugura, no katras atmatas

tagad jālūko kaut ko izspiest. Upīts 4, 16. Daba

ir pārāk skopulīga pret mums. Tāpēc cilvēks

cenšas no viņas izspiest to, ko tā nedod ar

labu. Sakrusto jaunas šķirnes un piespiež

augt labībai un kartupeļiem tādos ziemeļos,

kur agrāk par to pat nesapņoja. Sakse 7, 234.

Zemes kopējiem bez plašākiem melioratīviem

pasākumiem. . būs grūti kaut cik vairāk iz-

spiest. Zv 73, 4, 1. // Intensīvi saimniekojot,

iegūt (ko no lauksaimniecības dzīvniekiem).
O Tad ta liela māksla — izspiest tur vienu

otru piena litru vairāk! Brodele 5, 83. . . grib
no. . katras bites astoņi mucas medus iz-

spiest. LTP V, 342. // Intensīvi izmantojot (ma-

šīnas, ierīces v. tml), iegūt (ko). O Izspiez-
dams no savas mašīnas visu iespējamo, šis

zinātkārais un neatlaidīgais jaunietis veic

savu normu par divsimt procentiem.. Kar

56, 8, 85. «Ar šito [traktoru] tikpat kā ar
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«Čaiku» — starteris, signāls» — «Un ātru-

miņš — 25 varot izspiest.» Dripe 2, 111.

9. legūt (ko, piemēram, varmācīgi piepra-
sot, arī apkrāpjot). I. naudu. lO Sausais

Ozolam izstāstīja, ka kaut kādā lietā aģents
Krauklis no viņa gribot izspiest četri tūkstoši

latu. Rozītis 111, 296. Fabriku pārvaldnieki zi-

nāja ļoti labi, kādas nodevas tie [meistari]
izspieda no jaunajiem [strādniekiem]. . , lai

tikai tiktu robā.. Upīts 9, 712. // Panākt (ko,

piemēram, ar varu, viltību, krāpšanu). I. solī-

jumu. I. piekrišanu.
O Izspiest vārdu — a. Piespiest sevi ko

pateikt. □ Prāmnieka balss ir aizsmakusi, it

kā ar varu viņš izspiež katru vārdu no savām

krūtīm. . Lācis 6, 53. b. Ar grūtībām panākt,
ka (kāds) ko pasaka. lO Agrāk vārījās kā

čuguna katliņš, bet tagad lieka vārda neiz-

spiedīsi. Saulītis 6, 73. Vai tad tiešām katru

vārdu no zēna izspiest kā sulu no ābola? Bērce

1, 67. Izspiest smieklu — a. Piespiest sevi

iesmieties; negribīgi, liekuļoti iesmieties.

O Arons norija dusmas un . . lūkoja tādu kā

smieklu izspiest no vēdera.. Upīts 9, 691.

..[Kūla] iesmējās pavisam neīstu un izspiestu
smieklu. Upīts 9, 516. b. Panākt, ka (kāds)

iesmejas. Izspiest smaidu
— a. Piespiest sevi

pasmaidīt; negribīgi, liekuļoti pasmaidīt.
iO ..Kalējs., pasmaidīja, bet visi redzēja,
cik grūti viņam bija izspiest smaidu. Sakse

7, 39. Ar pūlēm Silva izspiež kaut ko līdzīgu
smaidam.. Kalndruva 5, 181. b. Panākt, ka

(kāds) pasmaida. O Pats izrēcies par savu

joku, .. [aktieris] aicināja klātesošos, lai tie arī

smejas līdzi. Tikām nerimās, kamēr izspieda
samocītu smaidiņu vai kādu skaņu. Dzene 1, 37.

%> Izspiest caur zobiem — negribīgiko pateikt.
O Bet visu dienu spītējusi Laimonam

— Rita

pat nepaskatījās uz viņu, caur zobiem izspieda
dzedru labrītu. . Kar 57, 3, 69. O Izspiest
(kādu) asaru — liekuļojot sākt raudāt.

O Gustam gribējās izspiest kādu asaru,

bet tās bija atradinājušās kāpt pāri savu ka-

meru slieksnim, jo viņu saimniekam nebija
tādu jūtu, kas izpaužas asarās. Sakse 7, 464.

Tīšu šņukstējusi un ar varu izspiedusi asaras.

ME I', 802. K> Izspiest nopūtu — a. Liekuļoti
nopūsties. !□ Līzbetei seja acumirklī apsta-

rojas.. Bet tūliņ attapās, palika bēdīga un

izspieda garu nopūtu. Upīts XI, 200. b. reti. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka (kāds) nopūšas.
!□ . . varēja nomanīt, ka kāda nezināma nasta

gulēja uz viņas sirds, izspiezdama nereti vien

tumšas un smagas nopūtas . . Kaudzītes la, 215.

<> Izspiest kukuli
— panākt, ka (kāds) iedod

kukuli. K> Nevar izspiest ne plika vērdiņa —

saka, ja (kādam) nav ar ko atlīdzināt. *> Iz-

spiest kā citronu — izkalpināt tā, ka zūd (visi)
spēki; likt strādāt tik daudz, ka zūd (visi)
spēki. !□ . . viņš tevi cieš tikai tāpēc, ka tu

esi viņa vergs, kuru var izspiest kā citronu.

Un, kad pēdējā sula būs izspiesta, viņš tevi

aizsviedīs kopā ar mums. Grīva 1, 161. i<> Iz-

spiest pēdējo (retāk visu) sulu (arī zupu vienk.)
sar. — likt strādāt tik daudz, ka zūd (visi)
spēki; izkalpināt tā, ka zūd (visi) spēki.

lO Gadsimtiem ilgi ekspluatatori bija centu-
šies sašķelt ekspluatētos, lai būtu vieglāk vi-

ņus nomākt, izspiest no viņiem visu sulu. Cīņa

64, 231, 1. «Tu jau neesi dzirdējis, kā Laiviņš
runā zem četrām acīm.. Tad tā vien skan:

nu, es jūs mācīšu, es jums pēdējo zupu iz-

spiedīšu. Un ko tur var zināt? . . .» Sakse 7, 386.

izspiesties, -spiežos, -spiedies, -spiežas, pag.

-spiedos; refl. 1. Reil. -> i z s p i c s t (1); tikt

izspiestam. I. no pārpildīta autobusa.

2. Reil. -aizspiest (2); tikt izspiestam.
tu . . pūlim cauri izspiežas mežsargs Bite ..
Upīts 10, 312. Caur ļaužu drūzmu. . izspiedās
Vēl divi [vīri].. Fimbers 1, 65. pārn. Apmetos
zem varenas egles zariem, kam nespēja iz-

spiesties cauri lietus . . Lagzdiņš 3, 139.

pārn. Tad uznāca siltāks laiks, lauku pauguri
izspiedās cauri sniegam. . Birznieks-Upītis
IV, 99.

3. parasti 3. pers. Izdalīties no organisma (pa-
rasti par sviedriem, asarām). lO . . viņu pir-
moreiz šinī karā pārņēma patiesi apzinātas,
saltas.. bailes. . . Pat sviedri izspiedās viņam
uz deniņiem. . Strāls 2, 421. . . viņš pārvilka
ar plaukstu pār pieri, uz kuras bija izspiedu-
šās sviedru lāses, kantorī bija karsts.. Stul-

pāns 2, 13. Rūdim izspiežas asaras no acīm un

lēni noslīd pār vaigiem uz leju. Sēlis 1, 174.

4. parasti 3. pers. Reil. -> izsp ies t (5). No

dobumiem izspiedušās acis. Uz priekšu izspie-
dies zods. IO Vecajam seja . .atgādināja pum-

painu kartupeli: vaigi iekrituši, bet deguns iz-

spiedies uz priekšu liels, apaļīgs, tāpat izvirzī-

tais zoda gals šķita pieaudzis kā lieks. Birze

4, 153. Vīram ap ēdama ābolu, kas izspiedās
šaurs un ass kā kara cirvis, glaudās .. kam-

zoļa apkakle . . Kalndruva 5, 165.

5. parasti 3. pers. Izlauzties (par skaņu).
Tā plānās lūpas sakodusi sēd, Un katrs

vārds, kas izspiežas tām cauri, Ir griezīgs

asmens
0

un dunča gals. Rainis I, 132. Viņa pa-

vēra muti, pār lūpām izspiedās vārgam kunk-

stam līdzīga skaņa. Upīts XI, 382.

6. novec. Iztikt (ar niecīgiem līdzekļiem).
In No sākuma gan turēja meitu [kalponi],
bet, kad Marija paaugās, lūkoja izspiesties
paši vien, jo nevarēja tēvs tik daudz piepelnīt,
lai izmaksātu lielās algas.. Austriņš 1, 44.

izspiešana, -as, s. 1. parasti vsk. Darbība

izspiest.
2. Materiālu labumu (parasti naudas) iegū-

šana no citiem ar kādiem (parasti varmācī-

giem, neatļautiem) līdzekļiem. lO Emigrantu
biedrības pārvērtās ne vien par naudas iz-

spiešanas ierīcēm, bet arī par naida perinā-
tavām. A Grigulis 13, 327.

izspietot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja;
intrans. Spietojot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). Agri izspietojusi bišu saime.

izspīlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Sa-

sprindzinot izvirzīt (parasti uz priekšu ķer-

meņa daļas). Izspīlētas acis — neparasti uz

priekšu izvirzīti acu āboli. iO . . direktors pa-

kampa [svaru] bumbu.. un ar visu augumu,

izspīlējis līdz beidzamajam
0

jau tā ne visai

mazo vēderu, slējās augšā. Zv 58, 16, 11. «Kas?»
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puisis izspīlēja krūtis. «Es zaglis?» Lācis 10, 101.

Ģirts salieca roku elkonī un izspīlēja musku-

ļus. Dripe 2, 26. Kad sejā uzblāzmo smaids,

mazliet izspīlētās acis samiedzas šauras šau-

riņas. Indrāne 2, 117.

2. Staipot pilnīgi izstiept, nostiept. I. teļādu.
O Priekšsēdētājs sekoja Veides gausajām,no-

gurušajām kustībām, noskatījās uz viņa ārieni,

uz dzīslu mezglotajām rokām un vaigu galos

izspīlēto ādu. . Grants 7, 128. pārn. Vienpu-

sīgi izspīlējot jauniešu dzīvesprieku un opti-
mismu, mākslinieku tēlojumā parādās uzspēle

un štampi. Lit M 67, 26, 5. // Valkājot izstaipīt

(parasti apģērbu, tā daļas); būt par cēloni tam,

ka izspiežas (4). !r~j Vainīgs bija tikai viņš
pats, viņa nožēlojamās, ceļgalos izspīlētās
kokvilnas bikses.. Skujiņš 4, 15. Mēteļa kaba-

tas izspīlētas.. Bels l, 59. Neldas taisītā mo-

dernā frizūra izspīlējusi lakatiņu uz pakauša.
Indrāne 6, 273.

izspīlēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās.
1. Reil. iz spīlē t (1). OUz krūtīm, elpu
ievelkot, izspīlējās muskuļi. Saulītis 12, 17.

// Būt izvirzītam, izveidotam {parasti uz priek-
šu) — par ķermeņa daļu. (□ Nedrīkst sa-

jaukt skaisti veidotu pieri ar patoloģisku pie-
res palielināšanos. . , kad līdz ar visas galvas
palielināšanos izspīlējās arī piere. Ves 63, 4, 10.

2. Reil. -*■ izspīlē t (2). Kabatas izspīlē-
jušās.

izspindzēt, parasti 3. pers., -spindz, pag.

-spindzēja (retāk -spindza, 1. konj.); intrans.

Spindzot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml).

Bites izspindz no stropa. // Spindzot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). Lapsene izspindz cauri

istabai.

izspītēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; reti.

Spītējot censties {ko) panākt. D Ko tas puika

varēja izspītēt? ME I, 802.

izspītēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

Ilgāku laiku, daudz spītēt.
izspļaudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Izspļaut.

O pārn. Uguns elles liesmas izspļauda. ME

I, 803.

izspļaudīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz spļaudīties. !.□ «Tfū, tfū,
tfū!» izspļaudījies viņš nošņācās bezspēcīgās
dusmās

.. . Stulpāns 2, 46. Izbārās, izspļaudījās
un šņākdamas aizgāja. ME pap I, 482.

izspļaut, -spļauju, -spļauj, -spļauj, pag.

-spļāvu; trans. Ar spļāvienu izvirzīt (no kurie-

nes, kur v. tml). \E3 Mutē iesūcās asinis. Iz-

spļāva. A Grigulis 9, 125. Upīšu Mārtiņš nemaz

nesmējās līdzi, atrausa putekļu lēkšķes no

acīm, atklepoja un izspļāva gluži melnu. Upīts
XI, 287. ..Ģirts izspļāva papirosu pa logu..
Dripe 2, 137. pārn. Dziesmas pirmos vārdus

viņš tiešām sakošļātus izspļāva no mutes. .
Upīts 9, 574. pārn. .. briesmonis [vulkāns] iz-

spļāvis milzu uguns lavīnu. Pad J 73, 29, l.

pārn. .. Un, ja es arī bezdibenī lēktu, Aiz

riebuma tas mani izspļautu. Aspazija 3, 389.

// intrans. Izdarīt spļāvienu. O Viņš izspļāva
caur zobiem un .. iebikstīja mācītājam sānos.

Upīts 18, 313. // pārn. Spēji izvadīt, izmest (no

sevis) — par ierīcēm. O .. gaisā stiepjas des-

mitiem lielgabalu stobru. Divi no tiem laiku

pa laikam izspļauj uguni. Grīva 5, 58. . . celtņi
velk piebriedušus tīklus, kuru lomu vienā rā-

vienā izspļauj uz kuģa klāja. Māksla 73, 2, 42.

// parasti divd. formā: izspļauts; parasti savie-

nojumā ar «kā»; pārn. Pilnīgi līdzīgs (parasti

pēc izskata). !□ Stella zīmēja jau trešo zī-

mējumu, kad ieradās skatītāji. .. «Mūsu Krišs,

nu tu velns, kā izspļauts!» Zemzaris 1, 13. «Bet

mazais tomēr ļoti līdzīgs tev. Kā izspļauts
pēc tēva!» Vilks 1, 150. Tas puika tak ir iz-

spļauts tēvs kas tēvs. Indrāne 6, 273.

izspodrināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;
trans. Iztīrīt; arī uzkopt. O Mūsu mazā ista-

biņa sakopta un izspodrināta kā uz svētkiem.

Avotiņa 3, 45.

izspoguļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz spoguļoties. □ Kas-

tītē atradās skaista zelta važiņa ar palielu ru-

bīnu. . . Tūliņ izmēģināja rotu, izspoguļojās.
Lācis VI, 430.

izsprāgt, -sprāgstu, -sprāgsti, -sprāgst, pag.

-sprāgu; intrans. 1. parasti 3. pers. Eksplodēt
(parasti par šāviņiem). iCD Blakus tikko iz-

sprāga tanka raidītā granāta. Grīva 8, 28.

Apakšā netīrā ūdenī gulēja. . neizsprāgušas
vācu mīnas. A Grigulis 9, 114. Kāds lādiņš ne-

izsprāga, bet aizkūleņoja pāri ierakumam kā

milzīga spēka mesta runga. Vilks 5, 70. pārn.

. . izsprāga smiekli, ka visa klase noskanēja.
Sudrabu E 3, 209.

2. Ļoti strauji izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.) — par cilvēkiem vai dzīvniekiem.

O Nu Pricītis izsprāga kā izsviests no gultas,
uzrāva biksītes, paķēra kamzoļus un cepuri ..
Birznieks-Upītis V, 167. . . vienā lēcienā izsprāgu

pa durvīm un uzlidoju mašīnas kravas kurvī.

Kar 58, 9, 47. . . nosvīdis un piesarcis es iz-

sprāgu gaitenī. Bels 1, 82. // Par priekšmetiem,
vielām. Asaras izsprāgst, biežāk asaras iz-

sprāgst acīs (arī no acīm) — saka, ja pēkšņi
acīs parādās asaras. Asaras izsprāgst no

acīm — saka, ja kāds sāk raudāt. □ Vīrs uz-

sauca, lai pamūku nost no priekšgala, un sāka

skrūvēt vaļā radiatora vāku. Nākamajā mirklī

tas izsprāga viņam no pirkstiem. . Lagzdiņš

3, 129. Istabā klusi dūca radiouztvērējs, un, kad

kuranti sāka sist divpadsmit, viņš lika izsprāgt

griestos šampanieša korķim. Saulītis 12, 235.

Pēkšņi no ūdens šņākdams izsprāga — jā, pa-

tiešām, izsprāga, nezinu cita vārda,kā nosaukt

šo spējo parādīšanos, — milzīgs, balts, tīklā

savīstīts zivju muskulis
0

. . Vilks 2, 140. Mildai

zobi sakodēs lūpā tā, ka gandrīz vai asinis iz-

sprāga. Upīts VII, 179. Aiz saviļņojuma viņai

izsprāga asaras. Lācis VI, 297. Vaigu galos iesi-

tās stingri norobežots sarkanums, acīs izsprā-

ga asaras. Sakse 7, 10. Asaras vārda tiešā no-

zīmē viņam izsprāga no acīm — karstas nik-

numa asaras. Ādamsons 2, 232. ļ<> Acis (vai) iz-

sprāgst no pieres (retāk dobuļiemj (ārā, arī

laukā) — saka, ja pēkšņa jūtu uzplūduma,

lielas koncentrēšanās vai tml. iemeslu dēļ acu

izteiksme saspringst. IO Ilzes acis, liekas, aiz

pārsteiguma izsprāgs no pieres. Avotiņa 2, 175.

Salīcis pār papīriem, nelaimīgais [eksaminē-
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jamais] raksta un raksta, un viņa acis, šķiet,

grib izsprāgt ārā no dobuļiem. . Kurcijs 2, 312.

*C> Izsprāgt (arī izlēkt) no ādas (ārā, ari laukā)

sar. — kļūt nesavaldīgam (dusmās vai satrau-

kumā). <> Izsprāgst kā korķis sar. — a. Saka

par cilvēku, kas ļoti strauji iziet, iznāk, iz-

skrien, b. Saka par cilvēku, ko atlaiž no darba,

izslēdz no kāda kolektīva. // Strauji izlidot

(piemēram, par dzirksteli). Dzirksteles iz-

sprāgst no ugunskura. // Strauji izplaukt (pie-

mēram, par lapām, ziediem). Pēc lietus pum-

puri izsprāguši.
3. sar. Nobeigties {par daudziem vai visiem

dzīvniekiem, parasti kādā vietā). iO Vēži upē

izsprāguši. ME I, 803. Rudens pusē cūku vien

bija vai vesels tūkstotis, arī govju vairāk

nekā agrāk. Izsprāgs visi! Stulpāns 2, 40.

// vienk. Nomirt (par daudziem vai visiem cil-

vēkiem, parasti kādā vietā).

izsprakstēt, parasti 3. pers., -sprakst, pag.

-sprakstēja; intrans. Sprakstot izlidot (piemē-

ram, par dzirksteli), a Virtuvē pamazām
sāka klāties dūmi

— no taukiem, kas iz-

sprakstēja uz plīts un svila. Ezera 5, 84.

pārn. .. saceļas piekrītošs nemiers. Kaut kur

kāds sāk aplaudēt, un aplausi izsprakst kā

sausu zaru degšana. . Jokums l, 50.

izsprakšķēt, parasti 3. pers., -sprakšķ, pag.

-sprakšķēja, arī izsprakšēt, parasti 3. pers.,

-sprakš, pag. -sprakšēja; intrans. Sprakšķot iz-

lidot (piemēram, par dzirksteli).

izspraudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Sprau-
dot viscaur Izgreznot; spraudot izvietot. I. is-

tabu ar ozolu zariem. I. zarus pa visu istabu.

!□ Kaps jau nebij izrakts diezin kā. . Bet,
kad tā izspraudīja egļu zariem, grumbuļus
un bedres nemaz neredzēja. Upīts XI, 345.

2. Spraudot izlietot (daudz vai visu). Visi

mietiņi izspraudīti.

izspraukties, -spraucos, -spraucies, -spraucas,

pag. -spraucos; refl. 1. Spraucoties izkļūt (no

kurienes, kur v. tml). O No «Moskviča»

izspraucas drukns vīrs. Zv 53, 16, 12. pārn. . . [šo-
feris] nomērīja mani ar skatienu, kas tik tikko

spēja izspraukties pa šauro šķirbiņu starp

plakstiem . . Lagzdiņš 3, 125. // pārn. Izvirzīties

(no kurienes, kur v. tml.) ■— parasti par

priekšmetiem. O Zem atmestās segas pavī-
dēja groziņš ar baltu pārsegu, no kura apak-
šas bija izspraucies degvīna vai vīna pudeles
kakls ar lakotu galviņu. Sakse 7, 425. Viegla
dvesma kustināja Gundegas matu šķipsniņas,
kas bija izspraukušās no lakata apakšas. Ezera

1, 141. // pārn. Par augiem, to daļām, n Gal-

venā ceļa smiltājā sagula gaišas dolomīta

plāksnes, nekur īsti cieši nesakļaudamās, at-

stādamas spraugas, kur izspraukties mauram.

Bērn 59, 11, 25. Kaspars atlaidās uz muguras

kāpu smiltīs un, norāvis tikko no zemes iz-

spraukušos smilgu, sāka to zelēt. Līvs 2, 166.

// pārn. Izplūst {pa spraugu, šauru vietu) —

par vēju, dūmiem v. tml. !□ . . pa šķērsieli-
ņām ziemeļa pusē izspraucas asas vēja šaltis.

Upīts 10, 5. // pārn. Izplatīties (pa spraugu,
šauru vietu) — par gaismu. !□ «Labrīt!» —no

mākoņa izspraucas žilbinošs saules stars. .
Bērn 50, 10, 27.

2. Spraucoties izkļūt cauri (kam), caur (ko).
I. cauri drūzmai. I. cauri lūkai. O Izsprau-
cies cauri cilvēku pūlim, viņš gāja pāri zālei.

Līvs l, 56. Kukurūza pirms skābēšanas bija
kā mūris. Ne pāri redzēt, ne cauri izsprauk-
ties. Liesma 64, 10, 9. pārn. Cauri klusajai mū-

zikai un vienmuļi murdošajām balsīm izsprau-
cās pirmais tosts. Skujiņš 8, 23. // pārn. Izvir-

zīties cauri (kam), caur (ko) — parasti par

priekšmetiem, a .. laiva, izspraukusies cauri

niedrēm, atdūrās krastā un makšķernieki iz-

kāpa malā.. Vāczemnieks 1, 33. // pārn. Par

augiem, to daļām. Asni izspraukušies cauri

pērnajām lapām. // pārn. Par uguni. O Val-

miera ir ietīta melnu dūmu segā. Brīžiem tai

cauri izspraucas liesma. Zv 52, 19, 15. // pārn.

Izplūst cauri (kam), caur {ko) — par vēju,

gaisa strāvām. Vējš izspraucas cauri durvju
spraugai. // pārn. Izplatīties cauri (kam), caur

(ko) —

par gaismu. lO ..cauri lapotnei iz-

spraukušies, pa gludo ūdens līmeni lēkāja
saules zaķīši.. Viese 2, 71.

izsprauslot, -oju, -o, -o, pag. -oju, arī iz-

sprauslāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Spraus-

lojot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

O Bieži vien viens vai otrs izsprauslāja
putru no karotes, nevaldāmiem smiekliem ne-

laikā uznākot. Jaunsudrabiņš 111, 75. pārn. Nār-

sta rajonā sabrauca kuģi no malu malām. Gar

apvārsni gulēja tumša, traleru izsprauslota
dūmu kārta. Grants 7, 46.

izsprausloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos,
arī izsprauslāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz aizturēti smie-

ties. O.. kad meitenei gribējās pasmieties,
viņa devās pie mātes, paslēpa sejiņu tās

brunčos un izsprauslājās pēc sirds patikas.
Klīvers 1, 37.

izspraust, -spraužu, -spraud, -sprauž, pag.

-spraudu; trans. 1. Spraužot izvirzīt cauri

(kam), caur (ko). I. adatu caur audumu.

2. Izspraudīt {1). I. klēti ar kalmēm.

3. Izspraudīt (2). I. visus mietiņus,

izsprausties, -spraužos, -spraudies, -spraužas,

pag. -spraudos; refl.; novec. 1. Izspraukties (1).
O pārn. Pa kreisi zilgoja sīkajiem ziediņiem
zemteku paklājs, kur pa starpām ziņkārīgi iz-

spraudās spradzeņu baltās actiņas ..
Sudrabu E

3, 190.

2. Izspraukties (2). !□ «Kad tu caur durvju

šķirbām un atslēgu caurumiem vari izspraus-

ties, tad jau tu manā tabakas ragā tiksi vēl

vieglāk.» LTP 309. Viņš izspraudās caur laz-

dām. ME I, 803.

izsprāgāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -aja;
intrans. Sprēgājot izlidot {piemēram, par dzirk-

steli).
izspridzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju;

trans. 1. Spridzinot panākt, ka izsprāgst (1).

I. granātu. I. lādiņu. // Spridzinot ievainot.

I. ar granātu seju. // Spridzinot iznicināt

(daudz vai visu). \UJ . . liek izlauzt vai iz-

spridzināt gadu simteņiem vecus ozolus. .
Lit M 67, 51, 12.
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2. Spridzinot radīt, izveidot (kur, piemēram,
bedri), a Tika atklāti hitleriešu izspridzinātie
krāteri, kas varēja apdraudēt ostas būves. Cīņa

64, 51, 4. Lielajai kūtij abos stūros izspridzi-
nāti robi.. Upīts VIII,612.

izspriedelēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz spriedelēt, a . .kai-

miņu pagastā ļaudis visādi izspriedelējās. Lā-

cis 4, 4. Sasildījušies un izspriedelējušies, ļau-
dis apsēdās un sāka gaidīt. Saulītis 12, 253.

izspriest, -spriežu, -spried, -spriež, pag.

-spriedu; trans. 1. Pilnīgi izrunāt, izanalizēt

(ko), izsakot vērtējumus, spriedumus. lO Kā

jau tas vienmēr bijis Auruciemā, kad jāiz-
spriež svarīgi jautājumi, zvejniekiem līdzi at-

nākušas arī sievas. Līvs 2, 113. Ir jau vēla

nakts. Izspriests gan tā, gan citādi, bet neko

prātīgu izdomāt nevar. Dripe 1, 40.

2. jur. Tiesas procesā noskaidrot apstākļus
un lormulēt spriedumu. I. tiesas sēdē. I. pēc
būtības. I. lietu pēc lietā esošajiem materiā-

liem. Izspriest tiesu novec. —
tiesas procesā

noskaidrot apstākļus un izteikt spriedumu.
O Krimināllietas tiek izspriestas, ievērojot

principu, ka visi pilsoņi ir vienlīdzīgi likuma

un tiesas priekšā. . Krim pr 10. Likums neno-

saka nekādas priekšrocības ne tēvam, ne mā-

tei [ja tiesa šķir viņu laulību]. Izspriežot šā-

das lietas, tiesai noteikts paturēt vērā vie-

nīgi bērnu intereses.. Sk Ģ 66, 7, 23. Šādos

pagasta nodevu ievākšanas centros feodāļi iz-

sprieda arī tiesu, par ko ņēma speciālas no-

devas. V Kalniņš 1, 46.

izspriesties, -spriežos, -spriedies, -spriežas,
pag. -spriedos; refl. Dziļi, vispusīgi (savā star-

pā) izanalizēt, izspriest; ilgāku laiku, daudz

spriest. I. par gaidāmo laiku. O . . izgudro-

jās, izspriedās, kad kāzas svinēt. . Zeiboltu J

I, 168. Nav nekāda prieka vienmēr atbildēt uz

tiem pašiem jautājumiem, tāpēc Lita met vie-

siem neuzkrītošu līkumu. Ar vecotēvu, ar to

ir cita lieta, tur var izspriesties kā cilvēks ar

cilvēku . . . Zigmonte 2, 79.

izsprukt, -sprūku, -sprūc, -sprūk, pag. -spru-

ku; intrans.; sar. 1. Ar grūtībām, slepeni v. tml.

izkļūt (no nevēlama stāvokļa). Izsprukt ar ve-

selu ādu — laimīgi (bez zaudējumiem) izkļūt
no nevēlama stāvokļa. Izsprukt no (kāda) na-

giem — laimīgi (bez zaudējumiem) izkļūt no

nevēlama stāvokļa. Izsprukt no pēriena — iz-

vairities no pēriena. □. . iznāca klajumā
Inga, divos pirkstos turēdams pie čupras
lauku peli, kura spārdījās un kumuroja,
gribēdama izsprukt. . Sudrabu E 3, 176. «Vai

jūs nevarētu atbraukt man līdzi uz izpildu
komiteju?» . . Mirdza runāja aizgūtnēm, it kā

baidīdamās, ka skolotājs varētu viņai iz-

sprukt. Sakse 7, 115. Alberts Vieziņš savilka

pirkstus dūrē, paskatījās un pasmaidīja, —

šķita, ka šajā spēcīgajā skavā būtu cieši

iežmiegts liktenis, tik cieši, ka šoreiz tas ne-

kur neizspruks. Saulītis 12, 222. . . viņiem katr-

reiz bija laimējies laikus paglābties kādā ostā

vai mierīgā līcī. Tā viņi cerēja ar veselu ādu

izsprukt arī šoreiz . . Lācis 10, 171. . . viņš ..,
izsprucis no policijas nagiem, nodomāja iestā-

ties Gorku mērnieku un agronomu skolā.
.

Austriņš 2, 25. .. [zēns] izdauzīja kaimiņu mā-

jai logu un, izsprucis no mātes pēriena, no-

sēdēja . . mežā līdz pusnaktij. Laganovskis 1,82.
\> Izsprukt no slazda — neiekrist slazdā.

II Atri, bēgšus, slapstoties izkļūt (no kurie-

nes, kur v. tml). □ Rihards izsprūk laukā

sasarcis un spurains. . Indrāne 6, 227. Kādu

laiku viņu mētāja un spārdīja kā futbolbumbu,
tad kāds naca un Zigim izdevās izsprukt uz

ielas. Saulītis 12, 26. Tiklīdz šoferis izkāpa ārā,
es steigšus izspruku viņam pakaļ. Lagzdiņš

3, 129. //' Atri, bēgšus, slapstoties izkļūt cauri

(kam), caur (ko), a pārn. .. gaismas kūļi, iz-

sprukuši pa mazo lodziņu cauri sienai,.. uz

ekrāna pārvērtās par cilvēkiem, mājām . . Zv

58, 17, 20.

2. parasti 3. pers. Neviļus, negribēti tikt pa-

teiktam, izrunātam (par vārdu, izteikumu

v. tml.). Izspruka dīvains salīdzinājums. Ne-

jauši izsprucis vārds. Izsprukt pār lūpām —

neviļus, negribēti tikt izteiktam, izpaustam.
O «Kāpēc tad tā?» man izspruka nikns jau-

tājums. Jaunsudrabiņš 4, 37. «Mārtiņ, palīgā,
Mārtiņ!» viņam izsprūk tīri nejauši un negri-
bēti. Krūmiņš l, 93. Agnese gribēja melot, bet

Valda ciešais skatiens neļāva meliem izsprukt
pār lūpām. Sakse 6, 289. // Neviļus, negribēti
rasties, sākties (piemēram, par smiekliem).

O Atkal Annelei izspruka smiekli. Atri tos

noslēpa lakatiņā. Brigadere XVIII, 184. Zinot

pirmā riņķa spēles rezultātu (7 : 1 PSRS izla-

ses labā), patiešām var izsprukt smaids..

Sports 69, 51, 3. . . reizēm viņam izspruka arī

pa vaidam. Upīts 11, 452.

3. Sprūkot izkrist, izslīdēt. Zutis izsprūk no

rokām. t~3 Tad lapa pirkstos sāka savādi pu-

rināties, . . izspruka no pirkstiem.. Upīts 111,

209. Cirvis man izspruka no rokām. ME I, 804.

izspurgt, -spurdzu, -spurdz, -spurdz, pag.

-spurdzu, retāk -spurgstu, -spurgsti, -spurgst,

pag. -spurgu; intrans. 1. parasti 3. pers. Spur-

dzot izlidot (parasti par putniem). □ Kur ga-

dījies, kur ne
0

, no zāles ciņa izspurdza cīru-

lis, kā bulta uzšāvās blāvajās rīta debesīs un

izbēra skanīgo dziesmu vāceli. Grīva 3, 122.

Pēkšņi uzspīdēja saule, un no koku pazarēm

izspurdza putnu bars. Bērn 57, 8, 21. Krastā. .

izspurdz sešas spārītes . . Jauno v 59, 206. pārn.

Bet pēkšņi man no krūtīm izspurdz bezdelīga,
Sāk augšup, lejup slaidus lokus vīt. .

Ķempe

7, 77.

2. Strauji, pēkšņi (parasti vieglā gaita) iz-

virzīties (no kurienes, kur v. tml.) — par cil-

vēkiem vai dzīvniekiem. O «Tikai nesalauz!»

Zenta pamācīja. —
«Tieši tā —

nesalauzt!» . .
Mirdza attrauca un izspurdza pa durvīm. Sakse

7, 99. // Strauji, pēkšņi (parasti vieglā gaita)
izvirzīties cauri (kam), caur (ko) — par cil-

vēkiem vai dzīvniekiem. I. cauri istabai.

3. parasti 3. pers. Spurdzoši ieskanēties (par
smiekliem). !□ Puišu izskats [meitenes] ap-

mierināja, arvien biežāk izspurdza viņu

smiekli. Tas abus mācekļus iedrošināja, un ..

viņi sāka iet meitenēm blakus. A Grigulis 13, 21,
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izspurt, -spurstu, -spursti, -spurst, pag. -spu-

ru, arī -spūru; intrans.; parasti divd. formā: iz-

spūris, izspūris. 1. Būt ar spurainu, saboztu

apspalvojumu, apmatojumu (par dzīvniekiem).

O Strazdi, sabozušies un izspūruši, ka ne gal-

vas, ne astes neredzēja, tupēja nosarmojuši. .
Plūdonis 2, 371. Apstādījumu krūmos vidžināja

izspūruši zvirbuļi. Vilks 5, 151. Izspūris suns

pieskrej pie akas. . Kurcijs 4, 62. // Būt ar ne-

sasukātiem matiem (par cilvēku). Izspūris jau-
neklis. O . . Grabska sieva noskrēja pa vī-

teņu [vītņu] kāpnēm sarkana un izspūrusi, no-

rautu galvas lakatiņu un pārplēstu jakas pie-
durkni . . Upīts XII, 878. «Kāds tu izskaties! Ap-
svilis, izspūris!» Kroma 3, 54.

2. parasti 3. pers. Būf nesasukātiem, nesakop-

tiem (par matiem),- būt spurainam, saboztam

(par apspalvojumu, apmatojumu). O Sirmie,

retie mati pēkšņi izspēra uz visām pusēm.
Fimbers 1, 16. Anna izskrēja. . , izspūrušos
matus zem lakatiņa atpakaļ bāzdama. Upīts

XI, 205. Direktors vēroja sportisko puisi, ku-

ram bija Egles domīgā seja, bet izspērušais
matu ezītis pašam savs. Birze 5, 209.

izstāde, -es, dsk. ģen. -žu, s. Pasākums, kura

mērķis ir parādīt publiskai apskatei kādu (pie-
mēram, mākslas darbu, priekšmetu) kopumu,-
publiskai apskatei izvietotais (kā) kopums;
vieta, kur (kas) izstādīts. Lietišķās mākslas i.

Mākslinieka personālā i. Ceļojošā i. Rīkot pa-

vasara ziedu izstādi. Organizēt grāmatu iz-

stādi. Atvērt izstādi. Apskatīt izstādes ekspo-
nātus. O . . viņš izlasīja diezgan daudz ro-

mānu, apmeklēja mākslas izstādes . . Purs 4, 76.

Izstādē demonstrē ap 2700 mašīnu un darba-

galdu, 4000 aparātu, 1800 modeļu un maketu.

Zin T 64, 7, 2. Izstāžu zālē republikas māksli-

nieki un karikatūristi sarīkojuši savu. . ce-

turto karikatūru izstādi. Pad J 73, 54, 4.

izstādīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. lestādīt

(augus) citu no cita kādā attālumā. To-

mātus polietilēna siltumnīcās izstādīja aprīļa
sākumā. Liesma 64, 8, 11. Mazajās kastītēs sa-

dīga spilgti zaļi asniņi, bet maijā tos jau va-

rēja izstādīt dārzā. Zv 53, 20, 6. Veiksmīgi izvē-

loties koku sugas un pareizi tos izstādot aug-

snē, ir iespējams ievērojami samazināt putekļu
daudzumu dzīvojamo kvartālu gaisa zonās.

Rīgas B 73, 178, 3. // Stādot izlietot (daudz vai

visu). O Cik pūru kartupeļu tu šogad izstā-

dīji? ME I, 805.

2. Izvietot (ko) publiskai apskatei (izstādē,

muzejā). □ . . ielūkojāmies blakus istabā, kur

mums par godu un par prieku biedri māksli-

nieki izstādījuši savus darbus. Purs 4, 81. īpašā
zālē muzejā izstādītas dažādas dāvanas, ko

varoņpilsēta saņēmusi no visām pasaules ma-

lām. Zv 53, 3, 10. . . [māksliniece] ar labāko iz-

stādīto dekoru kompozīciju. . rada optimis-

tisku, zināmā mērā poētisku noskaņojumu. .
Lit M 75, 8, 9.// pareti. Izvietot, nolikt apskatei,
pārdošanai (preces). O Tirgotāji preces gal-
venēm kārtām izstādījuši .. uz zemes. Kā

tikai te nav! Visdažādākie augļi, rieksti, za-

ļumi, zivis . . Grīva 8, 232. . . pie durvīm ārpusē

izstādītas preces. Tur balti kartupeļi, . . rutki,
sīpoli . . Sudrabu E 3, 501.

izstaigāt, -āju, -ā,_-ā, pag. -āju. i. trans. Stai-

gājot pabūt (daudzās vai visās vietās),- staigā-

jot pabūt daudzās vai visās vietās (kādā teri-

torijā, telpā). I. parku. I. jaunceltni. I. mu-

zeju. I. daudzus novadus. I. malu malas. Iz-

staigāt kauju laukus (arī kara laukus) — pie-
dalīties kaujās daudzās vietās. O Viņi bija
izstaigājuši pilsētu krustām šķērsām. Brīdaka

2, 208. Purgaiļos nesen bija uzcelta jauna māja,
un mēs nu barā izstaigājām visas trīs ista-

bas . . J Kalniņš 2, 45. Kājām viņš bija izstaigā-
jis Latviju . . Ziedonis 6, 179. Es izstaigāju visas

ganības, apraudzīju visus putniņu perēklīšus,
cik vien man viņu bija. Jaunsudrabiņš la, 170.

Pats [grāmatas] autors izstaigājis kauju laukus

Sibīrijas 51. strēlnieku pulkā. Jaun Gr 67, 7, 6.

// Staigājot veikt (ceļu, maršrutu v. tml). Iz-

staigāt (arī iziet) kara (arī kauju, cīņu) ceļus —

piedalīties kaujās daudzās vietās. !□ Cik tālus

ceļus izstaigāja puisis, nevienam viņš nestās-

tīja. Kaldupe 6, 103. Bet es devos paklaiņot°, iz-

staigāt vecās takas. Stulpāns 2, 89. . . šaurās

līčloču ieliņas te var izstaigāt no viena gala
līdz otram, nesastopot dzīvu dvēseli. Skujiņš

7, 54. pārn. Latviešu rakstniecība kopā ar

Puškinu ir izstaigājusi visu savu vēsturisko

ceļu. Zv 74, 10, 2. Viņš atgriezās Ventspilī ilgi
pēc uzvaras, izstaigājis garus kara ceļus Vā-

cijā. Zigmonte 2, 30. Vīri domā par izstaigāta-

jiem kauju ceļiem. Vejāns 5, 162.

2. intrans. Staigājot pārvietoties; staigājot
paveikt (kādu gājienu). Grūti i. tik tālu.

□ Gar žogiem stiepās augstas apglumējušas
dēļu ietves, lai rudens dubļu laikā cilvēki va-

rētu izstaigāt sausām kājām. Vāczemnieks 4, 7.

Ziemās viņš mīlēja šurp turp dievs zin kādēļ
izstaigāt un vakaros vīt virves, grožus vai kā-

das auklas.. Kaudzītes la, 63. Katru dienu no

Menteņiem līdz cirsmām un meža sējumiem
izstaigāt bija par tālu. Ezera 2, 50. // Staigājot
izvirzīties cauri (kam), caur (ko). !□ Lieliem

soļiem viņi pārgāja Gaujai, izstaigāja cauri

pilsētai . . Birze 3, 74.

3. trans. Vairākkārt staigājot, izbojāt (kādu
vietu); vairākkārt staigājot, izmīdīt (parasti
augus). I. tīrumu. I. zālāju apstādījumos. I.

āboliņu. // Vairākkārt staigājot, radīt, izveidot

(piemēram, taku). O Rudzu druvai cauri iz-

staigātas nevis taciņas, bet ceļi. . Cīņa 73, 145, 4.

izstaigāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz staigāt. !□ Viņš iz-

staigāsies kopā ar jums turpat veselu dienu

un otrā rītā nepateiks, vai jums bijis mugurā

zils vai zaļš, sarkans vai melns . . Kalndruva

5, 189. Visu priekšpusdienu esmu izstaigājies
krustām šķērsām pa Rīgas ielām. Talcis 5, 34.

lesim pa dārzu izstaigāties. ME I, 804.

izstaipīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Kusti-

not izvingrināt (ķermeni, tā daļas); vairākkārt

izstiept (3). I. augumu. I. notirpušo roku. Iz-

staipīt kaulus — izstaipīt locekļus. O Gribē-

tos nokāpt no zirga, izstaipīt kājas, pasēdēt
ceļmalā uz akmeņiem. Birznieks-Upītis 111, 301.



izstaipīties 684

Viņš, piecēlies kājās, izstaipa saliektos locek-

ļus. Upīts 6, 23. Grozā tupēja gailis ar sasietiem

spārniem un kājām. ..
Viņa uzmanīgi

_

pār-

grieza saites, gailis mazliet grīļīgi nostājās uz

kājām un izstaipīja spārnus. Ezera 1, 309. .. viņš
cēlās no galda un, kaulus izstaipīdams, pa-

staigājās pa istabu. J Kalniņš 2, 222. // Pārpūlēt

(parasti rokas, piemēram, nesot ko smagu).
!□ Daila brida un brida pa ceļa paltīm un

grambām. Plecus nospiedušas mugursomas

platās siksnas, rokas izstaipījis čemodāna

svars. Zv 58, 2, 19. . . dzīslas vijas kā virves ap

smaguma izstaipītajiem muskuļiem .. Krūmiņš

1, 41.

2. Staipot padarīt garāku (priekšmetu). I. gu-

miju. O Ar pirkstiem izstaipījis stīgas, sāka

spēlēt. ME I, 804. // Lietojot, valkājot padarīt

garāku, ari vaļīgāku (piemēram, apģērbu, tā

daļas). Izstaipīta šalle, a Izstaipītās bikšu ka-

batas liecināja, ka tām iznāk pārnēsāt kriet-

nus smagumus. Vāczemnieks 4, 9.

3. Izvirzīt, izstiept (piemēram, auklu); arī

izmētāt (parasti ko tievu, garu). I. lenti pa

visu istabu. O Zirgi šņākdami rija no vārpai-
niem galiem, sausos stiebrus pa visu lauku

izstaipīdami. Upīts VIII, 387.

izstaipīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Kustoties izvingrināt ķermeni, tā daļas.
□ Egils pamostas nedaudz nospiestiem sā-

niem . . Viņš izstaipās . . Zigmonte 4, 160. Skaļi
žāvādamies, Elmāra kaimiņš izstaipījās. . Lu-

bējs 1, 78. Viņa tīksmīgi izstaipījās, saliekdama

un iztaisnodama kāju ar šauro celi, un tad

nogūlās . . Birze 5, 162.

2. parasti 3. pers. Reil. iz s taiplt (2).

Gumija izstaipījusies. Josta izstaipījusies.
Krekla apkaklīte izstaipījusies.

3. parasti 3. pers. Reil. izsta i pīt (3).

Salmi izstaipījušies pa pagalmu.
izstampāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Izmīdīt (1). lO ..zirgi naktī bija pasprukuši
vaļā, izēduši un izstampājuši.. līča pļavu.
Sakse 2, 97.

izstarojums, -a, v. 1. Elektromagnētisko

viļņu, elementārdaļiņu, ari enerģijas veidu iz-

platīšanās telpā (no kāda avota). Samazināt

izstarojumu. Kaitīgi izstarojumi. O Šo saules

izstarojuma, mitruma un sala ietekmē pārvei-

dojušos [zemes] virskārtu sauc par augsni.
Izrakt 8. No radioaktīviem izstarojumiem katru

gadu saslimst un mirst cilvēki . . Birze 5, 102.

2. Rezultāts-*-i zsta ro t (2). Sāpju i.

3. Paveikta darbība, rezultāts izst ar o t

(3). O Viņas skatiens, viņas līksmās sejas

izstarojums Justu pilda ar prieku. Kar 54, 4, 52.

izstarot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. parasti
3. pers.; trans. Radīt un izplatīt telpā (parasti
elektromagnētiskos viļņus, piemēram, gaismu,
inlrasarkanos starus); radīt un izplatīt telpā
(kādu enerģijas veidu, elementārdaļiņas). I.

gamma starus. O Saule izstaro mums visiem

redzamo gaismu.. Zin T 62, 10, 32. Izotopus
iedala stabilos un radioaktīvos. .. otrajiem
bez tam vēl ir sevišķa īpašība — radioaktivi-

tāte, tas ir, spēja izstarot radioaktīvus starus.

Zin T 63, 4, 16. Saule un citas zvaigznes ik se-

kundi izstaro pasaules izplatījumā milzīgus
enerģijas daudzumus. PL Skola 62, 5, 85. Bara-

kas vidū kurējās čuguna krāsniņa, — tā iz-

staroja ne tikai siltumu, bet arī gaismu . . Sa-

lenieks 3, 49. pārn. Kad cilvēks dzied, viņš top

stiprāks, drošāks. Viņš pats sāk izstarot gais-
mu, kas citos aizdedz vistīrākās jūtas un ilgas.
Vējāns 5, 187. // Izdalīt un izplatīt telpā (ele-

mentārdaļiņas). I. neitronus. O Padomju zi-

nātnieki paredzēja, ka jāeksistē vēl vienam

[radioaktīvās] sabrukšanas veidam, kurā ko-

dols izstaro protonu. . Zin T 63, 11, 35. // intrans.

Izplatīties (parasti par elektromagnētiskajiem

viļņiem, kādu enerģijas veidu). Gaisma izstaro

uz visām pusēm. Siltums izstaro telpā. O pārn.

Gadiem viņa mīlestība bija tik bezcerīgi iz-

starojusi saltā tukšumā, ka tagad tai pietrūka
spēka. J Kalniņš 3, 130.

2. parasti 3. pers.; intrans. Izplatīties orga-

nismā (par sāpēm). O . . slimnieks sūdzas par

sāpēm pakrūtē . . Sāpes var izstarot uz labo

lāpstiņu., vai uz kreiso plecu, sirds rajonu..

X Rudzītis 2, 15. Nervu saknīšu bojājums iz-

raisa sāpes mugurā, kuras bieži izstaro uz kā-

jām, rokām. Ves 64, 9, 9. Smēķētāji bieži slimo

ar stenokardiju, kas izpaužas kā stipras sāpes

sirds apvidū, kuras izstaro uz kreiso roku. .
Pad J 63, 97, 6.

3. trans. Izpaust (piemēram, jūtas) — par

acīm, skatienu, seju. O Roba acis izstaroja
klusu prieku. Salenieks 3, 295. Priecīgi ir visi,

bet starp pārējo sejām viena izstaro īpašu

sajūsmu. Dripe 3, 255. Strēlnieku acis, kas iz-

staroja apņēmību un stingrību, pavērās uz

sala dūmakas aizsegto Maskavu . . Grants 5, 8.

// intrans. O Daudz rūgtu pašpārmetumu iz-

staroja no viņas domīgajām acīm, kuras tā

tik vienu vienīgu reizi pacēla uz augšu. .
Persietis l, 247. Smilga paceļ galvu, un no

viņa acīm gaiši izstaro tas, kas balsī skan

tā apspiesti un pus dzirdami. Upīts 11, 410.

// Ar savu izturēšanos, ricibu, runu izpaust
(parasti pozitīvas jūtas). O Ir cilvēki, kas iz-

staro sirsnību. Ar viņiem viegli runāt, viegli
ko palūgt. Cīņa 63, 51, 4. «Nē,» domā Agnese,
atvairīdama burvību, ko izstaro Elga, «nē, es

nedrīkstu ļauties šim Elgas jaukumam .. Man

ar Elgu jārunā nopietni.» Bendrupe 1, 94. Prie-

cājās paši un izstaroja prieku citiem. Cīņa

74, 187, 4.

4. parasti 3. pers.; intrans.; pareti. Atzaroties

(2). O Ciema centrs bija veca muiža, no ku-

ras izstaroja piecas ozolu, liepu un kļavu ale-

jas. Birze 5, 20. Audzējs var būt punktveidīgs,
reizēm no tā izstaro stīdziņas, līdzīgas zirnekļa

kājām. Ves 63, 3, 30.

izstaroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;

refl.; reti. 1. Reil. i z s t ar o t (1). Spuldzes

gaisma izstarojas tumsā.

2. Izstarot (2).
izstāstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Stāstot

izpaust (kādu domu, laktu v. tml). I. patie-
sību. I. interesantu notikumu. Izstāstīt ceļu —

izstāstīt, kā nokļūt līdz kādai Izstāstīt

darbu novec. — izstāstīt, kas jāstrādā, arī kā

jāstrādā. O Un viņa izstāstīja visu visu, kas
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noticis pēdējās stundās. Birze 3, 153. Vārds pa

vārdam, un drīz viņa bija tam izstāstījusi sa-

vas bēdas. Sakse 7, 263. Šo stāstu man izstāstīja

kāds bulgāru emigrants. . Grīva 8, 193. Sila

malā apstājāmies, Māra izstāstīja ceļu un at-

vadījās no vīriem. Kar 57, 2, 71. Mikus: Pie-

mirsu sieviešiem izstāstīt darbu. Blaumanis 6,

282. // intrans. I. par ceļojumu. O Ilgi cīnījos
ar sevi un domāju — izstāstīt Zintrai par šo

sarunu vai ne? Lukjanskis 1, 121. ..un Ervīns

droši izstāsta par savu neveiksmi ar dzen-

skrūves uzgriežņi. Krūmiņš l, 57. Tu man iz-

stāsti par savējiem. Birze 3, 42. // Rakstveidā,

rakstītā tekstā izpaust (kādu domu, laktu

v. tml.). O Es tikai rakstu un rakstu, steig-
dams izstāstīt visu. Bērce 5, 54. Par viņu pat

rajona avīzē ierakstīts garš raksts .. Tanī sīki

izstāstīts, kā viņš kopj savu mašīnu, kā orga-

nizē darbu uz lauka. Jansons 2, 74. // intrans.

I. par saviem panākumiem vēstulē.

izstāsts, -a, v.; reti. Stāstījums. O.. sieva

mani brīdi pavēroja, bet bija manos jautā-

jumos visu sapratusi, to liecināja viņas iz-

stāsts . .Jaun Gr 66, 6, 34.

izstāties, -stājos, -stājies, -stājas, pag. -stā-

jos; refl. i. Pēc paša vēlēšanās pārtraukt būt

par (kādas organizācijas, kolektīva v. tml.)

biedru, dalībnieku, darbinieku, (mācību iestā-

des) audzēkni. I. no organizācijas. I. no dzies-

mu un deju ansambļa. O Izstājoties no armi-

jas, Musorgskis pameta arī vieglo salonu

dzīvi, trūkuma vajāts, vēlāk pieņēma niecīgu
ierēdņa vietu. Vītoliņš 2, 41. Lipsts Tilcēns no

mākslas vidusskolas izstājās un sāka meklēt

darbu. Skujiņš 4, 15. . . Laimiņai jau arī bij no

skolas jāizstājas, to nepabeigušai. Aspazija

3, 233.

2. Pārtraukt piedalīties (kādā pasākumā).

O Tā bija pusfināla spēle, jo sacensības no-

tika pēc olimpiskās sistēmas — zaudētājs iz-

stājas. Pad J 73, 214, 3. Daži [dejotāju] pāri jau

izstājās no kopīgiem priekiem, aiziedami pa

celiņu. . Fimbers 1, 365.

3. jur. Pārtraukt piedalīties (tiesas procesā).
4. reti. Izvietoties, nostāties. iO Ja kūm-

nieki [kūmas] reti izstājoties .. , tad bērniem

tiekot... reti zobi. ME pap I, 483.

izstāvēt, -stāvu, -stāvi, -stāv, pag. -stāvēju.
1. intrans. Nostāvēt (kur kādu laiku). Izstāvēt

klāt sar. — būt klāt, lai, piemēram, uzmanītu,

aprūpētu (kādu). O Ķēniņš licis izstāvēt trīs

naktis savā baznīcā. ME I, 805. .. izstāvēt klāt

cilvēkam, kurš par katru cenu grib taisīt eks-

perimentus — nē, to es nespēju! Brodele 7, 63.

2. trans. Stāvēt un pabeigt stāvēt (parasti
rindā pēc kā). O «.. kamēr izstāvēs rindu pēc
svariem, tikām [tikmēr] labākās vietas [tirgū]
aizņems citi.» Ezera 1, 213. ..Ritums nopirka
šokolādi un ziedus. Visur, kā jau pēc darba

beigām, vajadzēja izstāvēt mazu rindiņu. .
Meldere 1, 126.

izstāvēties, -stāvos, -stāvies, -stāvas, pag.

-stāvējos; refl. Ilgāku laiku, daudz stāvēt (par
cilvēkiem vai dzīvniekiem). iO Stāvēja zēns,

izstāvējās. Kājas sāka gurt un tirpt . . Sud-

rabu E 3, 306.
. . kad divdesmit reizes viņš no-

gulies zemē un atkal pietrūcies kājās, kad uz

galvas izstāvējies, viņš nāk man klāt. . Rih-

ters l, 413. Pastaris izstāvas galotnē vienu

dienu, otru .. LTP 173.

izsteberēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;

niev. Steberejot, neveiklā gaitā ejot, izvirzī-
ties (no kurienes, kur v. tml.). I. no istabas.

O. . es norāpos no savas zemās laktas un iz-

steberēju laukā, stīvs kā vecītis. Jaunsudrabiņš

2, 183. Gar mājas stūri izsteberēja Salamons ..
Indrāne 1, 396. Viņš piepildīja tam vēl glāzi,
un Ošs izsteberēja ārā. ME I, 805. // Steberē-

jot, neveiklā gaitā ejot, izvirzīties cauri (kam),
caur (ko). I. cauri dārzam.

izsteigt, -steidzu, -steidz, -steidz, pag. -stei-

dzu. 1. trans.; pareti. Steidzīgi, ātri paveikt (pie-

mēram, darbu). iļZJ Vai tad visus darbus var

vienā reizē izsteigt? ME I, 805. Saimniece ne-

var izsteigt laikā pusdienu izvārīt. ME I, 805.

2. intrans. Izsteigties. I. no pagalma.

izsteigties, -steidzos, -steidzies, -steidzas, pag.

-steidzos; refl. Steidzīgi, ātri izvirzīties (no ku-

rienes, kur v. tml.). I. ārā. O Marija izstei-

dzās no istabas saviebusies, noskurinādamās.

Upīts 4, 715. Pa to laiku pagalmā bija izsteigu-
šies kāda sieviete . . Avotiņa, Peters 1, 64. Un

es izsteidzos trepju telpā, lai tevi vēlreiz sa-

tiktu. Cīņa 73, 134, 4. // Steidzīgi, ātri izvirzī-

ties cauri (kam), caur (ko). I. cauri gaitenim.

izstenēt, -stenu, -steni, -sten, pag. -stenēju;
trans.; reti. Stenot radīt (skaņas); stenot iz-

paust. O pārn. Pēc kāda laika, pasaules sāpes

izstenēdams, aizvankšķējās ārā izdzītais Vin-

terapfelbauma mopsis. Upīts XII, 940.

izstenēties, -stenos, -stenies, -stenas, pag.

-stenējos; refl. Ilgāku laiku, daudz stenēt. I.

sāpēs.
izstīdzēt, -stīdzu, -stīdzi, -stīdz, pag. -stī-

dzēju, retāk izstīgt, -stīdzu, -stīdz, -stīdz, pag.

-stīdzu, retāk -stīgstu, -stīgsti, -stīgst, pag.

-stīgu; intrans. 1. parasti 3. pers. Izaugt garam,

tievam un vārām (par augiem). Izstīdzējuši
stādi. O Nevar pieļaut tādu stāvokli, ka ro-

zēm pumpuri sāk plaukt zem ziemas segas, jo

tad rozes izstīdz, t. i., attīstās bezspēcīgi, vāji
dzinumi. Dindonis 1, 139. ..viss pieaudzis iz-

stīdzējušām nātrēm un balandām. . Upīts

11, 310.

2. parasti divd. formā: izstīdzējis, izstīdzis.

Izaugt tievam, arī tievam un garam (par cil-

vēku vai dzīvnieku, tā ķermeni, ķermeņa da-

lām). Izstīdzējusi pusaudze. O Andris bija
savā piektajā dzīvības gadā, neliels, izstīdzē-

jis puika gaišiem linu matiem. Caks_ll, 7. Viņa

bij izstīdzējusi garumā. ME I, 806. Ara iedams,

iemetu acis Karlīnes spogulī pie sienas. No

turienes man rēgojās pretim izstīdzis zens. .
Birznieks-Upītis I, 326. Saulē iztvīkuši Itālijas
dienvidi. .. Pelēki nabadzības un laika zoba

sagrauzti nami. Un cilvēki. Sūrā darbā izstī-

dzējušām rokām, rūpju izvagotam sejām. Cīņa

63, 240, 3. Visapkārt greznajiem jātniekiem sa-

traukti lēkāja un rēja gari un izstīdzējuši
medību suni .. Ādamsons 2, 243.

izstiebrot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; in-

trans. Stiebrot un pabeigt stiebrot. O . . bietes,



izstiegrot 686

burkāni un citi sakņaugi pastiprināti attīsta

ziedu un sēklu stublājus (izstiebro) . . Apsītis

1, 353. Rutki izstiebro. ME I, 806.

izstiegrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izvei-

dot (ko) ar stiegrojumu.lO pārn. .. ceļš strauji
izliecās, turklāt šis izliekums bija slīps un kai-

lām, resnām koku saknēm izstiegrots. Kaln-

druva 2, 87.

izstiepiens, -a, v. Vienreizēja paveikta dar-

bība -aizstiept (3). O Ar vienu rokas iz-

stiepienu. ME pap I, 483.

izstiepjamība, -as, s.; parasti vsk.; tehn. Spēja
tikt izstieptam. O Svinam un tēraudam iz-

stiepjamība nav vienāda . . Zin T 70, 3, 42.

izstiept, -stiepju, -stiep, -stiepj, pag. -stiepu;

trans. 1. Stiepjot padarīt garāku (priekšmetu).
I. gumiju. IO .. trešam paskaidrojis, ka pašas

gultas viņš diemžēl garākas nevar izstiept.

Pad J 74, 4, 4. .. liels prieks, ka vari uz virpas
izstiept vāzi, cik garu tev tīk. . Pad J 70, 50, 2.

..
un drīz vien garā kolonna saruka kā vaļā

palaista atspere, kas bijusi izstiepta. Vilks

5, 60. // Padarīt garāku (rindu, kolonnu v. tml.).

O Izstiepsim priekšgrupu, pagarināsim gā-

jiena atstarpes. Pad J 73, 91, 2. // pārn. Paildzi-

nāt (norisi, darbību). O ..pirmais cēliens

[izrādei] ir ļoti izstiepts, pārāk gara ir ekspo-

zīcija. Cīņa 57, 263, 3.

2. Izplest, izritināt, izvirzīt garumā; izplest,
izvirzīt garumā un novietot (kur); arī iztais-

not. I. saritināto auklu. I. tīklu ezerā. O Da-

žos mirkļos siksna bija izstiepta visā garumā
pāri ielai. Sakse 7, 348. Juhans līkņāja klājā

pār izstieptu traļa tīklu. Līvs 3, 47. Māte iz-

stiepa audeklu pie rijas purviņā balināt. Aus-

triņš l, 45. . . te uzreiz vējš salieca un izstiepa
pa savam skrējienam tievos un lokanos vītolu

zarus. Birze 3, 129. // parasti divd. formā: iz-

stiepts. Aizņemot kādu platību, telpu, būt iz-

virzītam, sniegties šaurā, garā joslā. O Daž-

kārt šo slaido, no ziemeļrietumiem uz

dienvidrietumiem izstiepto salu dēvē arī par

Antiļu pērli.. Lielais 1. 13. Te, visaugstākajā
pakalnā, vislabāk varēja pārredzēt, cik iz-

stiepti ir saimniecības tīrumi. Lauku Dzīve 68,

3, 6. // parasti divd. formā: izstiepts. Būt tādam,
kam ir garena lorma. □. . šūnām ir dažāda

forma. Lūk, apaļas —
sarkanās asins šūnas;

izstieptas — muskuļu šūnas; zarainas — nervu

šūnas.. Bērn 50, 11, 35. No parastā ķirša [ma-
zais ķirsis] atšķiras ar sīkām, izstieptām lapām.
Sudrabs 1, 121.

3. Iztaisnot un pastiept (piemēram, uz

priekšu, uz augšu ķermeni, tā daļas); izvirzīt

(piemēram, uz priekšu, uz augšu ķermeni, tā

daļas). I. augumu. I. rokas uz augšu. I. kājas
uz priekšu. I. lūpas. Izstiept kaulus sar. —

guļus atpūsties. O Muraška aizsmēķēja. Egle
arī izstiepa roku pēc cigaretes.. Birze 5, 113.

«Sedz vaļā [vezumu]!» zvejnieks sacīja. Bet

Zaļga neklausīja. Tas izstiepa rokas uz abām

pusēm, it kā tas vezumu gribētu aizsargāt.
Blaumanis 6, 29. Lidotājs arvien vairāk tuvojās
zemei. Visi bērni bija izstiepuši kaklus, atvē-
ruši mutes un aizlikuši plaukstas virs acīm.

Sakse 9, 50. Stirniņa . . izstiepa purniņu maizei

pretim. . Birznieks-Upītis IV, 178. pārn. Vec-

tēvs iet, un baltus zarus ābeles tam izstiepj
pāri. . Vācietis 4, 58. Miegs nenāca. Galvā dūca

daudz un dažādu neskaidru domu. Tomēr viņš
nolēma vismaz izstiept kaulus. Ņemot matraci

un segu no . . skapja, tā durvis iečīkstējās . .
A Grigulis 13, 245. // Pastiept, pagarināt (parasti

ķermeņa daļas). O Gulēšana uz muguras iz-

pleš krūšu kurvi, izlīdzina iebekumu, izstiepj
savilktos krūšu muskuļus, atvelk plecus atpa-

kaļ. . Ves 62, 6, 2. // Pārpūlēt (parasti rokas,

piemēram, nesot ko smagu); izstaipīt. IO Ro-

kas, airu un tauvu izstieptas, nokarājas lejpus
ceļgaliem. Krūmiņš 1, 101. // Pastiepjot izvirzīt

(piemēram, roku). !□ Meitene, paliecoties
tumsā, izstiepa no kabīnes roku. Kroma 3, 75.

4. Izvirzīt, piemēram, uz priekšu, uz augšu

(priekšmetu). I. šauteni uz priekšu. □ Jātnieki

nokāpa no zirgiem, sastājās rindā un izstiepa
savus spožos duramos pret Jēkabu. Birznieks-

Upītis 6, 69. Izstiepis granātu, zemais, plecīgais
latgalietis lien gar sienu pie loga. Pad J 73,

92, 2. Šaurajā gaitenī, čemodānus neveikli sev

priekšā izstiepis, viņš apstājās pie durvīm. .
Līvs 3, 25.

5. Ar pūlēm iznest, izdabūt (no kurienes,
kur v. tml.). I. maisu no klēts. I. grozu pa-

galmā. □ Es nepaspēju ne iekliegties, kad

Džimītis [suns] jau bija satvēris rāpuli tieši

aiz galvas un, nikni purinādams, izstiepa ārā.

Avotiņa 2, 148. Še mans ratiņš, raugi to izstiept
pa durvīm. . Aspazija 3, 245. // Ar pūlēm iz-

nest, izdabūt cauri (kam), caur (ko). I. saini

cauri dārzam.

O Izstiepts leņķis mat. —
180 grādu leņķis,

kura malas veido taisni.

izstiepties, -stiepjos, -stiepies, -stiepjas, pag.

-stiepos; refl. 1. Re/V. ->- i z s t i c p t (1); tikt

izstieptam. Gumija izstiepjas gara. □ Pārlau-

žot [koksagiza] sakni, kaučuka pavedieni ne-

pārtrūkst, bet izstiepjas. . Galenieks 2, 380.

// Sagrupēties (garā rindā, kolonnā v. tml.).

O Celiņš drīz saraucas par šauru taku, pa

kuru var jāt tikai cits pakaļ citam. Izstiepja-
mies garā rindā un jājam klusu uz priekšu.
Birznieks-Upītis 6, 281. . . pūlis izstiepās garu-

mā. . Upīts 18, 211. «lesim,» noteica mans tēvs,

un, virknē izstiepušies, sekojām Mēnestiņam.

Kar 58, 9, 32. // pārn. Šķietami paildzināties
(par laiku, laika posmu). O Tā Annele sēd.

Laiks izstiepjas garš, garš un gauss kā tārps.

Brigadere XVIII, 41. Dienas izstiepās garas, ga-

ras un pelēkas, pelēkas, vai tad nevienā no

tām nebija atrodams ne tīmeklītis prieka?
Zigmonte 6, 40.

2. Izaugt (garumā) —

par cilvēkiem vai

dzīvniekiem. Meitene strauji izstiepusies.

O Un tad es redzēju, ka viņš [dēls] jau ir

izstiepies garāks par mani. Vilks 5, 26. Mātei

viņš vēl vienmēr puisītis, kaut izstiepies garš
kā zirņu maiksts. Zigmonte 1, 243. // Par augiem.

O Un kā mežā koki cits citam sniedzas pāri!

Izstiepjas un pārējos nomāc. Kar 74, 6, 47.

Tur — tomātu biezoknis. Izstiepušies neredzēti

gari, turpat līdz jumtam. . Brodele 17, 99.

// Augot izplesties, izvirzīties (uz visām pu~
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sēm) —

par augiem, to daļām. □ Skraidu

tikai celmam apkārt un skatos, kā papriekš
ar lāpstu atrok sānu saknes, kuras izstiepjas

tālu uz visām pusēm. Birznieks-Upītis 6, 343.

3. Reil.iz stiept (3); tikt izstieptam.

tTJ Brīviņu kungs . . izstiepās taisns un lepns
un paslēja bārdu. Upīts 4, 262. Kad viņš ieru-

nājās, tā augums izstiepās visā garumā. .
Lācis VI, 299. Alda seja izstiepās garāka, viņš
klusi nomurmināja: «Vai nu tik traki sals

..
.»

Lukjanskis l, 8. Vecumā, kad nebūs vairs savu

zobu, zods izstiepsies vēl vairāk uz priekšu.
Birze 5, 66. // Pastiepties, pagarināties (parasti

par ķermeņa daļām). IO Tāds vēnas gabaliņš
ar plānām, vājām sieniņām neiztur pat nor-

mālo venozo asinsspiedienu un izstiepjas..
Ves 71, 7, 11. Zem plānajiem krekliem var pa-

manīt, kā [airējot] strādā plecu un roku mus-

kuļi — izstiepjas un savelkas, savelkas un

saspringst . . Plotnieks 2, 83. // Izstiept ķer-

meni, kājas (parasti pārvietojoties, gatavojo-
ties pārvietoties) — par dzīvniekiem. O . . tad

pavēcināja pāra reizes ar pātagu — un melnis

tikai izstiepās. . Saulietis V, 121. Sarauj gro-

žus un pieplok [braucējs] vēl zemāk kulbā.

Baltiņš paslienas un tad izstiepjas lēkšiem.

Upīts 10, 246.
..no miglas . . izlēca skrējienā

izstiepusies stirna ar stalti izslietu galvu. Kar

58, 1, 27.

4. Novietoties guļus ar izstieptu, iztaisnotu

ķermeni. Guļot i. taisni. I. garšļaukus zemē.

O Kaujinieki gulēja, cits izstiepies zemē, cits

piekļāvies pie koka stumbra vai celma. Spāre

5, 149. Visā augumā tīksmi izstiepusies, segu

līdz kaklam savilkusi, es tikai paraustu ple-

cus. Brodele 17, 6. // pārn.; sar. Ļoti lūgties.
□ Es pie viņa neiešu, lai viņš te manā

priekšā vai izstieptos. ME I, 806. Un, kad es ar

koku mēģinu [iepērt], tad puika ir kājās un

laukā, un prom. .. Tad viņš var trīs dienas

mājās nenākt. Ko tad man darīt, izstiepties?
Zigmonte 2, 106.

5. parasti 3. pers. Aizņemot kādu platību,
telpu, sniegties (šaurā, garā joslā). O Celiņa
otrā pusē izstiepās arī aizžogots kartupeļu
lauciņš. Birznieks-Upītis 6, 133. Tas notika kādā

zvejniekciemā, kas bija izstiepies starp jūru
un lielu ezeru. Grīva 9, 36. .. Cīle šaurā lentā

izstiepusies gar Klusā okeāna krastmalu.. Zv

72, 22, 14.

izstiepums, -a, v.; parasti vsk. 1. Paveikta

darbība, rezultāts (1). Atspe-
res i.

2. Paveikta darbība, rezultāts -> iz s tie p t

(2) . Tīkla i.

3. Paveikta darbība, rezultāts -aizstiept
(3) .Muskuļu i.

izstīgojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -v jzs 11 go t.

izstigot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Izvei-

do* ar stigām (piemēram, mežu), m Mežkopis
it labi zin, kāpēc mežu vajag

0

izstigot. ME

I, 805.

izstīgot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.

Izveidot stigas (kur) —

par augu. Zemenes

izstīgojušas pa visu dārzu. '□ pārn. .. [aktie-

rim] ir lomas, kas izstīgo pār visu viņa mū-

žu .. Dzene 1, 95.

izstīgt. Sk. izstīdzēt.

izstīvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izstiept (5). I. galdu no istabas. O Spaini no

akas izstīvējis. ME pap I, 483.

izstīvēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. 1. Ilgāku laiku, daudz pūlēties (pie-

mēram, ceļot ko smagu). Izstīvējās, bet celmu

izkustināt nevarēja.
2. Ilgāku laiku nepiekāpties, nespēt vieno-

ties. O Izstīvējās, izstīvējās, bet beidzot taču

piekāpās. ME I, 806.

izstomīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Stomoties

pateikt, izrunāt. □ «Kā tu runā, manu eņ-

ģeli...» Olafs izstomīja un gausi atslīdēja
krēslā.. Dadz 74, 8, 11. Valda pietvīkst un

labu brīdi neizstoma ne vārda. Zigmonte 4, 175.

izstomīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz stomīties. O Izstomījās,

izstomījās, bet neviens viņu nesaprata. ME

I, 807.

izstrādājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts ->- i z s t r ā d ā t (1); izstrādātais

priekšmets, izstrādātā viela. Trikotāžas izstrā-

dājumi. Būvkeramikas izstrādājumi. !□. . liels

prieks ir veidot skaistu priekšmetu, ļoti pa-

tīkami redzēt, kā no koka, metāla vai māliem

top gaumīgs izstrādājums. Zin T 64, 12, 3. Pēc

viņu [mākslinieku] zīmējumiem fabrikas meis-

tari gatavoja porcelāna izstrādājumus. Māksla

73, 2, 14. Pie ķieģelrūpniecības izstrādājumiem

pieskaitāmi šādi māla izstrādājumi: 1) mūra

ķieģeļi, 2) ķieģeļu bloki. . , 9) drenu cauru-

les. Izrakt 235. . . ēdnīcā sācis darboties kondi-

torejas izstrādājumu cehs, kur cep smalkmai-

zītes. Rīgas B 69, 62, 4.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->• i z s t r a-

dāt (2). a Viņa [komponista] dziesmas ļoti

daudzveidīgas sava tematisma un žanru ziņā,

kā arī savā muzikālajā izstrādājumā. Vītoliņš

l, 74. Smalko lomas izstrādājumu atzina visi

kritiķi. Dzene 3, 33.

3. mūz. Sonātes lormas skaņdarba vidusdaļa,

kurā brivi attīsta ekspozīcijā izklāstītās tēmas

atsevišķus posmus.

izstrādāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Ar

mērķtiecīgu darbību panākt, ka (piemēram,

priekšmets) iegūst vēlamo veidu, iormu, atbilst

noteiktām prasībām. I. jaunu produkciju. Glīti

izstrādāta sedziņa. O . . viens no pirmajiem
stikla uzņēmumiem Krievija — Bahmetavas

rūpnīca. Tajā izstrādāja .. kristāla vāzes, kau-

sus un lustras. Zv 52, 8, 29. . . izstrādāta pilnīgi

jauna ātrumkārba ar pieciem_ ātrumiem. Cīņa

73, 274, 1. ..jaunavas apjozušas smalki izstrā-

dātām ādas un sudraba jostām zelta apkalu-

mos. Sudrabu E 3, 416. Alus krūze bija labi

izstrādāta. Ap malām izgrebtas ozola zīles un

ozola lapas. Bērce 2, 61. // Izgatavot (piemēram,

vielu). O Zinātniskajās iestādes izstrādāti

jauni mēslojuma, lopbarības un medicīnas pre-

parātu, augu aizsardzības līdzekļi. Pad J 73,

34, 1. // Būt par cēloni tam, ka procesa, nori-

ses rezultātā (kas) rodas (piemēram, par ierī-

cēm). O Uz Daugavas var uzcelt veselu
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kaskādi, kas sastāv no piecām hidroelektrosta-

cijām . . Gada laikā visas šīs stacijas izstrā-

dātu četrus miljardus kilovatstundu elektro-

enerģijas. Zin T 63, 7, 15. // Par organismu, ta

daļām. O . . aknas izstrādā žulti, kas nepiecie-
šama normālai taukvielu uzņemšanai orga-

nismā. Ves 64, 11, 26. // Sastrādāt (augsni).
IO . . augsne labi jāizstrādā ūn jānolīdzina. .
Sudrabs 1, 205. Neizstrādātā zemē graudam

grūt' uzdīgt.. J A Jansons 1, 29. Rutki mīl

dziļi izstrādātu, pasmagu zemi. ME I, 806.

2. Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas

(piemēram, kāds teksts, projekts, metode).

I. mācību programmu. I. racionalizācijas

priekšlikumus. I. darba grafiku. iO Imants iz-

strādāja diplomdarbu. Pavasarī viņš to pa-

beigs, vasaras sākumā aizstāvēs . . Lukjanskis

l, 55. ..krāsu teoriju izstrādāja ķīmiķis Ost-

valds .. Purs 4, 82. J. Endzelīna valodnieciskie

darbi izstrādāti ar salīdzināmi vēsturisko me-

todi . . Zv 53, 5, 25. // Ar mērķtiecīgu darbību

panākt, ka (piemēram, mākslas darbs, tā deta-

ļas) atbilst noteiktām prasībām. I. lomu. I.

stāstījuma stilu. O . . neraugoties uz vietām

nepietiekami izstrādāto scenāriju, izdevies . .
aizkustinošs stāsts par neparastu mīlestību uz

kara gadu notikumu fona. Pad J 73, 36, 1. Viņa
skaidri, meistariski izstrādātā deklamācijā ru-

nāja Raiņa tekstu. Dzene 3, 45. Liels, rūpīgi un

dziļi izstrādāts ir mākslinieces repertuārs. . .
Viņa dzied franču, spāņu, itāliešu, vācu va-

lodās. Zv 73, 12, 13.

3. Strādājot paveikt (noteiktu darba dau-

dzumu). □ «Baidījos, ka cilvēki pagurs,» tur-

pināja Štelmahs. «Bet šorīt agri, apstaigājis
celtnes, pārliecinājos — vakar atkal visi iz-

strādājuši pa četrām piecām normām.» Kroma

3, 33. // Strādājot iegūt (noteiktu atalgojumu);
nopelnīt.lO Kalvics «Feniksa» krāsotavā pel-

nīja rubli divdesmit, lieliskais ripzāģa speciā-
lists izstrādāja līdz pusotra, dažkārt pat des-

mit kapeikas vēl pāri. Upīts 9, 707.

4. sar. Izdarīt (parasti ko nevēlamu).
O . . pieskatīt Daci

— tīrais negals. Dzīvsud-

rabs, ne meitene. Vienmēr izstrādā kādus ne-

darbus. Bundzeniece 1, 5. Dusmās cilvēks allaž

izstrādā kādu muļķību. Zv 53, 18, 18. Viņš tikai

paraustīja plecus un ar patiesu atvieglinājuma
sajūtu noskatījās, kā saniknotais apmeklētājs
aiziet. Labi, ka vēl tā, šis cilvēks varēja iz-

strādāt nez ko. Saulītis 12, 300.

5. mežs. Veikt meža kopšanai, kokmateriālu

ieguvei nepieciešamo darbu kopumu. I. cir-

smu.

izstrādāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz strādāt. O Vai nu

vēl nav diezgan izstrādājušies saimniekiem . .
Sakse 7, 158. Daži vecāki, vēlēdami saviem bēr-

niem «vieglu» dzīvi,. . arī strādāt neliek, sak,
vel jau maziņš, gan izstrādāsies diezgan. Rī-

gas B 74, 298, 3. Pie ķēniņa tu varēsi izstrādā-

ties un izēsties. ME I, 806.

2. parasti 3. pers. Rasties darba procesā (par
iemaņām, prasmi v. tml). !□ . . dramaturgam
izstrādājusies smalka prasme izsekot atzares

no rakstura galvenās tendences. . Lit M 74,

42, 9. Viņam bija izstrādājusies ārkārtīgi pre-

cīza novērošanas spēja . . Liesma 72, 7, 6.

3. parasti 3. pers. Rasties kāda procesa, iedar-

bības rezultātā (piemēram, par vielām orga-

nismā). iO Aktīvās potēšanas rezultātā pret-
vielas organismā izstrādājas 2—4 nedēļu lai-

kā .. Ves 64, 2, 22. Ja jaunpiedzimušam neiz-

strādājas pietiekamā daudzumā tiroksīns, bērns

neaug un stipri atpaliek garīgā attīstībā. Ves

63, 4, 7.

izstrāde, -es, s.; parasti vsk. 1. Paveikta darba

daudzums; izstrādātās produkcijas daudzums.

Izstrādes norma — produkcijas daudzums, kas

jāsaražo noteiktā laikā. Izstrādes diena —

darba uzskaites vienība (kolhozos līdz 1960.

gadam). O . . padarīt visaugstāko izstrādi par

katras dienas darba normu . . Pad J 73, 58, i.

. . padomju saimniecībā strādā jaunie trakto-

risti . . Abi pārsniedz izstrādes normas. Pad 3

63, 99, l. Tētis būs aizbraucis uz kolhoza klēti

pēc labības par izstrādes dienām. Vanags 9, 36.

2. Darbība, process-*- i z s t r ādā t (1).

O Viņš [inženieris] piedalās jaunā tipa auto-

mātiskās telefona centrāles izstrādē. Cīņa 64,

62, i.

3. Darbība, process izstr adāt (2).

O Latviešu padomju teātra idejiski mākslinie-

ciskās platformas izstrādē, jauno uzdevumu

īstenošanā milzīga nozīme bija padomju sa-

biedrības virzošajam spēkam — komunistis-

kajai partijai. LPTV I, 62.

4. mežs. Meža kopšanai, kokmateriālu iegu-

vei nepieciešamo darbu veikšana. lO Starp-

ciršu izstrādē šo zāģu izmantošana vēl grū-
tāka. Indāns 1, 226.

izstrādināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Likt daudz strādāt. O Rītos un vakaros viņa

sūtīja Paulīnu govis barot, ūdeni sanest, mal-

ku sacirst. Dažreiz pašai sirds sāpēja, ka tādu

bēdu cilvēku tik smagi izstrādina. Sakse 2, 274.

Viņš māk cilvēku izstrādināt. ME I, 806. Zirgi

esot stipri izstrādināti. ME I, 806.

izstrāvot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. parasti

3. pers.; trans. Izstarot (piemēram, gaismu).
'□ . . te Andri zēna gados intriģēja noslēpu-
maina, mēļa gaisma, ko izstrāvoja liels četr-

viru logs piektajā stāvā. . Imermanis 2, 4.

. . četras citronu dzeltenas lampas, kas izstrāvo

oranžu un zaļu gaismu. Pad J 73, 53, 4. // Izpla-
tīt (piemēram, smaržu). □ Tomēr Aija neaiz-

mirsa savas mīlules neļķes, kas slēja gaisā ko-

šus ziedus un izstrāvoja stipru smaržu. Imer-

manis 2, 56. pārn. Pa atvērto logukaut kur no

tālienes plūda šurp briestošas labības smarža.

Un viss izstrāvoja mieru. Ezera l, 34i.

2. trans. Izpaust (piemēram, jūtas) — par

acīm, skatienu, seju, ari par ķermeni, tā da-

ļām. □ Pirmoreiz viņš tik dziļi ielūkojās

šajās zaļgani pelēkajās acīs, kas izstrāvoja

tik daudz siltuma. Lubējs 1, 70. ..slaidais,

kalsnais stāvs izstrāvoja netveramu poē-

ziju. Ezera 7, 56. . . Valdis smaidot saņem viņas
roku . . , viņam nekas vairs nav jāsaka, viņa

jūtas izstrāvo cietā roka un pelēkās acis. Kar

51, 5, 391. // Ar savu izturēšanos, rīcību, runu

izpaust. 'O Ar prātu neaptverams spēks, ko
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izstrāvoja viņš, radītājs un mākslinieks, aiz-

sniedza galerijas pēdējās rindas! Cīņa 63, 14, 4.

3. parasti 3. pers.; intrans. Pārņemt (ķermeni,

tā daļas) — parasti par sajūtām. O Pa visu

ķermeni izstrāvoja tīkams gurdenums. Kar 56,

2, 40. Lēna uguns izstrāvoja locekļos. ME pap

I, 483.

izstrēbt, -strebju, -streb, -strebj, pag. -strēbu;
trans.; sar. Strebjot izēst, arī izdzert. O Rūdis

ēd mīksto rausi un stāsta mātei, ka šorīt nav

paguvuši izstrēbt pienu no bļodas . . Birznieks-

Upītis 6, 141. .. [Ķencis] krogā zvejoja vēl pa-

mazām ar kausu pa katlu, žēlodamies, ka zupa
esot jāatstāj neizstrēbta. Kaudzītes la, 56. %> Iz-

strēbt putru — izlabot, novērst izdarīto apla-

mību, kļūdu,- atbildēt par izdarīto aplamību,
kļūdu. O Tomēr plecus arī tā raustīt nedrīkst,
aizbrauks pilnvarotais uz rajonu un tur priekš-
niecībai velns viņu zin ko sastāstīs, izstreb nu

tad to putru. Vilks 2, 85. // Strebjot iztukšot

(trauku). IO Abi izstrēba savus šķīvjus jautrā
omā. Kalndruva 5, 266. . . kas no šķidras zupiņas
tiek? Bet, izstrēbis katliņu bieza boršča.. ,
jūti iekšā pavisam citu svaru. Grants 6, 87.

.. katrs izstrēba pa kāpostu šķīvim un apēda
riecienu maizes. A Grigulis 13, 218. // pārn.

Izlabot, novērst izdarīto aplamību, kļūdu,- at-

bildēt par izdarīto aplamību, kļūdu. iCTJ «Kas

tad nu ir? Jūs esat direktors rīkotājs, jūs man

prasāt. Trīs dienas jūs te acu nerādāt. Jūs

ievārāt, man jānāk izstrēbt.» Upīts VII, 508. «Tu

redzi, kā ar Mirdzu ir,» viņai nekas nav jāpār-
domā, viens mirklis, un jau izdarīts. Lai tad

citi vēlāk izstrebj, ko viņa savārījusi. Sakse

7, 121. «Kas viņam, viņš domā vienīgi par to,

lai tiktu ātrāk mājās, kas tālāk būs, tas viņu
neinteresē, tas jāizstrebj priekšsēdētājam. Vilks

2, 105.

izstrēbties, -strebjos, -strebies, -strebjas, pag.

-strebos; refl.; trans.; sar. Izēsties (šķidru ēdie-

nu), ari izdzerties. O «Zirņu zupu esmu uz

laukiem diezgan izstrēbusies,» nicīgi novilka

Ida. Sakse l, 93. ..tad izstrēbsies tur skābus

kāpostus, tā ka vēlāk tiem vairs ne virsū ne-

skatīsies. Sakse 4, 67.

izstreipuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju; intrans.

Streipuļojot izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). !□ Jansons izstreipuļoja no zemnīcas

un kari vilka plaušas dzestro nakts gaisu.
Sakse 7, 171. Es tiešām izdzēru vēl otru glāzi
un izstreipuļoju laukā. Kaldupe 4, 114. Es izstrei-

puļoju pa durvīm. ME I, 806. // Streipuļojot
izvirzīties cauri (kam), caur (ko). IU3 Lai glāb-
tos, Leinasars uzskrēja kāpās, izstreipuļoja tām
cauri un atradās uz šosejas. A Grigulis 13, 602.

izstrīdēt, -strīdu, -strīdi, -strīd, pag. -strīdēju;
transj pareti. Strīdoties izsecināt, izlemt. O Var
strīdēties par to, kurš no portretiem labāks,
un mes noveļam jebkuram šo strīdu nopietni
izstrīdēt, lai dziļāk izprastu mākslu. PL Siev 64,
2, 20. Sen izstrīdētie strīdi noviz kultūrvēsturis-
kas atcerēs. Zv 73, 16, 17. Precīzs apzīmējums
tam strīdos vel nav izstrīdēts. Pad J 74, 190, 5.

izstrīdēties, -strīdos, -strīdies, -strīdas, pag.

-strīdējos; refl. Ilgāku laiku, daudz strīdēties.

I. ar draugu, m Viņi savā starpā izstrīdas un

pēc tam izlīgst. Pad J 74, 66, 4. Bija lieli

strīdi. .. Nu ļoti labi, strīdos dzimst patiesība.
Izstrīdējās, pamēģināja, veicās labi. . Zv 73,
9, 8. Labi izstrīdējušies, viņi atkal salaba. ME:

I, 807.

izstrīķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Strīķē-
jot uzasināt (piemēram, izkapti). O Viņos,
laikos, kad bijām izgājuši pļavā un izstrīķē-
juši izkaptis, vectēvs nokrekstēja . . Lit M 74,

22, 10. Izstrīķējis izkaptiņu,. Aizpļauj manu cir-

tieniņu. LD 28629.

izstrīpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; sar.

Izsvītrot. I. no teikuma vārdu.

izstrutot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; intrans.;

pareti. Izdalīt (daudz vai visas) strutas (piemē-
ram, par augoni), Dziedzeri izstruto. ME

i, 807.

izstudēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. trans.

Dziļi, vispusīgi izzināt, apgūt (problēmu, no-

zari),- vispusīgi iepazīt, izprast (piemēram, do-

kumentu, laktu). I. dzejas teoriju. I. jaunāko
literatūru par radiotehniku. O Milzīgs dau-

dzums grāmatu gājis caur Ļeņina rokām, un

visas tās viņš nevis vienkārši izlasīja, bet gan

rūpīgi izstudēja, kā to liecina daudzie pasvīt-

rojumi un piezīmes. Lit M 56, 17, 3. Sevišķi rū-

pīgi Salums izstudēja japāņu pieredzi, kur šo-

vielu ražo jau plašos apjomos . . Purs 4, 170. Es

sameklēju kartes un sīksīki izstudēju brauk-

šanas ceļu. Grīva 5, 6. Abi pētīja tehnisko do-

kumentāciju. «Šo mehānismu neizstudēsim.

pašu spēkiem. Nav ko kautrēties — rīt pajautā

inženierim,» pamācīja skolotājs. Cīņa 73, 186, 2.

2. intrans. Pabeigt studijas (augstskolā).
O Kādreiz Jēkabs bija gājis kopā skolā ar

saimnieka puikām. Tagad tie jau izstudējuši
un darbojās Rīgā — viens ministrijā .. , otrs

apgabaltiesā. Lācis 15, 177. Viņam ari bija vis-

lielākā un visjaunākā dzīvojamā māja. Dēls

studēja par advokātu. Kad izstudēs un appre-

cēsies, būs, kur vasarā zaļumos izbraukt.

A Grigulis 13, 570. // sar. Studējot augstskolā,
izmācīties (par ko). O «Dēls mums Odesā. Par

inženieri izstudēja . .» Lubējs 1, 207.

izstumdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Stum-

dot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.). I. galdu,
no istabas. // Stumdot izvirzīt cauri (kam),

caur (ko). I. krēslus cauri priekšnamam.
2. Stumdot izvietot. I. krēslus pa visu telpu,
izstumt, -stumju, -stum, -stumj, pag. -stūmu;

trans. 1. Stumjot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). I. ratus no šķūņa. I. galdu istabas

vidū. Izstūmis no šķūnīša motociklu, pa

Grenču un Solitūdes ielām viņš aizaulekšoja,
kā nelabā trenkts. J Plotnieks 2, 80. . . pa lūku

tika izstumtas šauras kāpnes. Branks i, 29.

// Stumjot izvirzīt cauri (kam), caur (ko). I. ve-

losipēdu cauri mežam. // Stumjot panākt, ka

(cilvēks vai dzīvnieks) izvirzās (no kurienes,

kur v. tml). !□ «Eh, tu ..» Bocmanis izstūma

Lakstīgalu no kajītes un sāka ģērbties. Līvs

3, 32. Gaismiņā Upīšu Mārtiņš viņu izstūma pa
durvīm.. Upīts 4, 321. // Stumjot panākt, ka

(cilvēks vai dzīvnieks) izvirzās cauri (kam),
caur (ko). I. zēnu cauri vārtiem.
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2. Likt aiziet (no kādas vides, sabiedrības);

■arī izraidīt. O Ja viņa atzītos tiem, kas ar

viņu noticis, tie viņu padzītu, izstumtu no

sava vidus. . Lācis 8, 355. Mani jau sodījusi
tiesa, esmu izstumta no sabiedrības, un tās

locekļi mani atzinuši par ļaunu un netikumīgu
sievieti. Zālīte 5, 7. pārn. Materiālistiskā, zi-

nātniskā pasaules uzskata elementi pakāpe-
niski izstumj reliģiskos aizspriedumus. Jaun Gr

69, 4, 32. pārn. . . viņam liekas, ka ir izstumts

no dzīves, ka nevienam viņš nav vajadzīgs.
Rīgas B 58, 199, 3.

izstumtība, -as, s.; parasti vsk. Stāvoklis

izstumt (2). □ ..viņam ar klusuciešanu

vajadzēja panest visus . . nepelnītos uzbruku-

mus . . Tādēļ arī Plaudis, ja ne savā dvēselē,

tad vismaz ārīgi jutās kā izstumts un nomel-

nots. Bet šī izstumtība viņam deva spēku. .
Rozītis 3, 84.

izstumties, -stumjos, -stumies, -stumjas, pag.

-stūmos; refl. 1. Stumjoties izbraukt (no kurie-

nes, kur v. tml. ar transportlīdzekli). O Viņš
izstūmās laiviņā no līkuma. ME I, 807. Ventero

iekāpa laivā un ar airiem izstūmās jūrā. Grīva

1, 112. // Stumjoties izbraukt (ar transportlī-

dzekli) cauri (kam), caur (ko). Q Izstūmusies

cauri ašķu un niedru joslai, Helēna sāka airēt.

Birze 3, 10.

2. Reil. -aizstumt (1); tikt izstumtam.

□ . . Egila čības nekautrīgi izstūmušās pašā
istabas vidū. Biruta staigā pa istabu, piekārto
šeit, piekārto tur. Zigmonte 4, 150.

izstūrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Stūrējot
izvirzīt (no kurienes, kur v. tml., parasti

transportlīdzekli). I. motorlaivu no līča. // Stū-

rējot izvirzīt (parasti transportlīdzekli) cauri

(kam), caur (ko). I. laivu cauri niedrājam.
izstutēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Viscaur atbalstīt (1). □ Pagrabu izstutē, lai

neiekrīt griesti un sienas. ME I, 807.

izsūcējs, -a, v.; izsūcēja, -as, s. 1. Darītājs
izsūkt.

2. Ekspluatators. □ Kas viņam kopīgs ar

izsūcējiem, ar tiem, kas dzīvo no cita labuma

un sviedriem! Upīts IV, 604. «Buržuāzija neval-

dīs mūžīgi,» viņš iesāka lēni, bet stingri ar

pārliecību. «Strādnieki reiz nokratīs no saviem

pleciem visus mošķus un izsūcējus.» Sakse

6, 87. Tu tikai strādnieks esi? Tas nav nekas

ļauns. Ja būtu otrādi, gan būtu kauns,
Kauns — citu izsūcējam būt, Ko otrs ražojis,
par savu gūt. Mākonis 1, 172.

izsūdzēt, -sūdzu, -sūdzi, -sūdz, pag. -sūdzēju;
trans. 1. Izstāstīt (savas bēdas, nelaimi v. tml.),
lai rastu mierinājumu, atvieglojumu. Izsūdzēt

grēkus rel. •— izstāstīt grēkus (grēksūdzē).
a . . Ansis, pārnācis vakarā, nolieca galvu
viņai klēpī un izsūdzēja savas bēdas. X Skalbe

1, 68. ..Magdalēna gandrīz izstāstīja, ko viņa

izdarījusi, jo bija kauns, ka viņai vēl parāda
tadu gādību. Varbūt Magdalēna arī visu izsū-

dzētu, bet gadījās, ka. . viņa negribot noklau-

sījās daļu no Egles un Pacelmas sarunas. Birze

1, 29. Izsūdzēt grūtības. ME I, 808. Mācītājs pa-

spēra soli tuvāk un uzlika roku notiesātajam
uz pleca: «Un nu, mans bērns, izsūdzi savus

grēkus. Atzīsties visos savos noziegumos; kas

nožēlo, tam vēl pēdējā acumirklī var tapt pie-
dots.» Upīts 18, 305.

2. novec. lesūdzēt (tiesā). O Izsūdzēt savu

kaimiņu pie tiesas. ME I, 808. Mazmāja veca-

jiem šovasar bija uzcelta tikai līdz jumtam. .
«Es te iekšā nelldīšu, es viņu izsūdzēšu!» vecis

burkšēja skaļi. .Upīts 4, 417.

izsukas, -v, s.; tikai dsk. Tas, kas izbirst, su-

kājot (parasti linus). Linu i. O Izsukas —

smalkumi, kas paliek, linu poļus [pogaļas] su-

kājot. ME I, 807.

izsukāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Sukāt

un pabeigt sukāt (cilvēka matus, bārdu, gal-

vu). I. savēlušos matus. O Sniedze lēnām

grozīja dzelteno, labi izsukāto bārdiņu no vie-

nas puses uz otru.. Upīts XI, 290. Māte.,

sauca, lai nākot izsukāt galvu.. Austriņš l, 42.

// Sukāt un pabeigt sukāt (dzīvnieku, tā apma-

tojumu). I. suni. I. zirgam krēpes. O . . elkonī

tam pieķērusies jauna blonda dāmiņa vāver-

ādu kažociņā. . Tai savukārt ķēdītē iekāries

balts, pinkains, spodri izsukāts plušķītis. Upīts

9, 15. // Sukāf un pabeigt sukāt (linus, kaņe-

pājus, ari kažokādu v. tml). O Tur stāvēja . .
pāris ķīpu izsukātu linu. Birze 3, 29. Apģērbus
savus Valentīna neizsukāja, bet tādus pašus
savēlušos un pieputējušus vilka mugurā. Rozī-

tis 111, 169. // Sukājot izveidot (piemēram, ma-

tos celiņu). iO lenāca . . slaids džentlmenis,
solīdi ģērbies, ar rūpīgi izsukātu celiņu ma-

tos . . Berģis 1, 92.

2. Sukājot iztīrīt (piemēram, gružus, putek-

ļus). I. blaugznas no matiem. I. putekļus no

kažoka.

3. sar. Izķemmēt (3). O . . [policisti] izvēr-

sās milzīgā ķēdē un . . , virzoties no zieme-

ļiem uz dienvidiem, izsukāja katru meža pu-

duri [meklējot partizānus]. Samsons 1, 117.

4. sar. Strauji, ar lielu kāri izēst.

izsūkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Sūkā-

jot izsūkt. O Pirmās vēžu spīles viņi uzlauza

un izsūkāja klusēdami, izbaudot diļļu smaržu

un izgaršojot sāļo sulu. Birze 5, 237.

2. Sūkājot apēst (piemēram, koniekti).

izsukāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. 1. trans. Ilgāku laiku, daudz sukāties.

O Izsukājusies un sapinusies matus. ME pap

I, 484. // Ilgāku laiku, daudz sukāt (piemēram,
linus, kaņepājus). I. linus visu dienu.

2. parasti 3. pers. Tikt izsukātam. Mati labi

izsukājušies.
izsūknēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Sūknē-

jot panākt, būt par cēloni, ka (kas) izplūst, iz-

virzās (no kurienes, kur v. tml.). I. degvielu
no cisternas. I. gāzi. □ . . 160 metru dziļumā

ievietoja sūkņus, kuri vienā stundā izsūknēja
trīs tūkstošus kubikmetru ūdens. Zv 73, 15, 20.

Paredzēts šogad izsūknēt 2 miljonus 750 tūk-

stošus tonnu naftas . . Rīgas B 74, 134, 5. . . ta-

gad ūdens no šī nama pagrabtelpām izsūknēts.

Rīgas B 73, 300, 2. // Sūknējot iztukšot (piemē-
ram, trauku). I. tvertni. I. baseinu.

izsūknēties, parasti 3. pers., -ējas, pag. -ējās;
refl. Tikt izsūknētam. Ūdens ātri izsūknējās no

tvertnes.
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izsūkt, -sūcu, -sūc, -sūc, pag. -sūcu; trans.

1. Sūcot (parasti ar kādu rīku, ierīci), panākt,
būt par cēloni, ka (kas) izplūst, izvirzās (no

kurienes, kur v. tml.). O «Vai jūs būtu ar

mieru, lai no jūsu liela kaula, te,» Gārša pie-
lika roku sev pie kājas, «izsūktu daļu kaulu

smadzeņu un tās pārstādītu Eglēm?» Birze 5,

163. Izsūkt asinis no brūces nedrīkst,_jo lūpu

un mutes gļotādā vienmēr var būt kāda mik-

roskopiska brūcīte, caur kuru trakumsērgas
vīruss var nokļūt vesela cilvēka organismā.

Ves 68, 12, 29. Moderna ventilācija izsūc no

telpām putekļus, panāk vienmērīgu gaisa tem-

peratūru. Zv 50, 1, 13. // Sūcot (parasti ar kadu

riku, ierīci), iztukšot (piemēram, trauku); sūcot

(ar kādu riku, ierīci), iztīrīt. I. ar sūkni aku.

// Sūcot izdzert (piemēram, šķidrumu); lēnām

izdzert (piemēram, šķidrumu). I. ar salmiņu
kokteili. I. medu no šūnām. O .. [Čulga] sa-

ņēma glāzi trim pirkstiem, iemērca ūsas dzel-

tenās alus putās, un, galvu atpakaļ atgāzis,
kāri izsūca brūno šķidrumu. Lēmanis 10, 75.

//' Sūcot izdzert (piemēram, trauku); lēnām iz-

dzert (piemēram, trauku). I. krūzīti. I. citronu.

O . . viņš izsūca glāzīti zāļu degvīna un uz-

koda ķilavas . . Grants 7, 85. Vilis pašreiz taisī-

jās doties pie saimnieces izsūkt savu glāzi

liķiera. A Grigulis 13, 204. Pat ja caur smilgas
stiebru izsūc [medus] kanniņas, ligzda saspai-
dās un negribot tiek saplosīta. J Liepiņš l, 88.

Izsūcis olu tukšu, Zigis izurbināja caurumiņu

tās galā lielāku un iebāza čaumalā zīmīti.

Bundzeniece 1, 47. // Sūcot iegūt (barību) — par

dzīvniekiem. Dēles izsūc asinis. O . . bite iz-

sūc medu no zieda . . Rīgas B 58, 147, 2. // pārn.

Iztvaicēt (1). O Ūdens jau paguvis iesūkties

zemē, bet vietvietām vēl saglabājušās niecīgas

peļķes, ko karstums pēc dažām stundām iz-

sūks pavisam. Kar 74, 5, 12. Kad saule bija
izsūkuši no zemes pēdējo rasas pilienu, pļā-
vēji meta mieru. Sakse 9, 26.

2. Izmantot citu cilvēku darbu; ekspluatēt.

O Lielkungi. . koda sev pirkstus nost, ka ne-

bija pratuši savus zemniekus pietiekoši izsūkt.

A Deglavs 1, 319. Tātad viņš — Maksiļo, Alka-

ņizs un vēl daži desmiti no viņa darba bied-

riem bija nolemti nāvei, lai šie nolādētie sen-

jori° varētu bezrūpīgi dzīvot un izsūkt tautu.

Grīva 1, 46. // legūt, izmantojot citu cilvēku

darbu, a . . buržuāzija prot izspiest un izsūkt

no jūgā dzītām proletariāta masām tik daudz,
ka tiek arvien bagātāka. . Upīts 14, 68. // Iz-

mantot (kāda spēku, enerģiju); būt par cēloni

tam, ka (kāds) izlieto (spēku, enerģiju).
□ . . bagātnieki aplaupīja un nomāca mūs,
izsūkdami pēdējos spēkus. Zv 52, 7, 17. Ausīs

jauna diena un atkal solīs neatlaidīgu darbu,

darbu, kas rada šo nemitīgo domu un tēlus,
kas ne uz mirkli neliek mierā, darbu, kas,
izsūkdams spēkus, pats apveltī ar jaunu sparu

un atkal un atkal iedarbina iztēli . . Bērce 5, 93.

Gaidīšana mani nogurdinājusi līdz sāpēm, iz-

sūkuši spēkus. Spāre 5, 296. // Izmantot (dabas

bagātības), a Neviens te nav atbraucis, lai

skaldītu, valdītu un izsūktu šīs zemes bagā-
tības, bet gan proletāriskā internacionālisma

un tautu brālības jutu vadīti, ar apņemšanos
palīdzēt jaunajai Āfrikas republikai. . Grīva

8, 220.

_0"0 Izsūkt (ari izzīst) no pirksta sar. —

stāstīt, apgalvot ko izdomātu, nepatiesu.
izsūkties, parasti 3. pers., -sūcas, pag. -sūcās;

refl. f. Sūcoties izplūst cauri (kam), caur

(ko) —

par šķidrumu, m Parastajai marlei

uzlietais ūdens tūlīt pat izsūcas cauri. . Cīņa

63, 246, 4. Augsnē .. ūdens vairāk ir pavasarī,
kā arī tieši pēc lietus. Taču drīz tas izsūcas

caur augsni un nokļūst augsnes dziļākajās kār-

tās, kur izveido kapilārā ūdens rezerves. Sud-

rabs 1, 97. Bet tad viņš tomēr nokāpj., līdz.

ūdenim un dzer to, saujām smeldams, un ne-

bēdā, ka puse ūdens izsūcas caur pirkstiem.
Cīņa 73, 140, 4. // Par vielām organismā. iO Cu-

kuri labi šķist ūdenī un līdz ar to tie ātri iz-

sūcas caur gremošanas orgānu sieniņām, ātri

nokļūst asinīs . . Pavāru gr 9. Izsūkties cauri

zarnu sieniņām var tikai emulģēti tauki. Māj-

tur 98. // Izplūst cauri (kam), caur (ko) — pie-
mēram, par siltumu, gāzi. O . . siltums izsū-

cies cauri adītajam vamzim un gurdina sirdi.

Indrāne 6, 101.

2. Lēni izplūst (no kurienes, kur v. tml.) —

par šķidrumu. IL7J No slapjā mēteļa izsūcās.

ūdens un lēni pilēja uz grīdas: pak, pak. . .
Lit M 58, 2, 2. No mazas brūces izsūcas asins.

ME I, 808.

izsunīt, -īju, -I, -ī, pag. -īju; trans.: sar. Izla-

māt. !□ Reiz Lieplejs pārradās mājās stipri
sadzēries un savādi uztraukts. Izbāra, izsunīja
saimi. . Upīts 11, 26. . . pārnāca Felūns un viņus

pamatīgi izsunīja, ka neviens nav nācis viņu
sagaidīt.. Berģis 1, 62. . . Marčs bija., izsunī-

jis krodzinieku. . Salenieks 1, 24.

izsusēt, parasti 3. pers., -SUS, arī -susē, pag.

-susēja; intrans. 1. Izžūt (2). !□ . . upīte vasa-

ras vidū izsusē. Upīts 10, 29. Vecā mājas aka

bija piegruvusi un izsusējusi . . Kalndruva 5, 96.

Peļķes jau izsusējušas . . Zigmonte 4, 134.

2. Izžūt (3). !□ Viņa sēdēja un domāja, un

tinte spalvas galā izsusēja . . Blaumanis la, 116.

3. reti. Izžūt (1). Veļa izsusējusi,

izsusināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Susinot panākt, ka (kas) kļūst viscaur sauss,

zaudē mitrumu,- būt par cēloni tam, ka (kas):
kļūst viscaur sauss, zaudē mitrumu. O Mati

rūpīgi jāizsusina un jāžāvē lēnām. . Ves 62,

12, 29. Izsusināt drēbes. ME I, 807. Koku mizas

sacietējušas, vasara izsusinājusi pēdējo sulu,

zemes briedums izkaltis rudenīgos laukos.

Kadiķis-Groznijs 1, 31.

2. Susinot panākt, ka pilnīgi uzsūcas (šķid-

rums). O Viņš izņem mutautiņu un atklāti,,

vīrišķīgi izsusina asaras. Liesma 74, 7, 18.

izsust, -sūtu, -sūti, -sūt, pag. -sutu; intrans.

1. legūt bojājumu, iekaisumu (ādā, piemēram,

pārmērīga siltuma, mitruma dēļ) — parasti par

ķermeņa daļām. Jo Ļoti kaitīga ir pārmērīga,

bērna tīstīšana. Ada tad pārkarst, kļūst sārta,

iekaist, izsūt. Mājtur 13. . . pirksti mitrumā izsūt

un savelkas baltā krevelē. Indrāne 2, 479. . . vai

pie saimnieka vaļas bērnu pārtīt vai laikā
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pazīdīt. Guļ nobrēcies, izsutis, ar augoņiem

apmetas. Sakse 7, 158.

2. parasti 3. pers.
Iznīkt (pārmērīga augsnes

mitruma, siltuma dēļ) — par augiem. !□ Pur-

va slapjumā labība izsutīs. Liekajam ūdenim

nav kur notecēt, un tas sautē. Fimbers 1, 145.

Rudzu zelmenis sazēlis biezs kā velēna, ja

pagadījās dziļa un silta ziema, varēja izsust

zem sniega . . Upīts XI, 359.

3. parasti 3. pers.
Sūtot iegūt vēlamo gata-

vības pakāpi (par ēdienu). Kāposti krāsnī iz-

sutuši mīksti. O Vai jūs zināt, cik ķēnišķīga
maltīte ir cepti ciedru rieksti?.. Čiekurus

iemet kvēlojošās oglēs. Tie nedrīkst pārogļo-
ties, tomēr kodoliem jābūt mīksti izsutušiem.

Zv 62, 13, 19.

4. Izkarst (par cilvēkiem vai dzīvniekiem).

O Aptiekā cauru dienu karsti sakurināts, es

•esmu izsutis kā beka.. Upīts XII, 288. Krāsns

sāni nolipuši raibi prusakiem, kas, siltuma

izsutuši, plati un slinki rāpoja, garās ūsas

-omulīgi kustinādami. Upīts XI, 356. // Tvaikos

izkarst (par priekšmetiem), a Dzijas pakāra
pirtī, lai labi izsūt. ME I, 807. Izsutusi bērzu

slota. ME I, 807.

izsusties, -šūtos, -sūties, -šūtas, pag. -sutos;

refl.; reti. 1. parasti 3. pers. Izsust (1). Pirksti

izsutušies.

2. parasti 3. pers.
Izsust (3). Gaļa izsutušies

mīksta.

3. Izsust (4). I. pirtī.
izsūtāms, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. -aizsūtīt.

2. ar not. galotni; neakt. Tāds (parasti pus-

audzis), ko izmanto sīku pakalpojumu veik-

šanai. O Kādu laiku es biju par izsūtāmo

zēnu pie bijušā emigranta. Kurcijs 4, 308. Bet

ko tad atlika darīt, pieteikties kaut kur par

izsūtāmo zēnu vai zemes racēju? Saulītis 12, 49.

. . zēns beidzot sāka iet fabrikā par izsūtāmo

puiku. Bērn 49, I, 13. // lietv. nozīmē: izsūtā-

mais, -ā, v.; izsūtāmā, -ās, s. Cilvēks (parasti
pusaudzis), ko izmanto sīku pakalpojumuveik-

šanai. '□ Tālākās gaitas Amsterdamā, kalpo-

jot par izsūtāmo pie kāda holandiešu rēdera,
arī nav rozēm kaisītas. Zv 72, 3, 25. Tas jau
Stiebru Ješka, viņš pie Stumpa dien par izsū-

tāmo . . A Grigulis 16, 44.

izsūtījums, -a, v. 1. Pārvietošana un nometi-

nāšana (kur) piespiedu kārtā. □. . ciema

ļaudis viņu. . izraida no sava vidus. Jadviga
dodas projām izsūtījumā. Lit M 56, 30, 3. Ca-

riene Elizabete 1753. gadā Krievijā atcēla nā-

"ves sodu, atvietojot to ar izsūtījumu mūža ka-

torgā. .V Kalniņš 1, 213.

2. Paveikta darbība ->- iz s ū 111 (3),- izsū-

tītais priekšmets vai priekšmeti. Preču i.

izsutināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Sutinot panākt, ka (pārtikas līdzekļi, ēdiens

v. tml.) iegūst vēlamo gatavības pakāpi. I. kā-

postus krāsnī. □ Auzu pārslas iegūst, grau-
dus vispirms tvaikā izsutinot un pēc tam val-

čos saspiežot. Mājtur 156. // Sutinot panākt, ka

(kas) iegūst vēlamo gatavības pakāpi. ,'□ Koku

:mēdz pirms liekšanas sakarsēt vai izsutināt.

ME I, 807. No balti mizotām, izsutinātām klū-

dziņām viņš kaut ko pina. Upīts 11, 166. Viņa

lielākās rūpes ar bija par tabaku, kā to laikā

noņemt, izkaltēt un izsutināt podā rijas krāsnī.

Austriņš 1, 75.

izsutināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. 1. Izkarsēties (parasti pirtī). \CJ Nostrādā-

jiet pāris dienu pie siena vešanas, pēc tam

izsutinieties veca vīra gudri kurinātā lauku

pirtī, un jūs zināsiet, kas ir miegs. Saulītis

13, 117. ..pats sen neesmu izsutinājies labā

lauku pirts gara svelmē. Vējāns 5, 116.

2. parasti 3. pers. Tikt izsutinātam. Gaļa
krāsnī ātri izsutinājusies.

izsūtīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Likt do-

ties (uz kurieni, parasti ar kādu uzdevumu);

likt doties uz vairākām vai daudzām vietām.

□ Saimniece līdz pusceļam izsūtīja pretī mei-

tas ar vainagiem, un traktors iebrauca pagal-
mā, izgreznots kā Jāņu govs. A Grigulis 12, 10.

. . visos punktos ir izsūtīti izlūki. Strāls 2, 497.

Senos vecos laikos Velns bija nodomājis de-

besis sadragāt. Izsūtījis savus kalpus pa pa-

sauli, lai labi lielu akmeni pārnesot. LTT 27.

// Likt iziet (no kurienes, kur v. tml.). I. zēnu

no istabas. !□ Līzbete visu laiku nemierīgi
trinās uz krēsla, beidzot izsūtīja tos abus

dārzā uz sola.. Upīts XI, 280. // Atsūtīt (kādu

no kurienes, kur v. tml). O . . revidents

piezvanīja uz apriņķi, lai nekavējoties izsūta

jaunu sakaru kantora vadītāju. Sakse 7, 262.

2. Piespiedu kārtā pārvietot un nometināt

(kur). iCJ Pēc fašisma sagrāves Bergmani kopā
ar citiem Saldus apkārtnes tautas nodevējiem
notiesāja un izsūtīja. A Grigulis 13. 508. Pazīs-

tamais latviešu revolucionārs . . carisma laikā

bija izsūtīts uz Sibīriju un trimdas gadus pa-

vadīja Pinčukā pie Angāras. Rīgas B 73, 195 , 3.

Pēc pusotra gada dzejnieku izsūtīja tālāk uz

Slobodsku. J Kalniņš 5, 57.

3. Sūtot (parasti pa pastu), nogādāt (daudz

vai visu, daudziem vai visiem). O Vajadzēja
izsūtīt desmitiem tūkstošu šādu apsveikumu.
A Grigulis 13, 310. . . tika organizētas vairākas

ekspedīcijas, izsūtītas aptaujas anketas..

Latv etn 36. Bet viņa domāja, ka var izlīdzē-

ties vienkāršāk, — izsūtīt apkārtrakstu, lai

visi, kas grib šoziem bērnus sūtīt skolā, svēt-

dien ierodas skolas uzpošanas talkā. Sakse

7, 144. // Likt doties (transportlīdzeklim uz ku-

rieni). O Kad kapteinis ziņoja par lielo lomu,

uz zvejas rajonu izsūtīja bāzes kuģi «Kon-

da» . . Talcis 7, 286. «Tas jau ir tas vienkāršā-

kais — izsūtīt izlūklidmašīnu,» Andersons at-

trauca Paulim. Lācis 15, 415.

4. novec. Sūtīt (mācīties, skolā), līdz pabeidz
(mācīšanos, skolu). O . . par ko viņš bija visu

mūžu tā pūlējies, sviedrus lējis, ja ne domā-

dams savam dēlam vieglākas dienas sagādāt.
Tirdzniecības skolā domāja izsūtīt. . Sakse

1, 226.

Sk. izsūtāms.

izsutums, -a, v. Rezultāts ->■ i z s vs t (1).

In Ja zīdainis raud, viņu vajag attīt un pār-
baudīt, vai autiņi nav saslapināti, vai nespiež
kāda vīle, vai nav kādā vietā izsutums. Ves

72, 4, 11. Nav ieteicami ar spalvām, dūnām.,

pildīti matrači, jo tie veicina bērna pārkar-
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sanu, izsutumu rašanos . . Mājtur 7. Pēc katras

peldes noteikti jāpārmaina peldkostīms, jo
slapjais tērps . . var . . karstā laikā radīt izsu-

tumus. Ves 64, 5, 18.

izsvaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Svie-

žot izkliedēt; nosviest, arī nolikt vairākās vie-

tās {parasti nekārtīgi); izmētāt. I. siena gubu.
I. akmeņus. IO Viņš triec ķeblīti pret grīdu
tā, ka tas galīgi izjūk. Tad, paķēris izju-
kušās daļas, izsvaida pa darbnīcu uz visām pu-

sēm. Sēlis 4a, 31. Drudžainā steigā . . Rūdis uz-

rāva kājās zābakus. Atrāva skapi, izsvaidīja

veļu un, vilnas džemperi atradis, uzvilka to

mugurā. Brodele 14, 222. Neskaitāmus čiekurus

viņš savā vāveres mūžā tā bija apgrauzis un

zem eglēm izsvaidījis. Tādēļ arī viņu sauca par

Ciekurgrauzi. Birznieks-Upītis IV, 37. // parasti

divd. formā: izsvaidīts. Izvietot izklaidus,- iz-

kliedēt (1). O Nomalēs. . desmitiem kilo-

metru uz vienu un otru pusi izsvaidīti tūksto-

šiem vienstāva namiņu. Zv 72 , 22, 14. 19 18. gadā
latviešu divīzijas pulki bija izsvaidīti pa da-

žādu operatīvu virzienu armijām, kā arī pa

vairāku pilsētu garnizoniem. Zv 66, 18, 15. Bet

ašās un mainīgās straumes bija laikam izsvai-

dījušas reņģes pa visu līci un neļāva tām pul-
cēties biezākos baros.. Kar 55, 1, 64.

2. sar. Izšķērdēt. O . . viņiem nelikās sa-

vādi, ka Krišus savu peļņas tiesu izsvaidīja
ar vieglu roku māsas bērniem un draugiem.
Lācis 15, 21. Mans brālis izsvaida savu labumu.

ME i, 808.

izsvaidīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz svaidīties; izmētāties (1).

I. ar akmeņiem. // trans. I. sniegu.

izsvarojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts O Skolas ēku būvķer-
meņu masu izkārtojums, kura pamatā ir brīvs

funkcionālais plānu risinājums, telpiskais pro-

porciju izsvarojums, kopā ar vienkāršo un

pārdomāto ēku ārējo apdari liecina par to, ka

autori šajos tipa projektos ievērojuši arī estē-

tiskas prasības. Māksla 61, 1, 17. Meistare [lie-
tišķajā mākslā] sabalsojumu meklē gan priekš-
metu siluetos un apjomu izsvarojumos, gan

kolorītā, faktūrās un rotājumā. Māksla 64, 1, 15.

izsvarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Mērķ-
tiecīgi izkārtot, saskaņot (kāda kopuma sastāv-

daļas, parasti mākslas darbā). !□ Kas gan va-

rēs noliegt dažas izcilas gleznieciskas vērtības

jaunās gleznotājas . . audeklā «Pakalni»? Lie-

liski izsvaroti pelēcīgi zaļgani toņi. . Lit M

74, 45, 12. Gleznu foni. .ir telpiski,.. lineārie

elementi nevainojami izsvaroti. Kar 58, 12, 142.

Mēbeles izsvarotas proporcijās, izteiksmīgas
kopformā un siluetā. Tēl M 57, 207.

izsvarotība, -as, s.; parasti vsk. Mērķtiecīga
(kāda kopuma, sastāvdaļu) saskaņotība (parasti
mākslas darba). □ Būdama pati pretstatu cil-

vēks, . . [māksliniece], iespējams, kāpinās krās-

attieksmju un līniju pretstatus, kļūstot izteik-

smē vēl ekspresīvāka, runājot pretī mūsu

glezniecībā ierastajam mieram, izsvarotlbai,

harmonijai. Māksla 73, 2, 19.

izsvārstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ilgāku
laiku, daudz svārstīt. O Šis pēdējās izcilāja

un izsvārstīja rokās. ME I, 808. pārn. Iztēlē

es apglaudīju, izšķirstīju un izsvārstīju šo ba-

gātību ar abām rokām . . Skujiņš 7, 21.

izsvārstīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās;
refl. Ilgāku laiku, daudz svārstīties (par priekš-
metu).

izsvelpt, -svelpju, -svelp, -svelpj, pag. -svel-

pu; trans. 1. Izsvilpt (1). I. dziedātājus.
2. pareti. Izsvilpt (2). lo Māk meldiņu iz-

svelpt. ME I, 808.

izsvelpties, -svelpjos, -svelpies, -svelpj as,

pag. -svelpos; refl. Izsvilpties.

izsvempties, -svempjos, -svempies, -svem-

pjas, pag. -svempos; refl.; niev. Lēni, parasti ar

grūtībām, arī neveikli izkļūt. !□ Izsvempās

no ratiem arī krustmāte . . Birznieks-Upītis
IV, 327. Viņš kaut kā ātrāk izsvempjas no gul-
tas . . Lit M 74, 22, 7. Sivēns izsvempjas no

grāvja. ME pap I, 484.

izsvēpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Iz-

kvēpināt (1). a Izsvēpēt istabu paegļu za-

riem. ME I, 809.

2, Izkvēpināt (2). Ū Izsvēpēt odus no ista-

bas. ME I, 809. pārn. Rīdzinieki aizsargāšanās
nolūkos noplēš ārpilsētā vecas, nederīgas mā-

jiņas, jo ordenis tās grib aizdedzināt un pil-
sētu izsvēpēt. J Kalniņš 1, 135.

izsvepstēt, -svepstu, -svepsti, -svepst, pag.

-svepstēju; trans. Svepstot pateikt, izrunāt. I.

dažus vārdus.

izsvērt, -sveru, -sver, -sver, pag. -svēru;
trans. 1. Sverot sadalīt (kādu kopumu) vairā-

kās vai daudzās daļās. I. cukuru pa kilogra-
mam. iO . . kad loms nonācis kravas telpā un

izsvērts, tad izrādās, ka tur bijuši savi pieci
simti kilogramu . . . Zigmonte 2, 280. Lopbarību
parasti izsver un no pārējām slaucējām pienu
pieņem kūts vecākā slaucēja.. Lauku Dzīve

71, 3, 1. Kādas mājiņas galā smaržo apiņu

maiss, pie kura stāv kāds latgaliešu zēns un

viņa tēvs ar bezmēnu rokā, nevarēdams pagūt
izsvērt pircējiem miezīša stiprumu. Austriņš

2, 302.

2. Izvērtēt. !□ . . cilvēks domās pārlaiž ska-

tienu vesela gada veikumam un izsver savas

dīkās un pilnvērtīgās.. dienas. Jaun Gr 68,

12, n. Šai vietā cilvēki, domājot par aizgā-

jēju . . , izsver, ko viņš atstājis. Vai visu da-

rījis, lai viņa paveikto daļu citi vēlētos turpi-

nāt tālāk. Salnāja l, 140. Kas gan iespēja iz-

svērt, cik šajā pļāpāšanā bija patiesības..
Kalndruva 2, 14.

3. Izsvarot. O. . rūpīgāk mākslinieks [glez-

nā] . . izsvēris tumšos un gaišos laukumus . .
Tēl M 58, 214. «Ainava ar kokiem» ir viena no

raksturīgākajām [gleznotāja].. ainavām. Iz-

svērtie tumšo un gaišo laukumu pretnostatī-

jumi piesātināti krāsu niansēm . . Zv 59, 13, 17.

.. telpā vienu sienu nokrāso spilgtu. . . Pārē-

jās sienas jākrāso atturīgā, harmoniski izsvērtā

tonī. PL Siev 68, 4, 16.

4. reti. Izcelt (parasti ar sviru), O Viņi iz-

svēra otro [akmens] šķilu un vēla to malā.

Upīts 4, 107.

izsvērties, parasti 3. pers., -sveras, pag. -svē-

rās; refl.; pareti. Izšķobīties, izļodzīties.
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'□ Vārti izsveras. ME I, 809. Nu ir jāšķiras . .
no loga, kas biežās virināšanas un nežēlīgās
ciet ciršanas dēļ pavisam izsvēries rūsainajās

virās. Zigmonte 1, 252.

izsvērums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

. tāts -*- i z sv ē r t (1). Miltu i.

2. Izsvarojums.

izsvētīt, -svētīju, -svētī, -svētī, arī -svētu,

-svēti, -svēta, pag. -svētīju; trans.; reti. Izsvi-

nēt. O Kas var visas jūsu svētdienas izsvē-

tīt? ME I, 809.

izsvīdums, -a, v. Rezultāts izsvi st.

□ Lūpas apkalta izsvīdumu krevelēm, mēle

degakā ugunī. Lācis 15, 291.

izsviedējs, -a, v., izsviedēja, -as, s. 1. Darī-

tājs -*- i z sv i c s t.

2. v. lerīce (kā) izmešanai (piemēram, no

mašīnas). Šaujamieroča i.

izsviedrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka izdalās kopā ar svied-

riem (no organisma). □ . . čakls siena pļāvējs
karstā vasaras dienā var izsviedrēt vairāk nekā

10 litrus šķidruma. Ves 62, 4, 16. Sportistiem

vajadzēja pierast pie cita cepuma maizes, . .

daudzajām tomātu sulas porcijām (tā vismaz

varēja labāk atgūt karstajā dienvidu saulē iz-

sviedrētos sāļus). Sports 74, 162, 2.

izsviedrēfies, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ļaut, arī panākt, ka (no organisma) iz-

dalās daudz sviedru. I. pirtī. I. karstā saulē.

I. grūtā darbā.

izsviest, -sviežu, -svied, -sviež, pag. -sviedu;
trans. 1. Ar sviedienu izvirzīt (no kurienes,

kur v. tml.); izmest (1). I. sienu no vezuma.

I. malku no šķūņa. I. smiltis. O Juris iz-

svieda smēķi pa lodziņu.. Ezera 2, 251. leslo-

dzītie izsvieda no kapa pēdējās sārto smilšu

lāpstas. Birze 3, 105. \> Kā no laivas izsviests

(arī izmests, retāk izgāzts) —
saka par ļoti

samulsušu, bezpalīdzīgu cilvēku, kas nezina,
ko darīt, ko iesākt. !□ Ceplis jutās kā no

laivas izsviests. Kas to no Austras būtu do-

mājis? Kāda velna pēc viņai vajadzēja [nau-

das] skapi iztukšot pavisam un laisties prom.

Rozītis 111, 279. Viņš jutās kā no laivas iz-

sviests. Lit M 74, 24, 7. // Izdarīt (piemēram,
granātas, šķēpa) metienu. O Pirmais rokas

granātu izsvieda Emsis. Tā sprāga tieši vācu

ierakumos. A Grigulis 9, 136. // Strauji izvirzīt

(no kurienes, kur v. tml.) —

par dzīvniekiem.

Zirgs izsviež zēnu no segliem. \> Izsviest (arī
izmest) no segliem — panākt, ka zaudē paš-

reizējo, parasti sabiedrisko, stāvokli. // Strauji

izvirzīt, ari būt par cēloni, ka izvirzās

(no kurienes, kur v. tml.) — piemēram,

par ierīcēm. O . . rotācijas mašīnas stundā

izsviež tūkstošiem avīžu eksemplāru ..
Zv 73,

9, 8. Klāvs pieceļas, paņem no maizes grauzdē-
šanas aparāta tikko izsviestas restētas balt-

maizes šķēles.. Grīva 8, 116. Lielais daudzums

kvēpu, kurus izsviež fabriku iekārtas, apku-
res ierīces, dīzeļmotori, pastāvīgi piesārņo
atmosfēru. Ves 74, 10, 11. // Par parādībām
dabā. O ..aktivizējies Etnas vulkāns.

. . Apakšzemes sprādzieni ik pēc desmit mi-

nūtēm izsviež lavas gabalus un akmeņus. .

Rīgas B 74, 257, 8. Es redzu
— krastā iznācis

arī vecais mākslinieks. Tepat klajumā viņš
strādā, tepat cērt savas skulptūras no viļņu

izsviestajiem kokiem. Zemzaris 1, 121. Un jūra

jaunas bangas izsviež gaisā. Ziedonis 2, 79.

// Ar strauju kustību izvirzīt (ķermeņa daļu),

piemēram, uz priekšu, uz augšu. I. uz priekšu
abas rokas. // Ar sviedienu izvirzīt cauri

(kam), caur (ko). I. akmeni cauri koka la-

potnei.
2. Iztukšot (ko), sviežot (ko ārā no tā); iz-

mest (2). O Andrām ziņkāre taisni dega, bet

viņš bij par lepnu to izrādīt. . , vezumu iz-

sviedis, nemaz vairs negaidīja. . Upīts 4 , 259.

3. Ar sviedienu novietot; izmest (3). I. en-

kuru. // Novietot (zvejas rīkus) ūdenī zvejo-

šanai, makšķerēšanai (parasti no laivas, kuģa).
IO Pie viesnīcas durvīm šūpojas laiva ar spi-

ningu. Rīta vingrošanas vietā sēdies tikai

iekšā un līdz brokastīm pāris desmit reižu iz-

svied vizuli un izvelc pa līdakai. Grīva 9, 185.

4. Izvākt (ko nevajadzīgu, nederīgu); iz-

mest (4). a Ar saprātīgu aci viņa pārlūkoja
istabu. Stelles jau laukā, kad vēl to gultu iz-

sviedīs, lielajam goda galdam iznāks telpa . .
Upīts 4, 214. Izsviedīs galdu ar pūķa kājām,

izpārdos grāmatas un zobenus. . Kalve 1, 13.

«No mugursomām jāizsviež viss liekais, lai

kaujā nekas netraucē,» jefreitors Šers sacīja.
Bērce 5, 52.

5. sar. Ar varu izgrūst (piemēram, no kādas

telpas); rupji likt atstāt (piemēram, kādu

telpu); izmest (5). O Bokseris sagrāba viņu

[iereibušo] aiz apkakles, sakratīja kā zāļu pu-

deli un izsvieda svaigā gaisā. Skujiņš 6, 216.

. . sēžu taisna kā lineāls un pārlieku nopietna
skatos skolotājam tieši mutē: ko teiks, kas

būs? .. Izsviedīs kādu no mums aiz durvīm?

Indrāne 3, 11. Veco Čakānu kungs lika izsviest

no kalpu mājas un viņa mantas . . pavēlēja iz-

gāzt ceļmalā pie nabagmājas. Kurcijs 3, 59.

. . no mājas izsviest viņa varot tādu, kas nekā

nestrādājot, tikai viņu maizi ēdot. Sakse 7, 107.

«v* Izsviest (arī izmest) pa durvīm (arī durvju

durvīm) — rupji izraidīt (kādu); rupji no-

raidīt (kāda) lūgumu.'O Saruna beidzās ar to,

ka tēvs izsvieda Krūkli pa durvīm. A Grigulis

13, 15. Izsviest pa durvju durvīm! ME I, 520.

// pārn. Izslēgt (no mācību iestādes, organizā-

cijas). iO Vai taisnība, ka no skolas esot iz-

sviests un tēvs vedīšot mājās likt pie arkla?

Upīts 4, 277. // pārn. Atbrīvot (kādu no darba

pret viņa gribu). O . . viņš jau bija izsviests

arī no darba Ventspils spēkstacijā par regu-

lāru darba kavēšanu dzeršanas dēļ. A Grigulis

13, 396. . . notikumu tālākā norisē mani izsvieda

no vecākā grāmatveža vietas. . Zv 58, 8, 18.

6. sar. Neviļus, negribēti pieļaut, ka izkrīt;

izmest (6). I. no rokām trauku. // Pazaudēt.

I. ceļojumā naudas maciņu.
7. sar. Pateikt (parasti īsi, starp citu); iz-

mest (7). O «Kas ir pasaule?» viņš izsviež

jautājumu un apklust. . Kar 54, 3, 6.

8. sar. Iztērēt (parasti naudu). O «Skaidras

naudas man nav, kā toreiz pie Luda, kad va-

rēju izsviest simtnieku par vienām vakariņām.
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A Deglavs 1, 833. Tādā gadījumā velti izsviesti

valsts līdzekļi. Cīņa 74, 253, 2.

O Izsviest medu — iztecināt medu no šū-

nām ar medus sviedi. □ Cik patīkami. . ir

uzziest uz maizes šķēles tikko no šūnām iz-

sviestu medu.. Cīņa 66, 156, 1. \> Izsviest (arī

izmest) uz ielas sar. — a. Izlikt no dzīvokļa.

Q Mēs jau esam namsaimniekam parādā īri,

un, ja šomēnes to nesamaksāsim, mūs izsvie-

dīs uz ielas. Sakse 9, 149. b. Atbrīvot no darba,

nenodrošinot materiāli. !□ Bet tu jau to ne-

spēj saprast, kā tas ir, kad izsviež uz ielas

bez mazākām cerībām atkal dabūt darbu. Krū-

miņš 1, 61. K> Izsviest (ari izmest) naudu (vējā)

sar. — veltīgi izdot, izšķiest naudu.

izsviesties, -sviežos, -sviedies, -sviežas, pag.

-sviedos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz sviest;

izmesties (1). I. ar akmeņiem. // trans. I. sniega

pikas.
2. sar. Atri izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml); izmesties (2). O Viņš izsviedās pa

durvīm ārā. ME I, 809. Tas [motors] sāka dar-

boties un strādāja tīri labi. Skrūve vairs tikai

pa retam izsviedās laukā no ūdens, tagad va-

rēja nolaist buru. A Grigulis 13, 49. // Atri iz-

virzīties cauri (kam), caur (ko). Zēns izsviedās

■cauri istabai.

3. sar. Gulēt ar sānis izstieptām rokām, kā-

jām; izmesties (3). □ Gul tā izsviedies it kā

būtu divkaujā kritis. ME pap I, 484.

4. sar. Atģērbties; izģērbties; būt daļēji ap-

ģērbtam,- izmesties (4). I. kreklos. lO Pie cie-

miņa alu dzēru, krekliņā izsviedies. ME I, 809.

izsviiināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Svilinot iznīcināt, izbojāt (daudz vai visu);
izdedzināt (1). I. pērno kūlu. I. krūmus. O Es-

mu centies izprast, kāpēc jaunu un skaistu

cilvēku pulciņu pēdās paliek krāsmatas —

aplauzīti zari, izsvilināti liepu dobumi. Zv 74,

12, 5. Brālis stāstīja, ka šie no izsvilinātās

muižas atveduši vezumu ieroču un munīci-

jas. Branks 1, 60. . . [ozola] serde zibeņu izsvili-

nāta un izpuvuši. . Zv 57, 20, 28.

2. Svilinot izdzīt (no kurienes, kur v. tml).
I. lapsenes.

izsviipot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.

1. Svilpojot radīt (skaņas). I. melodiju.
2. parasti 3. pers.; pareti. Ar svilpienu izvir-

zīties (no kurienes, kur v. tml). Bulta izsvil-

poja gaisā. // Ar svilpienu izvirzīties cauri

(kam), caur (ko). !□ Vējš ieskrienas un iz-

svilpo cauri būvlaukumam.. Pad J 74, no, l.

izsvilpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz svilpot. Zēns izsvil-

pojās un apklusa. Strazdi visu dienu izsvilpo-
jušies.

izsvilpt, -svilpju, -svilp, -svilpj, pag. -svilpu;
trans. 1. Svilpjot izpaust neapmierinātību (pa-
rasti ar kāda uzstāšanos, rīcību); svilpjot pa-

nākt, ka (kāds) iziet (no kurienes, kur v. tml.).
I. aktierus. I. izrādi. iO . . Eikerta vērptuves
strādnieces izsvilpa inspektoru Rumu, kas mē-

ģināja viņām noturēt sprediķi par to jauko
gudrību, ka miers baro un nemiers posta..
Upīts XII, 1183. Viņš. . pūlējās neklausīties, bet

tomēr dzirdēja. . par kaimiņu skolotāju, ko

skolnieki izsvilpuši no klases lauka. . Upīts

11, 601.

2. pareti. Izsviipot (1). I. dziesmas melodiju.

izsvilpties, -svilpjos, -svilpies, -svilpjas, pag.

-svilpos; refl. Ilgāku laiku, daudz svilpt.
O . . viņš no rīta izsvilpjas un izsaucas, bet

suns nenāk. Indrāne 6, 103.

izsvilt, parasti 3. pers., -svilst, pag. -svila;

intrans. Svilstot tikt iznicinātam, izbojātam;

izdegt. !□ Krūmi izsviluši. ME I, 809.

izsvinēt, -svinu, -svini, -svin, pag. -svinēju;
trans.; pareti. Svinēt un pabeigt svinēt. □ Viņš

bija jau divējas kāzas izsvinējis. ME I, 809.

izsvīst, -svīstu, -svīsti, -svīst, pag. -svīdu.

1. trans. Izdalīt (no organisma sviedrus), izda-

līt (ko) sviedru veidā (no organisma). !□ . . šā

grūtā un atbildīgā darba minūtēs ir izsvīdis

aukstus sviedrus . . Liesma 74, 7, 18. // intrans.

Slimniekam sviedrējoties, izbeigties (par sli-

mību). IO Svilis atjēdzās, ka sakarsis un no-

svīdis . . Arī tas labi — viņš nodomāja —

laikam esmu drusku apsaldējies, izsvīdis viss

nelabums. Upīts 11, 451. // Izdalīt (ko) šķidruma

veidā (par augiem). □ Stādi izsvīst saldu sulu.

ME I, 809. // intrans. Izdalīties šķidruma veida

(no augiem). O No [apiņu rogu] dziedzeriem

izsvīst lupulīns, kas satur īpatnējas rūgtvielas

un sveķus. Galenieks 2, 321.

2. intrans. Izdalīt daudz sviedru; intensīvi

svīst (par cilvēku, dzīvnieku, to ķermeņa da-

ļām). !□ Kādā pievakarē Indriķis ar Valdi

pārnāca no meža, kā parasti, izsvīduši un iz-

slāpuši. A Grigulis 8, 94. īsts vīrišķis vismaz

divas reizes mēnesī iet pirtī, uzmet garu, lai

izsvīst kauli, un noperas ar bērzu slotu. Sau-

lītis 13, 114. Tad ta labi izsvīdām. ME I, 809.

izsvīsties, -svīstos, -svīsties, -svīstas, pag.

-svīdos; refl.; reti. Izsvīst (2). a Tad ta labi

izsvīdāmies. ME I, 809.

izsvītrojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts i z svī 11 o t. Teikuma i.

izsvītrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pār-

svītrojot padarīt (teksta daļu) neietilpstošu
tekstā. I. no teikuma dažus vārdus. I. teksta

vairākus teikumus. I. skaitli. Izsvītrot no dzī-

ves — a. Panākt, būt par cēloni, ka aiziet

bojā, nomirst, b. Uzskatīt par mirušu, c. Uz-

skatīt par pilnīgi nenozīmīgu (piemēram, laika

posmu). O Viena māsa ieiet savā_ istabā ,
otra paliek pie gara saraksta, kura atzīmēts

viss, kas ekspedīcijā varētu būt nepieciešams;

tagad viņa cenšas izsvītrot to, bez ka nepie-

ciešamības gadījumā tomēr varētu iztikt. Zig-

monte 4, 54. Karš ir nežēlīgs. Tas izšķir cilvē-

kus. Sakropļo. Samin. Izsvītro no dzīves. Sal-

nāja 1, 33. // Pārsvītrojot personas vardu (pie-
mēram, sarakstā), norādīt, ka (persona) vairs

neietilpst kādā kopuma. I. no saraksta trīs

ekskursijas dalībniekus. // pārn. Padarīt, uz-

skatīt (ko) par nebijušu, panākt,
ka (kas) nenotiek. O Pirmais audzinātājs. Pir-

mais skolotājs. Pirmais,.. kuru nevaram izvē-

lēties un nevaram noraidīt., nevaram nepie-

ņemt un nevaram izsvītrot. Salnāja 1, 148. Rīt

izsvītros uz mūžu mūžiem karus . .
Brīdaka 1, 52.
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izsvītroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl. Neviļus, negribēti tikt izsvītrotam.

izšalkot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.

Šalkot un pārstāt šalkot.

izšalkt, parasti 3. pers., -Šalc, pag. -Šalca; in-

trans. Šalkt un pārstāt šalkt. O Zalve no-

sprakstēja pret mūri. Tad atbalsojās doka kor-

pusā un izšalca gaisā. Upīts 18 , 235. «A,» kā

atvieglojumā izšalca kopēja nopūta. . Eferts-

Klusais 1, 134.

izšaudīt, -v, -i, -a, pag. -Iju; trans. 1. Šau-

dot iznīcināt (daudzus vai visus dzīvniekus).

O Neizšaudi visus putnus. ME I, 809.

2. Šaudot izlietot (daudz vai visu). I. daudz

bultu. O Neizšaudi . . visas skrotis. ME I, 809.

izšaudītfes, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz šaudīt. I. visu pēcpus-

dienu. iO Nezināmā kuģa trakulīgā koman-

da
.. , izšaudījusies biežām zalvēm uz meža

zosīm, aizlaidās no līča .. Zv 74, 18, 4.

izšaut, -šauju, -šauj, -šauj, pag. -šāvu. 1. in-

trans. Izdarīt šāvienu. I. vairākas reizes ar

revolveri. I. no lielgabala. I. no neliela at-

tāluma. O Viņš pieliecās, izvilka aiz zābaka

aizbāzto raķešpistoli un, pacēlis stobru stāvus

gaisā, —
izšāva. A Grigulis 9, 135. Bet, kad

[Gusts] gribēja medījumu paņemt, no krū-

miem kāds izšāva un trāpīja viņam kājā. .
Sakse 7, 153. Kareivju vairums bija izšāvis

gaisā . . Lit M 58, 15, 2. // pārn.; sar. Ar troksni

pārplīst (piemēram par riepu, balonu). €2 .. sa-

niķojās . . divriteņa pārslēdzējs, un pēc tam

izšāva arī riepa. Sports 69, 92, 4. . . pirms piec-

padsmit minūtēm mašīnai izšāva pakaļējā rie-

pa. Lit M 74, 39, 6.

2. trans. Šaujot izvirzīt (no ieroča lādiņu,

lodi, šāviņu v. tml). I. mīnu. I. lādiņu. !a Pēk-

šņi priekšā vienā laikā izšāva trīs gaismas ra-

ķetes. A Grigulis 9, 112. Bet viņi gan salieku-

šies, gan rāpus līda no loga pie loga un, tam

blakus piestājušies, centās izšaut pa trāpīgai
lodei . . Birze 3, 65. // Šaujot izvirzīt cauri

(kam), caur (ko). I. lodi cauri muskulim.

// Šaujot iztukšot (parasti ieroci). I. aptveri.
□ .. ierocis bija izšauts līdz pēdējai lodei.

Zv 53, 16, 18. Ložmetējs. . izkaisījis daudz iz-

šauto patronu čaulīšu. Zv 53, 18, 22. •<> Tukšs

kā izšauta plinte sar. — a. Bez naudas, bez

līdzekļiem, b. Nenozīmīgs, bezsaturīgs. !□ Ja

esi kluba biedrs, tad pakļaujies! . . Citādi ru-

nas par disciplīnu ir tukšas kā izšauta plinte.
Sports 66, 196, 2.

3. trans. Šaujot izlietot (daudz vai visu). I. vi-

sas patronas. I. daudz munīcijas, -v" Izšaut

(visu) pulveri sar. — a. Strauji izteikt savas

domas un nespēt vairāk nekā pateikt, iebilst.

iO Laksts runāja it kā pusnopietni, puszobo-
damies, un Sarma viņam atbildēja tādā pašā
tonī. . . Laksts, izšāvis visu pulveri, mazliet

apjuka . . Grants 7, 102. b. Izlietot (visu spēku,
enerģiju). !□ Pēc minūtēm 20—25 arī tosma-

riešu [futbolistu] pulveris bija izšauts, un līdz

pat [spēles] beigām risinājās vienmuļa sacensī-

ba. Sports 62, 116, 3. . .ļoti bieži esam redzējuši,
kā iesācēji distances sākumā «izšauj visu pul-

vēri» un pēc tam tikai ar mokām spēj sasniegt
mērķi. Sports 63, 121, 4.

4. trans. Ar lodi, šāviņu saplēst, izbojāt (ko);
ar lodi, šāviņu ievainot (ķermeņa daļu). I.

rūti. I. ar bultu vanagam aci. \E3 Varbūt logs
vakar izšauts: stikls izrobots un aizplaisnījis-
[saplaisājis]. Kurcijs 3, 156. // Ar lodi, šāviņu

radīt, izveidot (kur, piemēram, caurumu,

robu). I. sienā caurumu. I. durvīs robu.

5. trans. Šaujot iznīcināt (daudzus vai visus

dzīvniekus, arī dzīvnieku kopumu). I. tuvākajā
apkārtnē vanagus. O Ja kādai lauka irbju,
saimei vecā māte nejauši nošauta, tad vairs

nav nekādas nozīmes šo saimi saudzēt — to

var izšaut līdz pēdējai irbei. . Saudz dabu 163.

. . Izšausim vilkus, lāčus! DV 899. Varbūt eg-

lājā brikšķināsies alnis -— tu nebaidies, tas ir

labi, ka viņu izšautā cilts atkal ataug. Zie-

donis 6, 131.

6. trans. Strauji izvirzīt (piemēram, uz?

priekšu, uz augšu ķermeņa daļu). I. mēli-

O Netālu no laivas zivs izšauj asti no ūdens.

Upīts 11, 190. Skolotājs skaidroja gari un plaši..
Tiklīdz viņš beidza, Kalniņš atkal izšāva roku..

«Kalniņš . .. Nu, nu. . . kas tad tev atkal?»-

Kar 56, 4, 27. Puika izšauj pirkstu kā īlenu un

rāda lejā uz Roveru vecajiem vītoliem. Zem-

zaris 1, 92. // reti. Izšķilt (uguni). O ..vienā;

rokā turēja atvērtu etviju, bet ar otru no šķil-
tavas izšāva uguni. Birze 1, 162.

7. intrans.; sar. Ļoti ātri, strauji iziet, iz-

braukt. O Pēc brokastīm atkal visi izgāja
dārzā. . Kļuva garlaicīgi. Vilis nerimās: «Zi-

nāt ko? Izšausim drusku uz pilsētu.» A Grigulis

13, 58.

8. trans.; sar. Atri, arī īsi pateikt. IO Šo-

dien audzinātāja klasē ienes neredzētu kastīti,

pagrabina un liek mums [skolēniem] minēt,

kas tur varētu būt iekšā. .. «Vai nu kastaņi,

vai ozolzīles, vai vislabāk rieksti!» es izšauju,

visu, ko esmu sadomājis. Indrāne 4, 5. No vir-

tuves lāgu lāgiem pabāza galvu māte, izšāva

dažus teikumus un atkal pazuda pārdomāt

jaunu sakāmo. Dripe 3, 98.

izšauties, -šaujos, -šaujies, -šaujas, pag. -šā-

vos; refl. 1. Ļoti ātri izvirzīties (no kurienes,

kur v. tml). Zaķis izšaujas no krūma.

O .. durvis, ar sparu atgrūstas, atvērās, Ma-

rija no rijas izšāvās ārā, Zemīšam garām, uz

istabu projām .. . Blaumanis I, 34. Grāvmalā no

cauruma jzšāvās lauku pele . . Birznieks-Upītis

IV, 100. Ūdens virsū palaikam izšāvās kāda

zivs, pavizmināja baltās zvīņas un atkal ienira

dzelmē. A Gulbis l, 10. ..no sānceļa izšaujas
automašīna ar siena vezumu. . Zv 73, 15, 8.

// Ļoti ātri izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

O Direktors ik pa brīdim izšāvās cauri vei-

kalam, pavēroja mani asām, durstīgām acīm,

tad pazuda. Bels 1, 82.

2. parasti 3. pers. Ļoti ātri, strauji izvirzī-

ties, izplūst (no kurienes, kur v. tml.) — pie-
mēram, par liesmām, dūmiem. iO Pa mājas
durvīm pēkšņi izšaujas liesmas . . Spāre 5, 446.

Te šaurs, balts zibens izšāvās no tumšajiem
mākoņiem un pazuda. Blaumanis 6, 182. . . no. .
cauruma, gluži kā no geizera, izšāvās varens
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verdošu tvaiku stabs. Lagzdiņš 3, 130. // Ļoti

ātri, strauji izvirzīties, izplūst cauri (kam),

caur (ko). !□ pārn. Vienkāršā stikla glāze
izverd prieka avotu, kā saules stars izšaujas
cauri vienmuļajam, sūrajam dienu ritumam.

Lāms 1, 13.

3. parasti 3. pers. Reil. -> izš av t (6).

id No segas apakšas izšaujas roka un satver

pulksteni. Liesma 59, 11, 10. «Es jums zvēru!»

Cukera garās rokas izšaujas pret debesīm,

piere savelkas grumbās.. Dripe 3, 193. Pavēr-

tajā spraugā izšāvās neprātīgi rejoša suņa

galva. Brīdaka 2, 6. // pārn. Būt izvirzītam,

sniegties (parasti augstu pāri citiem) — pie-
mēram, par kokiem, celtnēm. !□ Šur un tur

gaisā izšaujas arī pa palmai vai resno baobabu

zaļajai galvai. Grīva 8, 268. Augstu izšāvās Pē-

tera tornis ar gaili . . Kar 56, 5, 45.

4. parasti 3. pers. Reil. ->- izš av t (2); tikt

izšautam. Lode izšaujas no stobra. Bulta iz-

šaujas gaisā.
5. Ilgāku laiku, daudz šaut. iO Izšāvāmies

visu pavakari. ME I, 810.

6. sar. Atri, arī īsi tikt pateiktam. Vārdi iz-

šaujas.
O"0* Izšauties caur galvu (arī smadzenēm),

arī izšauties cauri galvai (arī smadzenēm) —

tikt pēkšņi iedomātam. LTJ Diez' vai krust-

māte vēstuli dabūjusi? Purēnam pašā bei-

dzamajā acumirklī izšaujas caur galvu. Upīts

11, 437. «Pagalam!» Ģirtam izšāvās caur galvu.

Dripe 2, 36. «Ja es viņu būtu — zaudējusi. . .»

vēlreiz izšāvās caur Ingridas smadzenēm ne-

žēlīga doma. Kar 56, 10, 72. «Nevar būt, ka

nav citas izejas!» izšaujas Metai cauri sma-

dzenēm. Kar 59, 11, 14.

izšāviens, -a, v.; pareti. Vienreizēja paveikta
darbība -aizšaut (1). iO Alma dzirdēja rie-

tumu pusē tālu izšāvienu, dzirdēja mīnas kau-

cienu . . Sakse 7, 48. . . tanī pašā mirklī jau no-

dunēja izšāvienu trokšņi, un gandrīz reizē ar

tiem. . sāka krist granātas un mīnas. A Gri-

gulis 9, 134.

izšķaidīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Šķaidot
izkliedēt. !□ . . vīri. . vadīja augšā .. pacelto
trošu tīklu ar siļķu mucām, lai tās neatsistos

pret bortiem vai celtņa bomjiem un neizšķai-
dītu mūsu siļķītes . . Talcis 7, 128. Purvus sedz

melna dūmu sega. Izšķaidīta kūdra, sadedzis

metāls, zemnīcu un blindāžu atliekas . . Spāre
5, 280. Riteņi bijuši saplosīti, gabali izšķaidīti.
ME I, 810. pārn. Bet Jorens tomēr palika pus-

ceļā: uznāca karš, izšķaidīja visus miera dienu

nodomus
.. . Zigmonte 2, 29. // pārn. Izkliedēt,

daļēji iznicināt (kādu kopumu). □ Pēdējās
kaujās viņu [karaspēka] daļa bija stipri izšķai-
dīta . . Sakse 7, 36. Tālajos ziemas klejojumos
vilku saimei pievienojās vairāki vientuļi tē-

viņi un arī daža pairusi vai mednieku izšķai-
dīta saime . . Vanags 10, 27. // pārn. Izšķērdēt.
!□ Izšķaidīt mantu, naudu. ME I, 810.

izšķaidīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. iz šķaidīt; tikt izšķaidītam. Ūdens

izšķaidijās uz visām pusēm.
izšķaudīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Šķaudot

izdalīt (no deguna, mutes). I. gļotas.

izšķaudities, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz šķaudīt. !□ . . [vecmāmi-
ņa] acu uzspodrināšanai šņauca tabaciņu —

iešņauc, krietni izšķaudās, izslauka asaras. .
Birznieks-Upītis 6, 15. Kad labi būsi izšķaudī-
jies, tad visas likstas būs kā ar roku atņem-
tas. ME I, 810.

izšķelt, -šķeļu, -šķel, -šķeļ, pag. -šķēlu; trans.

Šķeļot izdalīt (daļu no priekšmeta). O No

pētāmās mašīnu detaļas vai konstrukcijas mēs

varam iedomāti izšķelt mazu kubiņu. Pa šī

kubiņa skaldnēm darbojas spriegumi. Zin T

63, 8, 8.

izšķendēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz šķendēties. O Un

tomēr drūmas domas neatstāja Arturu. Izšķen-

dējies pie sevis par birokrātismu un birokrā-

tiem, viņš atkal atcerējās biedra Meikšas

laipno, vērīgo seju . . Stulpāns 2, 78. Neatminos

to dienu, kurā mēs nebūtu.. izšķendējušies.
ME I, 810.

izšķērdēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izdot

(naudu), rīkojoties vieglprātīgi, bezatbildīgi;

nelikumīgi izdot. ;□ Roplains: Bet nedomā,
ka tas tev tā pāries! Izšķērdēto naudu tu man

atpelnīsi līdz pēdējai kapeikai. . Blaumanis

6, 292. Kad revīzija atklāja kolhoza kasē iztrū-

kumu, visi bija pārsteigti. Lai nu par ko, bet

par kasieri. . neviens nedomāja, ka viņa va-

rētu izšķērdēt kolhoza naudu. Stulpāns 2, 54.

// Izlietot (piemēram, mantu), rīkojoties viegl-

prātīgi, bezatbildīgi; nelikumīgi izlietot. I. īpa-
šumu. O Jaunais Bezrūpu Jēcis izšķēr-

dēja savu mantu, un tagad viņam nav pastalu

kājās. A Grigulis 13, 247. Mēs zinām leģendu

par Baikāla 336 dēliem, kuri papildina tēva

bagātības, un skaistuli meitu, kas šīs bagātī-
bas izšķērdē. Zv 59, 13, 3. // Nelietderīgi, bez-

mērķīgi izlietot (piemēram, spēkus, laiku). I.

savus spēkus nevajadzīgā darbā. O Ar vi-

ņām pārāk daudz izšķērdē laika. ME I, 810.

izšķērdība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme. !□ Saprātīga taupība ir katra

cilvēka cildena īpašība. Izšķērdība vienmēr

pelta. Pad J 63, 195, 2. Krustmāte bija uzgājusi

Agnesi aizmigušu pie nenodzēstas lampas. Sā-

kās gara un plaša rāšanās par izšķērdību. .
Sakse 6, 72. Katru dienu dzīvo izšķērdībā. ME

I, 810. pārn. Jauna būtne kā no apburta avota

dzer rīta dzidrumu, dienas saulainumu, vakara

krāsu izšķērdību. Viese 1, 23.

izšķērdīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izšķērdīgi.

Tāds, kas izšķērdē; tāds, kas daudz izlieto,

patērē ko. I. saimnieks. O Ģenerāļa izšķēr-

dīgā kundze bija arī Kazimira nelaime: viņš

kārtīgi nesaņēma algu.. Lāms 1, 26. Viņš ne-

kādā ziņā nebija izšķērdīgs, tomēr naudu deva

labprāt. . Lit M 74, 30, 10. «Izšķērdīgi jūs esat,»

teica Ivars, «dienas laikā dedzināt elektrību.»

Bērn 50, 1, 26. // Tāds, kurā izpaužas šādas īpa-

šības. Izšķērdīga līdzekļu izlietošana. O Vis-

pār, ja šis puisis kaut ko lietoja, tad izšķēr-

dīgi, ar uzviju. Ja viņš spodrināja apavus,

tad . . melnā apavu krēma kārbiņa tika vienā

reizē izsmērēta . . Ādamsons 2, 157. Viņa lauza



izšķērdīgums 698

jasmīnu, droši, izšķērdīgi, lieliem zariem. Kar

57, 3, 75. pārn. Kirgīzijas mazā lakstīgala, Kam

tik izšķērdīgi treļļus ber! Brīdaka 1, 71. // pārn.

Tāds, kura iedarbība, darbība ir spēcīga, in-

tensīva (piemēram, par sauli, gaismu). !□ Sau-

le šodien bija neparasti spilgta un izšķēr-

dīga.. Lubējs 1, 151. Tā [zvaigzne] tik izšķēr-

dīgi izstaro gaismu, ka katru sekundi šīm

vajadzībām izlieto 26 700 miljardus tonnu

ūdeņraža. Ikaunieks 1, 17.

izšķērdīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības kon-

krēta izpausme; izšķērdība. Saimnieka i.

izšķērst, -šķēržu, -šķērd, -šķērž, pag. -šķērdu;
trans.; pareti. Uzšķērst (dzīvnieku) un izņemt
iekšas. O Pavārs izšķērž zivi un ķidas izmet

mēslenīcā [mēslainē]. LTP 391. Grīntāls attaisīja
vezumu, noskaitīja priekš katra divas vienlī-

dzīgi lielas zivis un sāka tad tās izšķērst.
Blaumanis 6, 30.

izšķetināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Iztīt (ko sašķetinātu, savītu, satītu, arī samu-

džinātu). Izšķetināta dzija. O Līdaka izšķeti-

nājusi makšķeres auklu. ME I, 810. pārn. Bez-

miega naktis gultā svaidīdamies, viņš bija

izšķetinājis un atkal sačemurojis visvisādu

domu pavedienus. Niedre 3, 101. pārn. Pave-

diena gals nu bija rokā, un kriminālisti cerēja
izšķetināt noslēpuma kamolu. Bels 2, 103.

pārn. Garām izlaidums, garām beidzamā eks-

kursija. Izšķetinātas runas par to, kur katrs

dosies rudenī. Indrāne 1, 124.

izšķetināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās. Reil. Kamols izšķetinās.
izšķīdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, būt par cēloni, ka (kas) izšķīst (1).
O . . sveķus izšķīdina spirtā un iegūto šķī-
dumu kā laku uzklāj vēlamajam papildmate-
riālam . . Alksnis l, 15. Ūdens nozīme auga

dzīvē ir ļoti liela, tā uzdevumi: 1) izšķīdināt
un pārvietot minerālvielas, ko augs uzņem

no augsnes; 2) izšķīdināt un aizvadīt organis-
kās vielas, kas rodas pašā augā . . Sudrabs 1, 96.

Baškīrijā ir vēl citas divstāvu upes. Tās . . at-

rodas rajonos, kur ūdens, izšķīdinot ģipša vai

kaļķakmens slāņus, veido apakšzemes alas. Zv

66, 22, 15.

izšķiebt, -šķiebju, -šķieb, -šķiebj, pag. -šķie-
bu; trans. Šķiebjot padarīt šķību, greizu. Iz-

šķiebti vārti. O Mūrim piekļāvās prāvs, iz-

šķiebtām latiņām un nomaļiem apžogots. .
dārzs. Upīts IX, 203. Viņš izšķiebis lūpu. ME

I, 812.

izšķiebties, parasti 3. pers., -šķiebjas, pag.

-šķiebās. Reil. i z šķ i c b t. Mājai siena sāk

i. Izšķiebies logs. ,□ . . smagie ozolvārti pa-

galmam vaļā,. . zālē ieauguši, acīm redzams

gadiem nevirāti — viena puse izšķiebusies, ar

stūri zemē iegrimusi. Upīts 8, 21. Lievenītis

vecs, māja arī veca, un šiem paegļu leņķiem
tad nu jāpiesien palievenis pie mājas, lai ne-

izšķiebjas uz vienu vai otru pusi. Ziedonis 6, 35.

izšķiedrot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ap-
(koksni), izdalīt šķiedras. ICJ Celu-

lozi iegūst, koksni izšķiedrojot ķīmiskā ceļā.
Koksni sakapā un ķīmisku reaģentu klātbūtnē

vāra.. Hemiceluloze un lignīns, kas koksnē

saistīti ar celulozi, veido šķīstošus savienoju-
mus, ko no celulozes atdala skalojot. Zin T

67, 6, 23.

izšķiest, -šķiežu, -šķied, -šķiež, pag. -šķiedu;
trans. 1. Izšķērdēt (naudu). O Smalki un del-

verīgi uzdzīvodams, viņš. . izšķieda daudz

naudas. Zeiboltu J 11, 246. Bet Ceplis zināja, ka

naudu daudz vieglāk izšķiest nekā sakrāt, un

tādēļ bija ļoti uzmanīgs. Rozītis l, 7. ..finanšu

disciplīnas pārkāpēji sodīti, no viņiem spaidu
kārtā piedzīta izšķiestā nauda. Rīgas B 66,

246, 5. // Izlietot (piemēram, mantu), rīkojoties

vieglprātīgi, bezatbildīgi; nelikumīgi izlietot.

I. izejvielas. !□ . . desmitiem miljoniem iz-

šķiedis svešu mantu. Rozītis 111, 87. Pasaules

tautas vairs nedrīkst samierināties ar to, ka

prāvu daļu zemeslodes resursu izšķiež kara

gatavošanai. Pad J 73, 216, 1. ..vienu piciņu,
vairāk vecāmāte neļāva [meitenei] mīklas iz-

šķiest, — un neiznāca nekas, mokies, cik.

gribi. Zigmonte 2, 12. pārn. Jau vakaroja. Saule

bija izšķiedusi visu savu dienas kvēli un.

gurda slīga pretī apvārsnim. Niedre 12, 62.

pārn. . . slaidie bērzi pakalnēs ar zeltaino mir-

dzumu, liekas, bagātīgi izšķiež savu skaistumu.

pār norām. .
Liesma 59, 10, 7. // Nelietderīgi,

bezmērķīgi izlietot (piemēram, spēkus, laiku).

O Uz vietas stāvot, Straujups izšķieda visu.

nācienā uzkrāto siltumu, pār augumu skraidīja

vieglas trīsas. Kar 49, 4, 308. Žēl, ka neesmn

konstatējis, kur izlietots ietaupītais laiks. Var-

būt esmu to atkal izšķiedis . . Birze 5, 64.

2. Šķiežot izkliedēt. Braucot i. dubļus uz.

visām pusēm. O . . tīrīto grāvju zemes iz-

šķiezdamas. ME I, 812.

izšķiesties, -šķiežos, -šķiedies, -šķiežas, pag.

-šķiedos. 1. Reil. izšķi es t (1); tikt iz-

šķiestam. Nauda izšķiedusies nemanot. !□ pārn.

Sīkumos izšķiežas darbi.. Rainis I, 377. \ļ Iz-

šķiest ļoti daudz vai visus spēkus, spējas-

u. tml. O . . Grūti diženus darbus veikt, Grūti

izšķiesties niekos . . Elksne 4, 32.

2. parasti 3. pers. .Re/7, (2);
tikt izšķiestam. Dubļi izšķiežas uz visām pu-

sēm.

izšķilt, -šķiļu, -šķil, -šķiļ, pag. -šķilu; trans.

1. Šķiļot panākt, būt par cēloni, ka rodas-

(dzirkstele, uguns). I. no šķiltavām uguni.
□ . . mājinieki izšķiļ no krama dzirksteli..
Zv 65, 4, 25. No koka gabala drīzāk uguni iz-

šķils, nekā no tevis vārdu. Upīts 11, 183. Kād-

reiz akmeņi, spēji sasizdamies vai berzēda-

mies viens gar otru, izšķiļ dzirksti. Sudrabu E.

3, 443. pārn. . . vēl tīkamāk — klausīties viņa.

šķietami rāmajā, klusajā balsī, kas pēkšņi iz-

šķiļ ugunīgus domu graudus . . Lit M 56, 48, 2.

pārn. Sirds jau reizēm ir kā maija pļava, Ne-

gaidot tā izšķiļ ziedu ugunis. . . Vācietis 4, 122.

2. parasti 3. pers.; reti. Izperēt. iO Putni pe-

rēkļos jau bijuši izšķilti. ME I, 811. Izšķīla
0

'
vistiņa Pa pieci cālīši. LD 15 881. No olam ne-

izšķiltām strazdi prom laidās, kad mīnas bēr-

zus cirta . .
Avotiņa 5, 103.

izšķilties, parasti 3. pers., -šķiļas, pag. -šķilās;:
refl. 1. Pāršķeļot apvalku, izkļūt (no olas)..



699 izšķirt

Cālis izšķīlies no olas. !□ Tad no baltraiba-

jām oliņām izšķiļas mazās bezdelīdziņas. Birz-

nieks-Upītis 6, 378. Odu mātītes olas dēj uz

ūdens virsmas . . No olas izšķiļas tārpveidakā-

purs bez kājām ar labi attīstītu galvu. Ves 62,

4, 29. pārn. Guļu uz Melnās jūras gludajiem

oļiem un nolūkojos baltajās putās, kas izšķiļas

no zaļganajiem viļņiem. Birznieks-Upītis VI, 209.

pārn. . . patiesība vislabāk izšķiļas no faktu un

notikumu čaulas, tos salīdzinot. Zv 59, 13, 6.

// Augot izvirzīties no smaganām (par zo-

biem). O 6 mēnešu vecumā bērnam izšķiļas
pirmie divi piena zobi apakšžoklī. . Mājtur 27.

Neizšķīlušies zobi var palikt žoklī daudzus

gadus, pat visu mūžu. Ves 73, 2, 30.

2. Reil.-*-izšķilt (1); tikt izšķiltam.

Dzirkstele izšķiļas no šķiltavām. O pārn.

..ejot līdzi grāmatas varoņiem, mēs patiešām
redzam, jūtam, kā izšķiļas šīs gaišās strādnie-

cības cīņas dzirkstis buržuāziskās reakcijas

tumšajā naktī. Kar 58, 9, 123. pārn. Zibeņi no

mākoņiem izšķīlās dārdēdami. ME I, 811.

izšķīrējs, -a, v.; izšķīrēja, -as, s. 1. Darī-

tājs izšķir t.

2. pareti. Tas (tāds), kurā tiek izšķirta, iz-

šķiras kāda no vairākām iespējām; tas (tāds),

kas izšķir, nosaka (ko). O Izšķīrējs brīdis

bija klāt. Uz kuru pusi nogriezīsies vilciens
—

uz Tulūzu vai Spāniju? Grīva 8, 130. Viņa iemī-

lēšanās Lailā, kas ir godīga un dzīves prieka
pilna meitene, kļūst par izšķīrēju pagriezienu
viņa dzīvē. Cīņa 55, 68, 3. Pasaules meistar-

sacīkstēs paukošanā vakar notika izšķīrējas
cīņas sacensības ar floreti. Rīgas B 66, 158, 5.

izšķirība, -as, s.; parasti vsk.; pareti. Atšķi-

rība. O «Parīt [okupanti] ņemšot nost govis.
Visiem, bez izšķirības . . .» Līvs 2, 13. . . viņš

nesa visu, kas plecos, bez izšķirības, citādi

viņš neprata, un ass un ciets arī bija kā krams

pret kramu. Zigmonte 4, 173. Starp mums ir liela

izšķirība. ME I, 811.

izšķirīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izšķirīgi. Tāds,

kurā tiek izšķirta, izšķiras kāda no vairākām

iespējām; tāds, kas izšķir, nosaka (ko); izšķi-

rošs. Pieņemt izšķirīgu lēmumu. Izšķirīga
"kauja. Izšķirīga nozīme. Izšķirīgi ietekmēt.

lO Ķivisti bija tālu, ceļš nezināms, tāpēc

puika.. rītā ar mazu gaismiņu uzsāka savu

izšķirīgo gājienu. Sakse 2, 138. Vai Karlīne

.spēra izšķirīgo soli, bīdamās, ka labāku ņē-
mēju vairs nesagaidīs, jo viņai tolaik apritēja
jau trīsdesmit viens gads? Ezera 8, 132. . . Ojārs
sacīja izšķirīgi un cieti: «Nu labi, esmu vēl-

reiz ar mieru piekāpties.» Brīdaka 2, 186.

izšķirošs, -ais; s. -a, -ā; apst. izšķiroši. Tāds,
kurā tiek izšķirta, izšķiras kāda no vairākām

iespējām,- tāds, kas izšķir, nosaka (ko); izšķi-

rīgs. (□ Stāsta galveno sižeta līniju veido

rotas gatavošanās ienaidnieka atsišanai izšķi-

rošajā kaujā. Valeinis 1, 130. Piecgades izšķi-
rošo gadu brigāde sākusi labi. Pad J 73,54,1.
«Mēs toreiz, par operāciju runādami, aizmir-

sām vienu nelielu, bet izšķirošu sīkumu: kas

man dos savas kaulu smadzenes?» Birze 5, 152.

izšķirot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Šķirot
-un pabeigt šķirot. I. olas pēc lieluma. I. kok-

materiālus. In Jau iepriekš īpaša iekārta iz-

šķiro zivis pēc garuma . . Cīņa 66, 6, 4. Mari-

nēt, tāpat kā sālīt un žāvēt, ieteicams katru

sēņu sugu atsevišķi, tāpēc sēnes iepriekš jāiz-
šķiro. Vimba 1, 35. . . ogas izšķiro, atdala ma-

zās, bojātās . . PL Siev 58, 6, 22.

izšķirstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Šķir-
stot izskatīt, apskatīt (piemēram, grāmatu). I.

grāmatu no viena gala līdz otram. I. bloknotu.

O . . bibliotekārei ik dienas nākas pārcilāt un

izšķirstīt simtiem laikrakstu, desmitiem žur-

nālu. Pad J 59, 211, i. Treneris., atlaidies uz

dīvāna izšķirstīt kādu sporta žurnālu. . Saulī-

tis 12, 338.

2. Šķirstot noliekt, pavirzīt uz dažādām pu-
sēm (piemēram, matus, zāli). !□ Viņš manīja,
ka divas rokas noglauž viņa galvu. Ka pirksti
izšķirsta viņa matus un plaukstas aizsedz viņa
ausis. Upīts 111, 91. Kātiņa ar Pičuku slapstījās
gar olnīcas malu, droši vien glūnēja atkal uz

burkānu dobi, kas jau vakar likās aizdomīgi
izšķirstītiem lakstiem. Upīts 4, 220. Izšķirstīju
bērzu birzi Pa vienam(i) zariņam..

LD 15 129.

izšķirt, -šķiru, -šķir, -šķir, pag. -šķīru; trans.

1. Attālināt, atvirzīt citu no cita,- panākt, būt

par cēloni, ka vairs nesatiekas, arī pilnīgi at-

svešinās. I. draugus. O Mazo zēnu un mei-

teņu straume dažus mirkļus mūs izšķīra.

Skujiņš 5, 15. . .vilciens izšķir divus jaunus ļau-

dis, vienu uz ilgāku laiku aizvezdams projām,
otru ar smagu sirdi atstādams uz perona. .
Laganovskis 1, 81. Karš ir nežēlīgs. Tas izšķir

cilvēkus. Sakropļo. Samin. Salnāja 1, 33. // Pa-

nākt, ka izbeidz, piemēram, kauties, strīdēties.

lO «Paskat, kādas tās lielās!» māte mūs iz-

šķīra. «Pašas rakstīt nemācās, bet ābece pa

gaisu dzīvo.» J Kalniņš 2, 238. Citi iejaucās
strīdā, izšķīra naidīgās puses un aizveda tās

tālāk.. Fimbers 1, 365. Bet ķildīgas ir pīles, kad

tuvojas barībai: plēšas savā starpā, knābā ma-

zos pīlēnus, tā ka zostēviņam dažreiz jāmetas

starpā tās izšķirt. Birznieks-Upītis IV, 59.

2. Šķirot noliekt, pavirzīt uz abām pusēm

(piemēram, matus); izveidot (celiņu) matos.

O Bārda tam bij izšķirta uz abi pusēm. ME

I, 811. . . matus . . izšķir ar celiņu vienā pusē . .
Sudrabu E 3, 445. Atjēdzies viņš izdrāzās gai-
tenī. Vēlāk zēnistabā pie krāna saslapināja
matus un rūpīgi izšķīra celiņu. Skujiņš 8, 33.

3. Uztverot, piemēram, ar redzi vai dzirdi,

izdalīt (no kāda kopuma); domās atdalīt (citu

no cita pēc kādām pazīmēm). O Tur peldēja
neliela laiva un bij jau tik tuvu, ka varēja

izšķirt, cik cilvēku tajā sēdēja. Blaumanis 6, 44.

Rāpuļu acīm piemīt nelielas akomodācijas spē-

jas, kā arī spēja izšķirt krāsas. Sloka 1, 40.

Kajītē iestājās klusums, un tagad pavisam
skaidri varēja izšķirt līksmotāju skaļās bal-

sis. Līvs 3, 26. Kas to lai izšķir, cik tur tā bij

rakstīts, cik paša [stāstītāja] pārgrozīts un pie-

likts, bet dzirdēt gribējās arvien vairāk. .
Upīts XV, 261. // Grupējot, klasilicejot izdalīt.

;0 Mūsu dienās izšķir daiļliteratūru, zināt-

nisko literatūru, politisko literatūru, tehnisko

literatūru v. c. Valeinis 1, 8. Parasti izšķir divē-

jādas polārblāzmas: kustīgās un nekustīgās.
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Rīgas B 58, 210, 1. Izšķiramas trejādas

putnu balss reakcijas. Zin T 66, 11, 32. // Iz-

dalīt (pēc kādām pazīmēm no kopuma).
□ .. vienkāršākas konstrukcijas automātos ir

ierīce, kura izšķir monētas pēc svara. Zin T

66, 8, 27.

4. Pieņemt, izvēlēties (kadu no vairākām

iespējām); arī izlemt. O Par katru nelaimes

vai saslimšanas gadījumu zvejasrajonā flag-

maņi ziņo pa radio bāzei, konsultējas ar ārstu,

un tas izšķir, kāda palīdzība nepieciešama.
Talcis 7, 76. «Mēs šodien izšķirsim, ko iecelt

par laboratorijas pagaidu vadītāju.» Purs 4, 297.

.. otrai, klasei atļāva braukt ekskursijā. Uz

kurieni — bija jāizšķir pašiem. Plaudis 2, 251.

Spodrīte klausījās un gribēja izšķirt sevī kādu

jautājumu. . Paegle 3, 14. // Būt par cēloni

tam, ka realizējas kāda no vairākām iespējām.
O Kaisme un uzskatu drosme izšķīra Krastiņa
likteni, Salums viņu pieņēma savā laborato-

rijā. Purs 4, 170. Sportisti par katru cenu cen-

šas izvirzīt savu komandu vadībā. Visu izšķirs

pēdējais skrējiens. Tajā startē paši spēcīgākie.
Sports 62, 50, 4. «Ne tikai sīkumus, bet dažreiz

arī lielas lietas izšķir gadījums.» Grīva 1, 201.

5. jur. Izskatot (piemēram, sūdzību), pieņemt

lēmumu. O Triju dienu laikā pēc sūdzības

saņemšanas prokuroram tā jāizšķir un rezul-

tāts jāpaziņo sūdzētājam. Ja sūdzība tiek no-

raidīta, prokuroram jāpaziņo motīvi, kuru dēļ
sūdzība atzīta par nepamatotu. Krim pr 119.

Tiesnesis vienpersonīgi izšķir jautājumu par

prasības pieteikuma pieņemšanu civillietā.

Civilpr k 74. Brauskas kundze saņēma solī-

jumu, ka Zentas lietu drīz beigs izmeklēt,

iespējams, izšķirs labvēlīgi.. Birze 3, 119.

6. Panākt, ka izbeidzas (piemēram, kautiņš,

strīds). O .. strīdu izšķīra ar to, ka tikpat
vienai, kā otrai pusei uzsauca: «Miers!» Sau-

lietis 11, 9. Nav manos spēkos izšķirt šo mū-

žam seno strīdu. . Lasmanis 2, 49. Abi zina,

ka cīņa vēl nav izšķirta, nobeigta...
Ar aiz-

turētu nemieru jūt viens otra klātumu [tu-
vumu] . .. Upīts 6, 15.

izšķirties, -šķiros, -šķiries, -šķiras, pag. -šķī-
ros; refl. 1. Attālināties, atvirzīties citam no

cita ; vairs nesatikties, arī pilnīgi atsvešinā-

ties. (□ Zvans aicināja Ernu uz lekciju, bet

Agnese gāja mājup. Tā viņas izšķīrās neizru-

nājušās .. Sakse 6, 139. Viņš sasauca zvejnie-
kus kopā, un tie nosprieda vēl nogaidīt.
. . pulciņš atkal izšķīrās. Blaumanis 6, 40. No-

runājuši rītdien satikties lidostā, viņi izšķīrās.
Līvs 3, 9. Abas dzeguzes izšķīrās katra uz

savu pusi, klejoja pa mežiem. .X Grigulis 2, 4i.

// Pārtraukt laulību,- pārtraukt draudzību.

O «Jūs izšķīrāties?» — «Kā tad. Vīrs ieska-

tīja citu . . un aizgāja. . . lesniedza šķiršanos.»
Zigmonte 2, 103. «Mani vecāki izšķīrās, un, kad

māte apprecējās otrreiz, es viņai kļuvu vēl

svešāka . .» Lukjanskis 2, 34. «. . man ar Hariju
kāzu nebūs. Mēs izšķīrāmies.» Brodele 17, 201.

2. parasti 3. pers. Sadalīties (par priekšmetu).
O . . viņš savilka sarkanos loga aizkarus, sa-

knieba tos vidū ar adatu, lai neizšķiras . . Po-

ruks 3, 30. Liels, pelēks akmens izšķīries divās

daļās. ME I, 811. // Par ceļu, taku. !□ Ceļš ved

gar aramo lauku,.. izšķirdamies divos, no

kuriem viens aiziet pa kreisi uz meža stūri,
otrs uz sādželi. Sudrabu E 3, 292. <> Ceļi iz-

šķiras — saka, ja cilvēki vairs netiekas, ja

viņi pazaudē cits citu. !□ . . mēs bijām tikai

paziņas, un, pārbraucot uz Rīgu, mūsu ceļi

izšķīrušies. A Grigulis 13, 507.

3. Reil. izšķir t (4); tikt izšķirtam.

O Grants tomēr izšķīrās par Līdaku, viņš
teica: «Kas par to, ka jauns, no puikām iz-

aug vīri.» Un Grants tāpēc jau pašā sākumā

pievērsa savam palīgam īpašu vērību. Talcis

7, 226. Mieriņš vēl neziņā raustīja plecus. Ne-

bija izšķīries, ko darīt. Fimbers 1, 375. «leva,

te taču izšķiras mūsu nākotne. Kā tu vari klu-

sēt?» Zigmonte 2, 216.

izšķiru, ģen., nelok.; pareti. Izšķirīgs. OUn

Viļa Lāča lielie romāni «Vētra» un «Uz jauno
krastu»? Tajos jau tiešā veidā ietverta pati šī

izšķiru cīņa, tās pēdējais posms, pati padomju
dzīves tapšana. J Kalniņš 1, 12. ..Krists apde-
dzinātu seju, klibs, klepodams rīko ļaudis, ga-

tavojoties izšķiru kaujai. Valeinis 1, 131.

. . Tāds lai nu izšķiru stundā tad vaino Vie-

nīgi sevi.. Lit M 55, 14, l.

izšķīst, parasti 3. pers., -šķīst, pag. -šķīda;

intrans. 1. Pilnīgi sajaukties (cietas, šķidras

vai gāzveida vielas) šķīdinātājā. Cukurs iz-

šķīst ūdenī. O Pavasarī, kad . . iestājas silts

laiks, mirabilīts, kas atrodas līča dibenā, no

jauna izšķīst ūdenī.. Upīte 1, 147. .. šūnsula ir

zināmā mērā koncentrēts šķīdums, kur izšķī-
duši dažādi sāļi. PL Skola 62, 2, 47.

2. Sadalīties gabalos, daļās (piemēram, atsi-

toties pret ko). D Tintes pudele izšķīst pret

tāfeli. . Indrāne 3, 46. Kaste nokrita uz klāja

un izšķīda pavisam . . Zigmonte 2 , 290. Uzmin uz.

sasistās bļodiņas suķēm, tās izšķīst smalkās

druskās. A Grigulis 9, 488. // Izkliedēties (uz vi-

sām pusēm) — piemēram, par sīkiem priekš-
metiem. !□ . . cietuma priekšnieks . . triec

glāzi pret krāsni. Stikla lauskas.. izšķīst pa

visu telpu. Fimbers 2, 241. ..nazis uzšķērž

maigos, izrotātos spilvenus. . , dūnas izšķīst

uz visām pusēm. Sudrabkalns 11, 487. Kvieši uz

visām pusēm izšķīda. ME I, 812. // Izkliedēties

(par šķidrumu, masu). O Negaidīti liels vil-

nis pasviež kuģi, pēc tam uzšļācas uz klāja
un izšķīst pret pakaļgala virsbūvi. Zv 59, 10, 11.

Jānis sāka raudāt, iekrita burtnīcā trīs lielas

asaras, izšķīda katra pa trim burtiem — visa

burtnīca raiba. Ziedonis 8, 46. pārn. Cerības

zuda kā sapņu tēli, izšķīda kā ziepju burbuļi.
ME I, 812. //' pārn. Strauji izklīst (piemēram,

par pūli). Durvis paverot, kambara vidū

sasēdies bērnu bars izšķīda uz visām pusēm.

Dažs aizlīda aiz lādes, dažs aizkrāsni . . Sakse

2, 3.

3. Izjukt (piemēram, par izvalkātu apģērbu).
'O . . zeķes izšķīst uz kājas . . Ziedonis 6, 16.

Viņš laboja biedru izšķīdušos zābakus. . Kar

52, 1, 13. Izdēdējusī vadmala., izšķīda kā pa-

pīrs . . .Poruks 3, 300.

4. Izjukt (piemēram, tiekot vārītam). Kartu-

peļi vāroties pavisam izšķīduši. Izšķīduši zirņi.
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O Dažādu šķirņu āboli un bumbieri vārot

izšķīst. Lai tas nenotiktu, tos nevajag vārīt,

bet iegremdēt verdošā sīrupā. . Lauku Dzīve

74, 9, 37. Kaltētus ābolus noskalo, pārlej ar

ūdeni, pievieno cukuru un lēni vāra, līdz āboli

izšķīduši. Tad izberž caur sietiņu . . Mājtur 313.

5. Kļūt pilnīgi staignam, dubļainam (par

ceļu, taku). !□ Bet pavasaris tuvojās. . . Iz-

šķīda ceļi, un mašīnas, izmēģinājušas visus

ātrumus, noklusināja pārpūlētos motorus un

palika gaidot, kamēr atnāks palīgā traktori.

Kar 54, 8, 84. Viņi nogriezās pa izšķīdušu, ne-

apžuvušu lauku ceļu. Kar 45, 11/12, 981.

izšķobīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Šķobot

padarīt šķību, greizu; šķobot izkustināt. Iz-

šķobīti sētas mieti. O «Leo, vai tu akmens,

kuru tikai zilonis var izšķobīt?» Salenieks 1, 41.

. . Vitkovskis noguldīja zobenu pār ceļiem,

iegrozījās ērti un iemēģināja kaklu pienācīgā,

neizšķobāmā stāvoklī. . Upīts 9, 36. // Šķobot

pārveidot (seju, tās izteiksmi); šķobot (seju),
izveidot (tajā grimases); ari izvaibstīt.

O .. dzēriena stiprumam pietiekošu godu do-

dams, izšķobīja arī viņš savu ģīmi [seju]. .
Apsīšu J 3, 53. Viņš. . paraustīja plecus un

izšķobīja seju, kā gribēdams nospļauties. .
Vilks 7, 510. Sievas uzblīdušie vaigi un bez-

krāsainās lūpas sāka jocīgi šķobīties un pēdīgi
izšķobīja smaidu. Kalndruva 5, 205.

izšķobīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās.
Reil. iz šķobīt; tikt izšķobītam. Vārti iz-

šķobījušies. O . . Gaspariene .. paguva aiz-

vērt aiz sevis ilgā virināšanā izšķobījušās is-

tabas durvis . . Niedre 4, 151. . . [dobes] aploču

akmeņi vietām atskaloti un pat izšķobījušies . .

Upīts 4, 138. // Par seju. iO Ambaiņa šausmu

sasaldētā seja izšķobījās ķēmīga smaida gri-
masē. Skujiņš 5, 110.

izšķūrēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Šķū-

rējot pilnīgi notīrīt (parasti ceļu, taku).

O .. tuvojās buldozers, kas izšķūrēs visus

prāvākos ceļus . . Ezera 5, 82. . . [sieviete] sī-

kiem solīšiem aiztipināja pa sniega blāķos iz-

šķūrētu taku uz pagalma durvīm. Vilks 5, 125.

Tūlīt aiz meldrāja, izšķūrējuši paprāvu četr-

stūri, zēni spēlēja hokeju. Zv 74, 10, 6.

izšļakstēt, parasti 3. pers., -šļakst, pag. -šļak-
stēja; intrans. Šļakstot, šļakatu veidā izlīt, iz-

plūst, a Flakoniņš izlēca no pirkstiem. Sa-

turs izšļakstēja uz grīdas. Lubējs 1, 151. Kausi

saskaras, skan, vīns izšļakst pār malām . . .Kar

57, 1, 58. Ar jauneklības vingrumu viņš pārlec
ūdens lāmām . .Uz visām pusēm izšļakst strūk-

las . . Jokums 1, 362.

izšļakstēties, parasti 3. pers., -šļakstās, pag.

-šļakstējās. Reil.-*-i z š ļ ak s t ē t. Ūdens iz-

šļakstas no spaiņa uz grīdas.
izšļakstināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Šļakstinot izlaistīt (šķidrumu). I. pienu uz

galda. □ Visbiežāk saindēšanās notiek, ne-

pareizi rīkojoties ar etilēto benzīnu: to izlej,
izšļakstina, aptraipa ar to apģērbu. . Ves 63,

6, 19. Izšļakstinājis . . alumīnija krūzītē ielieto

tēju, zaldāts izlamājās . . Salenieks 3, 23.

// Šļakstinot iztukšot (piemēram, trauku). I.

krūzi. O Viņš kā negudrs joņo ar savu moto-

ciklu pa ceļiem un takām, atstādams aiz se-

vis . . izšļakstinātas peļķes. Avotiņa 3, 5.

2. pareti. Izslacīt (2). I. grīduar ūdeni.

izšļakstināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. parasti 3. pers. Reil. izš } a li-

stinā t (1); tikt izšļakstinātam. Tēja izšļak-
stinājās uz grīdas.

2. Ilgāku laiku, daudz šļakstināties. Pīles iz-

šļakstinās pa ūdeni.

izšļakstīt, -v, -ir -a, pag. -īju; trans. 1. Šļak-
stot, šļakstinot izlaistīt (šķidrumu). O . . bet.

roka vairs nejaudāja noturēt karoti, un tā ar

skaļu šķindoņu nokrita šķīvī, izšļakstot zupu

uz galdauta. Brodele 14, 225. . . putekļu māko-

nis ar izšļakstītā ūdens lāsēm kūpēja pāri.

Upīts 4, 251. . . rokas tā vien tiecas pēc parasta
darba

—. . izlietni berzt vai arī uz grīdas
izšļakstītu ūdeni saslaucīt. Cīņa 74, 305, i.

pārn. Bet dienas iet, un bezrūpībai pāri Gulst

izšļakstīto brīžu smagais tukšums . . Sirmbārdis

3, 80. // Šļakstot, šļakstinot iztukšot (piemēram,

trauku). I. bļodu.
2. pareti. Izslacīt (2). I. grīdu ar ūdeni.

izšļakstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. parasti 3. pers.
Reil. iZŠļakS 11 t (1);

tikt izšļakstitam. O . . Līna sviešus nosvieda

nēšus no pleciem, tā ka karstais ūdens izšļak-

stījās un izkausēja _sniegā lielu, brūnu lau-

kumu. Upīts 11, 40. Ūdens izšļakstījās uz dār-

gajām grīdsegām un sīkām straumītēm tecēja

pāri rakstāmgaldam. Cīņa 57, 255, 3. . . liegi

ritēja šurpu mazi vilnīši, cits citu grūzdami
un izšļakstīdamies malā baltās . . putās. Birz-

nieks-Upītis Ha, 207.

2. Ilgāku laiku, daudz šļakstīties. !□ Ai,

kā Olītim patika šie jūrmalas gājieni! . . Pēc

patikas varēja izplunčāties, izšļakstīties ar

Ūdeni . . Kar 74, 5, 121.

izšļākt, -šļācu, -šļāc, -šļāc, pag. -šļācu.
1. trans. Šļācot, ar šalti izvirzīt (no kurienes,

kur v. tml.). !□ . . strūklaku sērija . . izšļāc
mirdzošas šļakatas varavīksnes krāsās. Zv 58,

18, 28. Šie dzīvnieki uz vienu pusi izšļāc ūdens

strūklu, bet paši.. virzās uz pretējo pusi.
Lauku Dzīve 74, 7, 28. pārn. Vienmēr atrodas

kāda mēle, kas klab . . Kas uziet cilvēka vājo
vietu un izšļāc uz to savu aizturēto ļaunumu.

Salnāja 1, 54.

2. parasti 3. pers.; intrans. Izšļākties. O Pil-

sētā . . izveido jaunus parkus ar skaistām

strūklakām. Ūdens fontāni, kas no tām izšļāc
vairāk metru augstumā, vakaros, elektrisko

spuldžu apmirdzēti, izskatās teiksmaini

skaisti. . Pad J 59, 208, 3. No pārāk devīgu un

steidzīgu roku pielietās tējkannas uz karsta-

jiem riņķiem izšļāca un nočūkstēja ūdens ..

Bendrupe 2, 26. Bet ganīte piesit krūzi trīs rei-

zes pie zemes, un pavisam tuvu spēka vīram

izšļāc skaidrs avots. Kaldupe 3, 73.

3. trans.; pareti. Izskalot, izmazgāt (ar spē-

cīgu strūklu). O . . [ēdnīcā] ar ūdens strūklu

izšļāca glāzes . . Birze 1, 48.

izšļākties, parasti 3. pers., -šļācas, pag. -šļacās;

refl. Šļācot, ar šalti izplūst (no kurienes, kur

v. tml). \U3 Atritinājās šļūtenes. Baltas strūk-

las izšļācās pret jumtu, ko alkaini laizīja lies-
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mu mēles. Lubējs 1, 18. ..nocēla no galda

gala alus muciņu un sāka velt uz namiņa pusi.
. . Muca ripoja palēkdamās, katrā apgriezienā

putota brūna šalts
0

izšļācās pa spundes cau-

rumu. Upīts 8, 251. . . no 1600 metru dziļuma

izšļākusies spēcīga gāzes strūkla. . Rīgas B

74, 133, 6.

izslaucīt, -šļauku, -šļauki, -šļauka, pag. -šļau-

cīju; trans.; sar. Lēni izstaipīt (ķermeņa daļas).
O Atmodusies es krietni izšļaucīju locekļus.

ME pap I, 486. .. flegmātiskais zostēviņš pie-
traucās kājās, izšļaucīja vienu kāju un spārnu.

Upīts IX, 204.

izšļaucīties, -šļaukos, -šļaukies, -šļaukas, pag.

-šļaucījos; refl.; sar. Lēni izstaipīt (augumu).

O Tagad nebij jāceļas, varēja gulēt vaļējām

acīm, izšļaucīties un klausīties rīta troksnī un

steigā. Upīts VII, 100.

izšļaukus, arī izšļauku; apst.; sar. Garšļaukus.

□ Milda nosēdās augstāk . .Roberts izšļaukus
nometās drusku lejāk. Upīts VII, 197. ..kāds

jauns cilvēks, stipri piekusis, elsdams pakrita
zemē izšļauku. Pērsietis 1, 117.

izšļūkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Šļūkājot izbojāt. I. zāli.

izšļukt, parasti 3. pers., -šļūk, pag. -šļuka;
intrans. Šļūkot izkrist, izslīdēt. Sainis izšļuka
no paduses. □ Pēdējais maiss meitenei vai-

rākas reizes izšļuka no rokām. Kalndruva 2,75.

. .sievai . . spainis izšļuka zemē. Čaklais 3, 43.

Kāja izšļūk no šūpojamās cilpas. ME I, 813.

izšļūkt, -šļūcu, -Šļūc, -Šļūc, pag. -Šļūcu; in-

trans. Šļūcot, šļūcošā gaitā izvirzīties (no

kurienes, kur v. tml.). □ . . [vīrs] mēģina ne-

manīts izšļūkt no istabas. Upīts 5, 7. lededzis

lukturi, viņš izšļūca sētā. «Dūksi, Dūksi!» ve-

cais sāka saukt. Birze l, 112. // Šļūcot, šļūcoša

gaitā izvirzīties cauri (kam), caur (ko). I. cauri

istabai. O pārn. . . kuģis nolaida uz leju savu

skursteni un veikli izšļūca cauri pa tilta

apakšu. Birznieks-Upītis 2, 20.

izšļupstēt, -šļupstu, -šļupsti, -šļupst, pag.

-šļupstēju; trans. Šļupstot pateikt, izrunāt.

O . . Berta strostēja Cepli, kad viņš sāka nākt

vēlu mājās un šo to dzērumā izšļupstēja par

savām mahinācijām. Dzene 2, 66. Mazais brā-

ļuks vēl tikko prata izšļupstēt pirmos vārdus.

PL Siev 75, 1, 9.

izšmaukt, -šmaucu, -šmauc, -šmauc, pag.

-šmaucu. 1. intrans.; vienk. Paslepus iziet, iz-

nākt, izbēgt. !□ No mājām izšmaucu bez mā-

muļas ziņas . . Lit M 74, 35, 6. Viņa metās vī-

ram virsū. Tam izdevās atvērt durvis un iz-

šmaukt ārā. Zālīte 5, 113. Mēs ātri izšmaucām

caur virtuvi, tik ātri, ka viena no veļas maz-

gātājām paspēja tikai izgrūst: «Kur tad ...»—

tālāko nedzirdējām. . Grīziņš 1, 109. // Veikli

izvairīties (no meklētājiem, vajātājiem).
O Ja Ostnieks to nebūtu paredzējis, Ban-

kovs veikli izšmauktu, pārsviestos uz citu no-

vadu un darbotos tālāk. A Grigulis 13, 494.

2. trans.; sar. Izmānīt, izkrāpt (ko); apmānīt,
apkrāpt (kādu). I. naudu. □ Viņš mani iz-

šmaucis. ME I, 813.

izšmaukties, -šmaucos, -šmaucies, -šmaucas,

pag. -šmaucos; refl.; vienk. Izšmaukt (1).

Briedis izšmaucies no masta. ME I, 813.

pārn. Līdzīgs lokanai čūskai. . pasažieru vil-

ciens izlocījās caur kalnu līkumiem, izšmau-

cās caur tumšajiem tuneļiem. . Strāls 2, 451.

izšmukt, -šmūku, -šmūc, -šmūk, pag. -šmuku;
intrans.; vienk. Izšmaukt (1).

izšmurgāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; vienk. Iz-

jaukt un neizēst (barību). Sivēni izšmurgā
ēdienu.

izšņakarēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izmeklēt, izošņāt (ar purnu, snuķi, parasti,

meklējot ko garšīgu), a Ek, kaut varētu iz-

audzēt lielāku biti kā parastā un ar tik garu

snuķi, kas var visus ziedu stobriņus izšņaka-
rēt! Zv 52, 14, 9.// pārn. Sīki pārmeklēt (parasti
cita mantas). O Kamēr māte slimoja, Olga
vairākas reizes bija apmeklējusi viņu un, tē-

vam prom esot, izšņakarējusi kumodes at-

vilktnes . . Zv 54, 2, 15.

izšņakāt, parasti 3. pers., -ā, pag. -āja; trans.;

sar. Izšņakarēt. I. siles saturu. O Cūka izšņa-
kājusi graudus. ME I, 813.

izšņākt, -šņācu, -šņāc, -šņāc, pag. -šņācu;
trans. Šņācošā balsi pateikt, izrunāt. O . . bez-

spēcīgākie atrod viens otru, lai čukstos iz-

šņāktu savu bezspēku. Rozītis 3, 220. «Tos ra-

dus tu aizmirsti!» viņa beidzot varēja vairāk

izšņākt nekā izrunāt. Upīts XII, 953. «Maģis-
trāle vispirms jāpārbauda,» viņš saka, vārdus

izšņākdams caur zobiem, gandrīz neatdarījis
muti.Krūmiņš 1, 68.

izšņāpt, -šņāpju, -šņāp, -šņāpj, pag. -šņāpu;
trans.; sar. Izgriezt (kur, piemēram, caurumu,

robu priekšmetā). I. robu papīrā.
izšņaukt, -šņaucu, -šņauc, -šņauc, pag. -šņau-

cu; trans. Šņaucot iztīrīt (degunu). O Nīkurs

izšņauca degunu kabatdrānā.. Lācis VI, 367.

«Rozāle, tu man kaut ko slēp,» svētais tēvs

pārmeta. . . Rozāle mocījās, pūlējās pat atce-

rēties, cik reižu izšņaukusi degunu rīta pā-
taru laikā . .Niedre 12, 5.

izšņaukties, -šņaucos, -šņaucies, -šņaucas,
pag. -šņaucos; refl. Izšņaukt. O Tēvs izdauzīja

pīpi pret mūrīša stūri, izšņaucās uz grīdas,
noslaucīja degunu saujā un izgāja. Sakse 1,53.

izšņukstēt, -šņukstu, -šņuksti, -šņukst, pag.

-šņukstēju; trans. Šņukstot pateikt, izrunāt.

Raudot i. dažus saprotamus vārdus.

izšņukurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Izšņakarēt. Sivēni izšņukurē salmus. // pārn.

Sīki pārmeklēt (parasti cita mantas). □ . . [po-

licists] strādnieka dzīvoklī izšņukurēja gultas

apakšas un aizgāja . . Sakse 2, 196.

izšņūkt, -šņūcu, -šņūc, -šņūc, pag. -šņūcu;

trans.; apv. Izšņaukt. O Izšņūkt degunu. ME

I, 813.

izštancēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Štan-

cējot izgatavot, izveidot. 0 Automāts maiņā
izštancē apmēram divdesmit tūkstošus detaļu.
Cīņa 70, 116, 1. Kastes un skapji [laboratorijā] . .
izštancēti no metāla. Zin T 65, 11, 2. . . štance

ekscentra spiedē ne vienmēr dod gatavu de-

taļu: parasti tiek izštancēts tikai apveids. .
Zin T 65, 7, 27.

izšūdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izšūt (2). ļO Ne tām izšūdinātu krietnu brun-
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ču, ne tādu izrakstītu priekšautu, cimdu un

zeķu, kas darītu meitām godu. Brigadere 2, 148.

Meitene ar apaļām, melnām brillēm, moderni

izšūdinātā jaciņā izskatījās pavisam nepie-

ejama. Cīņa 74, 292, 4.

izšūpināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Izšūpot (1). O Tad Juris izšūpināja [šū-
polēs] Dārti un dabūja par to cimdu pāri.
Birznieks-Upītis 1, 20.

izšūpot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Šū-

pot un pabeigt šūpot. I. meiteni šūpolēs.
O «Zobi tev [zīdainim] vēl nenāk; tu esi ve-

sels, sauss, paēdis; gulēt tu negribi,» viņš sa-

rūgtināts sacīja, «tu esi izšūpots .. un tomēr

tu brēc kā negudrs.» Ādamsons 2, 235.

2. Šūpojot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

O . . celtnis uz klāja izšūpoja mūsu pirmo
tunzivi. Tā tik bija zivs! Gandrīz divas tonnas

smaga. Grīva 5, 110. ..man kā vecākam vīram

jāguļot apakšējā kojā. . . Un gadījumā, ja
vilnis izšūpo laukā, arī kritiens mazāks. Tal-

cis 7, 12. // Šūpojot izkustināt. !□ Ja .. kokus

izšūpo vējš, apraustot sīkās saknes . . , koki

kļūst vārgi . . Kronītis 1, 128.

Os? Izšūpot (arī iznest) cauri vienk. — iz-

muļķot, izjokot.
izšūpoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. Ilgāku laiku, daudz šūpoties. !□ «Vai

tev būs šūpoles?» — «Būs. Izšūposimies un

tad iesim uz mežu. .» Brigadere 3, 438. .. es

rāpos pa virvi [baznīcas] torņa smailē. .. Ja

nebijis jāsteidzas atpakaļ lejā, būtu vareni

izšūpojies uz tā vēja grozītā debesu zirga.
Branks l, 37. ..pirmajai reizei tāds izjājiens
bija diezgan labs. . . Arī Imants un Aivars ne-

palikt aiz sava biedra un pēc kārtas

izšūpojās uz Rižika [zirga] muguras. Sakse 9, 22.

2. pareti. Šūpojoties izvirzīties (no kurienes,
kur v. tml). Laiva izšūpojas krastā. // Šūpo-
joties izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
□ .:taisni brīnums, kā mūsu autobusi iz-

šūpojas cauri dubļu jūrai.. Pad J 70, 81, 2.

izšūt, -šuju, -šuj, -šuj, pag. -šuvu. 1. trans.

Šujot pārklāt ar izšuvumu, rotājumu. I. ar

krustdūrieniem spilvenu. Raibiem rakstiem iz-

šūta blūze. Izšujamie diegi — speciāli diegi,
ko lieto rotājumu veidošanai. O Viņa. . ar

vienu roku pabīda sānis vieglo balta batista

aizkariņu, kas izšūts smalkā rakstā. Zigmonte

2, 10. Sedziņas izšūtas uz balta. . auduma ar

pelēkiem, baltiem, sārtiem diegiem. Rubene 1,5.
Uz sarežģītajām mašīnām izšuj audumus, no

kuriem vēlāk šuj blūzītes, apkaklītes un ap-
roces. Pad J 74, 108, 2. // intrans. !□ Bet, ga-

nos ejot, viņam mīļākais darbs
— izšūt. Zv

74, 16, 16. // Šujot izveidot (izšuvumu, rotā-

jumu) O . . tautas mākslā ornaments ir ļoti
izplatīts rotājums . . Pietiek atcerēties dažādo

novadu tautas tērpus, ko grezno skaisti iz-
šūti vai izausti ornamenti.. Liesma 70, l, 24.

Kapec_ gan tas noticis tā, Ainārs prātoja, ka

visi rūķi, simti un tūkstoši rūķu, tikuši izšūti

gandrīz vai tikai ar zilu diegu? Zigmonte 6,6.
2. trans. Pašūt. I. kleitu no vilnas auduma.

O. . skroderis izšuva jaunus svārkus
...

Po-

ruks 3, 285. . . visu laiku prātoju, kur es liku

lielo tarbu. Pats izšuvu no māmiņas priekš-
auta. Indrāne 4, 49.

3. trans. Šujot izlietot (daudz vai visu). I.

visus diegus. !□ .. drēbes jau nu gan vecie

skroderi izšuva vairāk, un bija ari citādi

svārki kā šolaik. Apsīšu J 1, 203.

4. intrans. Šujot izvirzīt adatu ar diegu cauri

(kam), caur (ko), a . . aizloka papīru un ar

rupjāku diegu izšuj cauri no vienas puses uz

otru. DD 63, 1, 26.

5. trans. Noklāt ar dēļiem vai kādu citu ma-

teriālu un nostiprināt (parasti sienas, griestus).
O Arvīds uzmeta skatienu istabiņai. Tā bija
izšūta ar gropētiem priežu dējiem. . Purs 4, 88.

izšūties, -šujos, -šujies, -šujas, pag. -šuvos;

refl.; reti. 1. parasti 3. pers. Reil. -*- izš Ū t (2);

tikt izšūtam. O Jakas izšuvās dažādas. ME pap

I, 487.

2. Ilgāku laiku, daudz šūt. I. visu dienu.

// trans. I. sedziņas.
izšuvot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; būvn.

Ar īpaši sagatavotu javu dekoratīvi apstrādāt

(ķieģeļu, akmens sienas) šuves; izveidot deko-

ratīvas šuves. !□ Lielās izšuvotās sienu plak-

nes ir ļoti pateicīga vieta ēkas satura tēlojošai
atklāsmei. Zv 62, 7, 8. . . gludā, rūpīgi izšuvotā

sniegbaltā ķieģeļu virsma vairs neprasa darb-

ietilpīgo apmetumu. Māksla 61, 4, 33.

izšuvums, -a, v. 1. Ar adatu un pavedienu
veidots rotājums. !□ Arī mājokļus indieši iz-

daiļo ar dažādiem rokdarbiem, smalki izrotā-

tiem ar izšuvumiem. . Zv 57, 22, 16. Vakar-

tērpi — vai nu taisni, vai arī apakšā paplati-
nāti — ar pērlīšu, vizuļu, mežģīņu vai izšu-

vuma rotājumu. PL Siev 67, 9, 24.

2. parasti vsk. Rotājumu izšūšanas tehnika.

O . . ādas mākslā aktivizējās centieni bagā-
tināt materiālam atbilstošus izteiksmes līdzek-

ļus. Līdz tam rotājumā lietoja izšuvuma un

adījuma rakstus . . Māksla 73, 3, 7.

3. Priekšmets ar izšūtu rotājumu. IO . . ap-

skatei izlikti cimdi, villaines un jostas, izšu-

vumi, audumi un pinumi. . Kar 74, 10, 34.

izšvirkstēt, parasti 3. pers., -švirkst, pag.

-švirkstēja; intrans. 1. Švirkstēt un izbeigt

švirkstēt (parasti par dzirksteli, uguni); švirk-

slot sadegt. Dzirksteles izšvirkst gaisa.

!□ sal. . . pirmā brīža sajūsma ātri izdeg un

izšvirkst kā salmu uguns. Upīts 14, 56. pārn.

Varbūt jāizšvirkst būs kā skalam un jāpa-

liek pusceļā . . Lisovska 3, 14.

2. Izsprakstēt (par taukiem).

a Tauki no pannas visi izšvirkstējuši. ME I,

814.

iztaisīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Gatavo-

jot, taisot panākt, ka (piemēram, priekšmets)

iegūst vēlamo veidu, lormu, kļūst derīgs lieto-

šanai. I. ratus. I. soliņu dārzā. iO Liena . . pār-

laida delnu savas izkapts kātam: Osis to bij

iztaisījis no sausas eglītes augumam piemērota

garumā, viegliņu un gludu. . Upīts 4, 202. Viņš

iztaisīja gan zābakus labu labos. Poruks 3, 285.

Bet divi pusaudži, bērneļi, uzlikuši dēli uz

lielā akmens, iztaisījuši šūpoles un nu klaigā,

klaigā augu dienas vidu. Kaldupe 3, 34. // lekār-

tot lietošanai, izmantošanai. O Viegls katūna
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aizkariņš ar gudru ziņu vieglā diedziņā pār-

vilkts pār istabu, lai no vienas istabas iztaisītu

veselu dzīvokli. Eferts-Klusais 1, 108. // sar.

Izgatavot (piemēram, vielu). O ..[zēns] iztai-

sīja tinti no sodrējiem, piebērdams tos un vēl

nezin kādu smilti klāt pienam . . Salenieks 5, 8.

// Izveidot, ierīkot (kādā vietā, piemēram,

dārzu, ceļu). I. parkā celiņus. O «Biedri Go-

lubjev, padomājiet, vai tomēr nevarētu to sta-

dionu iztaisīt, kā nākas!» Kroma 3, 56. // sar.

Izveidot (piemēram, mākslas darbu). O Pro-

tams, nebūtu grūti no kādas pasakas iztaisīt

teātrim kādu ludziņu. J Kalniņš 5, 23. // pārn.

Pārvērst, izmainīt (piemēram, balsi). Iztaisīt

lielas (arī apaļas) acis •— skatienā izpaust iz-

brīnu. O . . viņš . . iztaisījis savu balsi iespē-

jami rupjāku. Zigmonte 1, 90. «Kā lūdzu?» pār-
devējs iztaisīja apaļas acis, domādams, ka

pārklausījies. Dadz 74, 10, 13. // pārn. Uztvert,

izprast (ko) ļoti pārspīlēti (parasti negatīvā

nozīmē). O . . Klibā Grieta atnesa ziņu, ka

viņas dēls noskatījis sievu. Anlīze neticēja,
jo zināja, ka Grietas mute no smilgas iztaisa

siena vezumu. Lēmanis 10, 44.

2. Izdarīt (2). I. strauju pagriezienu ar auto-

mobili. !□ Viens no maniem dakteriem do-

māja, ka esmu saslimis ar akūtu apendicītu,
tas ir, aklās zarnas iekaisumu, un iztaisīja
operāciju. Grīva 9, 120. . . liku iztaisīt par jaunu
manikīru un pedikīru. . Zālīte 5, 335. // Sarī-

kot, noorganizēt, ari paveikt (kādu pasākumu).
D Vai radi mums sliktie? Vai nebija Jēcim

bēres kā saimnieka dēlam? . . Teicās ari mums

abiem [kalpiem] iztaisīt tādas pašas... Ap-
sīšu J 3, 41. Ja tev būtu patika,.. mēs kādā

dienā varētu iztaisīt kopīgu ekskursiju pa pie-
krasti. Brodele 17, 150.

3. sar. Izaudzināt (kādu par ko); ari izmācīt.

O .. skolotājs jau Rīgā sarunājis galdniek-
meistaru, kurš apsolījies pa trim gadiem mazo

Justu Kociņu iztaisīt par kārtīgu cunftes zelli.

Sēlis 4a, 6. Sākumā Kirils diezgan naivi bija
iedomājies, ka arī no mums izdosies iztaisīt

makšķerniekus, bet viņa cerības drīz sabruka.

Saulītis 13, 27. Man šķiet, ka Jums bija prātā
tikai tas, ko no manis gribējāt iztaisīt, bet ar

manām domām un izjūtām nerēķinājāties. Kaln-

druva 5, 254. No lopu suņa nevar iztaisīt putnu
suni. ME 1, 814. <> Iztaisīt par cilvēku, arī iz-

taisīt no kāda cilvēku
— padarīt kāda rak-

sturu, uzvedību labāku. !□ «Tas ir plencis, un

no tā nekā nebūs,» runāja jau vecie zvejnieki.
Taču pāragri. Priedīte aizgāja armijā, un tur

viņu iztaisīja par cilvēku. Vilks 2, 127. Viņš
[bērns] neprot uzvesties. . . Anna viņu nav

audzinājusi kā nākas. Lai viņš padzīvo pie
manis, tu redzēsi — es viņu iztaisīšu par cil-

vēku. J Kalniņš 2, 174. <> Iztaisīt no kāda lietas-

koku
— izmācīt par prasmīgu darba darītāju.

□ «.. trīsdesmit septiņi [gadi].» — «Tas nav

daudz,» kapteinis iesaucās. «Ja jūs būtu ar

mieru, es no jums vēl iztaisītu lietaskoku.»

Grīva 7, 47.

4. sar. Būt vienlīdzīgam (ar kādu lielumu,
daudzumu). IO .. vairojās lielā mērā Pētera

ienākumi . . . . atlikums pie visa brīva iztaisīja

100—150 rubļu mēnesī . . A Deglavs 1, 155. . . tas

iztaisa tieši vienu tūkstoti astoņi simti atmo-

sfēru. Lit M 67, 26, 11.

O (Ne)ko (ne)iztaisīt (par ko) sar. — (ne)-

raizēties, (ne)ņemt vērā; arī (ne)uztraukties.
O . . viņš sabāza rokas bikškabatās, neko ne-

iztaisīdams par to, ka tā abi elkoņi. . izspie-
dās pa svārku piedurkņu caurumiem. Upīts

XII, 7. ..[tēvs] reiz man ieminējās, ka ar

Veroniku neesot tā, kā vajagot. .. es par visu

to neko neiztaisīju. Niedre 6, 225. Bet vai jūs

domājat
0

, ka circeņi ko iztaisīja par saimnieka

pukošanos? Lācis 1, 233. <> Iztaisīt (arī izpūst)
no oda (arī no mušas) ziloni — stipri pār-

spīlēt (kādu, parasti nenozīmīgu, laktu, noti-

kumu). iO Ojāram par to nav vērts stāstīt,
viņš domāja . . Ojārs bārsies un no oda iztaisīs

ziloni. Lācis VII, 520.

iztaisīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.

1. Izlikties. O Tīšām gribi iztaisīties par na-

bagu un saulesbrāli. Upīts 9, 424. . . viņai vien-

kārši nepatīk cilvēki, kas iztaisās labāki par

citiem.. Kar 65, 6, 37.
..

es pēkšņi sapratu, ka

esmu. . apaudzis ar kūtru vecīguma sūnu, iz-

taisījies par diez kādu pārcienīgu sirmgalvi.
Skujiņš 7, 32. // Saģērbties, arī izturēties (līdzīgi

kam). I. pēc ķēma. I. pēc āksta.

2. Sagatavoties un doties ceļā. O . . tikko

vēl gaismiņa svīduši, kad izbraukuši. . . Kad

agrāk neiztaisoties, tad neatliekot necik laika

paciemoties. Jaunsudrabiņš 111, 230.

iztaisnojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, re-

zultāts (1). Stieples i.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->- iz tai s-

n o t (2). Ceļa i.

3. Paveikta darbība, rezultāts iz tais-

īt o t (3).

iztaisnot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka (priekšmets) kļūst

taisns vai taisnāks. I. stieni. I. stiepli. □ Ta-

gad [kara laikā] laucinieks būtu saliektas nag-

las pircis vai veselām kastēm un liktu puikas
dienvidū pie darba, lai tās atkal iztaisnotu.

Birze 3, 85. Viņš paņēma vecu buksi, mēģināja
zvelt pa rokturi, lai to iztaisnotu. Talcis 4, 62.

// Izlīdzināt, izplest nostiepjot, pavelkot v. tml.

(piemēram, audumu). I. aizkarus. I. paklāju.
IO Daudz laika pagāja, kamēr dabūja vadņa
galu augšā, kamēr iztaisnoja jedu. Talcis 7, 107.

// Atliekt taisnu vai taisnāku (ķermeni, tā da-

ļas). I. augumu. I. rokas. lO Ķermenim jāie-
nirst ūdenī iztaisnotam. . Pad J 62, 125, 3.

. . viņš lēni atguļas, iztaisno kājas . . Lukjanskis

2, 163. «Ak tad Zenta atbraukusi!» Jēkabs stei-

dzās pretī, mazliet iztaisnojis līko muguru.

Grīva 4, 397.

2. Izveidot taisnu vai taisnāku (piemēram,
līkumainu ceļu, robežu). I. lielceļu. □ Tikai

šoseja vairs nav tik tuvu mājai — tā iztais-

nota, atvirzījusies nostāk. Cīņa 74, 218, l. .. tika

veikti pasākumi Aiviekstes upes regulēšanā:

upi dažos posmos pārtīrīja un iztaisnoja. D kal

65, 81. Vācu karapulki nerimtīgi vēlās atpakaļ
uz rietumiem, Hitlera ģenerāļi taisnoja un ne-

spēja iztaisnot aizsardzības līniju: tā ik brīdi

kaut kur ieliecās. Kar 58, 8, 19.
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3. cl. Pārveidot (maiņstrāvu) par līdzstrāvu.

I. maiņstrāvu. !□ Anodspriegumu [rentgena
iekārtā] iegūst, iztaisnojot ar transformatoru

paaugstināto tīkla spriegumu. Zin T 66, 10, 20.

iztaisnoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos.
1. Reil.-*-iz taisnot (1); tikt iztaisnotam.

lO Semjons gaidīja ar saliekto regulētāja rok-

turi, nolika to zemē un pamāja, lai uzbrauc

[traktors] tam virsū ar kāpurķēdēm. Reizes

četras piecas uzbrauca, un rokturis patiešām

iztaisnojās . . Talcis 4, 62. .. upītes ietekā ašķi

te noliecas, te atkal iztaisnojas. . Birze 3, 31.

// Izlīdzināties (piemēram, par audumu). Pa-

klājs iztaisnojās. // Atliekties taisnam vai tais-

nākam (par cilvēku vai dzīvnieku, tā ķermeņa

daļām). Zēns iztaisnojas. Rokas iztaisnojas.
O . . mans augums kaut kā pats no sevis iz-

taisnojas, galva paslienas gaisā un krūtis iz-

griežas uz āru. Vilks 2, 223. Šiliņa šķībā mute

iztaisnojās. Tā bija zīme, ka gaidāma saruna ..
A Grigulis 13, 296. «Ejam!» Valda pleci iztaisno-

jās. Līvs 3, 19. Bet es eju droši — Un spārni
man ataug! Kājas iztaisnojas! Ziedonis 4, 10.

2. parasti 3. pers. Re/7. iztaisno t (2);

tikt iztaisnotam. Aiz meža ceļš iztaisnojās.
Strauts iztaisnojies.

iztēle, -es, s.; parasti vsk.; reti. Tāla vieta,-
tālums, a No emigranta iztēles. . viņš vē-

roja Krievijas proletariāta gigantisko cīņu ..
Upīts 13, 252.

iztālēm, retāk iztālis, apst. No attāluma, no

tālas vietas. Klausīties i. Vērot i. 'O Jau

iztālēm daudzi māja sveicienus atbraucējiem.
Lācis 11, 132. Lejā miests ar izkaisītām mājām,
kas iztālēm izskatās visas vienādi pelēkas, ar

baltiem jumtiem. Ezera 2, 135. Iztālis dzirdams,
ka kādā telpā aizgūtnēm, kokā kozdams, skaļi
spiedz ripzāģis. Cīņa 74, 110, 1.

iztamborēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.

1. Tamborējot izveidot (parasti ornamentu,

rakstu). I. zvaigznīti. O Trīsstūri iespējams
iztamborēt dažādi. Visvienkāršāk to darināt,

iztamborējot trīsstūra garākajai
0

malai atbil-

stošu pīnīti un katrā kārtā cilpiņu skaitu sa-

mazināt par divām — kārtu sākot, neiztambo-

rēt otro, bet beidzot — priekšpēdējo cilpiņu. .
Mājtur 618. .. pusmietiņu iztamborē vienā paņē-
mienā. PL Siev 63, 4, pielikumā 3.

2. Tamborējot izlietot (daudz vai visu).
I. visu dzijas kamolu.

iztapība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta Ipa«
šlba iz t apīgs, šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. O Iztapība, padevība, pat godbijība
redzama viņa vaibstos un kustībās. Pa gabalu
jau steidzas pirmais sveicināt. Upīts 6, 76.

. . matrozis atbildēja pieklājīgi, tomēr bez tās

sevišķās iztapības, ko Līvija bija vērojusi citu

kuģa ļaužu atbildēs virsniekiem. Lācis 15, 345.

«Es varu apliecināt visu, ko tik jums va-

jag ..» — Kadiķis novērsās. Markūna iztapībā
bija kas riebīgs. Skujiņš 3, 136.

iztapīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. iztapīgi. Tāds,
kam piemīt tieksme iztapt, tāds, kas cenšas

iztapt. I. kalps. O Iztapīgs un pakalpīgs Zom-

mers pret savu līgavu ļoti. Upīts 11, 406.

. . Sprūds par lielu pārsteigumu priekšsēdētā-
jam pēkšņi kļuva milzīgi rosīgs, pie tam tik

iztapīgs, ka centās no acīm vien nolasīt katru

Līdakas domu. Vilks 2, 102. . . [aktrise] šai in-

scenējumā tēlo Leikartu Lību — lišķīgu, saim-

niecei iztapīgu tenkotāju. . Zv 51, 7, 27. // Tāds,

kurā izpaužas šādas īpašības. I. smaids. Izta-

pīga uzvedība. Iztapīgi runāt. \ED Anna . . at-

bildēja tādā iztapīgā balsī, kā jau allaž, kad

saimnieks bija saīdzis. Saulietis 11, 139. «Kā tad,
kā tad, mācītāja kungs,» ērģelnieks iztapīgi
piebilda. Birznieks-Upītis 6, 152. Zālē viņiem pie-
steidzās vietu ierādītājs un, iztapīgi klanīda-

mies, . . vedināja uz priekšējām rindām. Sakse

6, 177.

iztapīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība i z t apī g s, šīs īpašības konkrēta

izpausme; iztapība. Viltīgs i. O Es jums at-

dodu . . savu divkosīgumu un iztapīgumu. .

Ziedonis 4, 53.

iztapnieks, -a, v.; iztapniece, -es, dsk. ģen.

-ču, s.; niev.; reti. Iztapoņa. lO . . nolaidīgākie

gani bij jāapķīlā un jānodod muižai.. Tad

lauksargu aiz muguras saukāja par kunga iz-

tapnieku. Birznieks-Upītis I, 411.

iztaponis, -ņa, v., iztapone, -es, dsk. ģen.

-ņu, s.; niev. Iztapoņa.

iztapoņa, ģen. -as, v. dat. -am, s. dat. -ai,

kopdz.; niev. Cilvēks, kas loti cenšas iztapt.

O Un man ļoti gribētos, lai no tevis izveido-

jas cilvēks ar drosmīgu raksturu, ar dedzīgu

sirdi. . . nevis kāds gļēvs iztapoņa, . . kurš var

runāt katru dienu savādāk. Brodele 17, 72. Viņš

tam liels iztapoņa. ME I, 815.

iztapsēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Tap-

sējot izklāt (telpā), parasti sienas; tapsējot
izklāt (parasti sienas). I. istabu. I. gaitenī sie-

nas. !□ Viesistaba, bibliotēka, guļamistaba,

kabinets, ēdamistaba. . tika ierīkotas par

jaunu un iztapsētas. Laicens 2, 144.

iztapt, -topu, -topi, -top, pag. -tapu; intrans.

1. Izturoties laipni, pazemīgi, ari liekulīgi, da-

rīt tā, kā (kāds) vēlas, kā (kādam)_ patīk.
O Uz katra soļa viņai piešķīra dažādas sī-

kas, bet patīkamas priekšrocības, viņai iz-

tapa, viņu lutināja, nekad viņai nebija_ gadī-

jies dzirdēt «nē», kad viņa kaut ko velējas.

Lācis 15, 343. Strādāju, skrēju, plēsos bez atpū-

tas, lai tik saimniekam iztaptu, lai tikai viņš
būtu labā prātā un pildītu solījumu. Lēmanis

3, 23. Lai iztaptu Vidzemes muižniecībai, zvied-

ru kolonizatori [17. gadsimtā] uzvēla visus

nodokļus, nodevas un klaušas Vidzemes dzimt-

zemnieku pleciem. V Kalniņš l, 156. // pareti.

Izturēties, rīkoties atbilstoši (piemēram, kada

prasībām). !□ «Nu, tavai gaumei iztapt — tas,

bez šaubām, nav pa jokam,» Biruta indīgi pie-
krīt. Zigmonte 4, 5-1.

2. novec. Izkļūt (1). O Es nenieka nebēdāju,

Ka man sīva saimeniece. Iztapusi klajuma,
Palēkdama padziedāju. DV 1127. pārn. Ādams

nezināja, vai klausīt, vai palikt uz vietas. Bet

leva pati palīdzēja viņam iztapt no tādas ne-

zināšanas. Apsīšu J l, 32.

iztarkšķēt, -tarkšķu, -tarkšķi, -tarkšķ, pag.

-tarkšķēju, retāk iztarkšēt, -tarkšu, -tarkši,
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-tarkš, pag. -tarkšēju. 1. parasti 3. pers.; intrans.

Tarkšķot izbraukt. Mopēds iztarkšķ uz ceļa.
2. trans.; sar. Izpļāpāt.

iztarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans.; pareti.
Tarot un pabeigt tarot. a Ne bez grūtībām
izdevās sameklēt brīvākas sievietes, kas pa-

līdzēja iztarot pilnos tīklus. Kar 55, 1, 68.

iztašķīf, -īju, -ī, -ī, ari -v, -i, -a, pag. -īju;
trans. Tašķot, arī tašķoties izšķiest, izšķaidīt.

I. dubļus.
iztauja, -as, s.; parasti vsk. Darbība, pro-

cess -*- iztau jā t; iztaujāšana. Slimnieka i.

O Tad uzelpo sportisti, tiesneši. Gaida galī-
gos rezultātus. «Tukšais» brīdis [žurnālistam]
kā radīts iztaujai. Sports 68, 198, 3. Pirmā iztauja
un vārdu izmaiņa izbeidzās ātri. Laicens 1, 22.

iztaujājums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts -*- iz t auj āt.

iztaujāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Izjautāt.
I. ciemiņu. O Studenti mūs iztaujā par Lat-

viju, interesējas par latviešu literatūru. .
Auziņš 1, 82. Mēs staigājam no vienas vietas uz

otru, iztaujādami cilvēkus un maisīdamies pa

kājām glābšanas darbu vadītājiem. Grīva 8, 24.

Tiesnesis, sagatavojot lietu iztiesāšanai, . . iz-

taujā prasītāju par prasījuma būtību.. Civilpr
k 81.

iztaujāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Izjautāties. I. un nekā neuzzināt. '□ At-

nākušais policists veltīgi iztaujājas, kur pui-
kas palikuši. Rozītis 2, 50. . . Katrīna izrunājās,

iztaujājās velti. Upīts 18, 295. // trans. I. pretim-

nācējiem ceļu.

iztaukšķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju, retāk

iztaukšēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Taukšķē-

jot panākt, ka sasniedz vēlamo gatavības pa-

kāpi. I. zirņus.

iztaurēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Tau-

rējot izveidot (skaņas, melodiju). I. signālu.
// pārn.; sar. Skaļi, ari netaktiski izpaust.
I. jauno ziņu pa visu ciemu. □ Vai tad es to

būtu iztaurējis visā pilsētā. ME I, 815.

iztaurēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz taurēt. O Suņu pui-
sis ilgi iztaurējies. LTTP V, 76.

iztaustīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Taustot

izmeklēt, pārbaudīt. \E3 Kratītāji pūlējās pa-

matīgi. Iztaustīja vīles, izvērsa kabatas. .
Niedre 10, 284. Dābols lokās gar zemi un iztausta

[klavierēm] kājas kā zirgam, pārbauda vāka

eņģes, vai pārlieku nečīkst. . Indrāne 6, 95.

Augu dienu dzilnītis savās meža sanitāra gai-
tās ložņā pa kokiem, . . iztausta visu sauso

zaru caurumus, izlasīdams kāpurus un kukai-

ņus. Liesma 72, 1, 30. // Taustot izmeklēt (3).

Ārsts iztausta slimniekam vēderu. \\ZJ Ārsts. .

sācis Intu izklausīt, lika dziļi elpot, iztaus-

tīja un citādi pētīja viņa klienās [vājās]
miesas.. Dorbe 3, 252. // pārn. Apskatīt (par
acīm, skatienu). O Acis nemierīgi. . iztaus-

tīja nelielo telpu un apstājās pie mucas, kurā

parasti glabājās auksts ūdens. Jansons 2, 35.

iztaustīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz taustīties. I. pa kabatām.

□ Iztaustījas ar ķeksi pa akas dibenu. ME pap

1, 488.

iztece, -es, s. 1. parasti vsk. Process-*- i z-

tecēt1 (2); iztecēšana. Regulēt izteci.

2, Izteka. O. . viņš pa to laiku sasniedzis

Tibetas kalnu virsotnes, kur atrodas lielo ķī-
niešu upju. . iztece. Zv 52, 6, 26. Ja ūdeni lieto

no virszemē izplūstoša avota, tad avota iztece

ir jāizbūvē un jāpasargā no virszemes ūdeņu
iekļūšanas. Ves 63, 5, 21.

iztecējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- iztecēt1 (2); tas, kas ir iztecējis.
□ Vairāki. . koki atdala sveķainus iztecēju-
mus .. Galenieks 2, 242.

iztecēt', parasti 3. pers., -tek, pag. -tecēja;
intrans. 1. lesākt tecēt, rasties (no kādas vie-

tas) —

par upi, straumi v. tml. Strauts iztek

no kalna pakājes. O Lubānas ezerā ietecēja
deviņas upes, bet iztecēja tikai viena pati —

Aiviekste. D kal 65, 81. Laikam upe iztecēja no

purva.. Kar 58, 3, 11. Uz kreisā Vaidavas

krasta. . ir smilšakmens 0
klints, iz [no] ku-

ras apakšas iztek avotiņš. . Laicens I, 113.

2. Tekot izplūst (no kurienes, kur v. tml.) —

par šķidrumu. □ Divas vertikālas vannas —

koagulatori — atgādina gāzes krāsnis. Tajās
ieplūst pēc izskata gandrīz tīrs ūdens, bet iz-

tek duļķains šķidrums. Cīņa 73, 111, 4. Noliecot

bērna galviņu uz sāniem, ļauj [ausī ielietajai]
eļļai iztecēt. . Mājtur 42. Sīlis noplātīja rokas

un apgāza pudeli. Pašbrūvētais šķidrums klunk-

stēdams lija zālē un būtu iztecējis viss, ja
Jansons neattaptos paglābt. Sakse 7, 43. // Te-

kot izplūst cauri (kam), caur (ko). Ūdens iztek

caur sietu. // Tekot šķidrumam, iztukšoties

(par trauku). Spainis iztecējis. Izkaltusi muca

ātri iztek. // Izdalīt (daudz vai visas) strutas,

šķidrumu (par augoni, ķermeņa daļu). Augo-
nis pārtrūcis un iztecējis. In Acs iztek. ME I,

815. Pa aci trāpījis [ar pletni]. . , jau otru ne-

dēļu ciet un asaro, ka° tikai neiztek pavisam.
Upīts 4, 152. Labā kāja tam bija iztecējusi.
ME I, 815.

3. Izbirt (1). O Tagad retumis smilšu pulk-
steņus vēl atrod virtuvēs, smiltis tiem iztek tik

ilgā laikā, kamēr izvārās ola. Birze 5, 72. Ēkas

tādas, ka bail iekšā iet, . . puse linsēklu vien-

reiz pa šķirbām iztecējusi klēts pagrīdē. Upīts

4, 108. sal. Laiks aiztecējis, kā iztek sausa

smilts no saujas. Liesma 59, 4, 21. pārn. . . dzīve

ir iztecējusi kā milti no caura maisa. Liesma

59, 6, 24. // Birstot kam, iztukšoties (piemēram,
par trauku). !□ Smilšu pulkstenis tecēja un

tecēja. Un, kad tas būs iztecējis, tad mēs ap-

vilksim gumijas cimdus. . un dosimies tevi

operēt. Kar 56, 11, 84.

4. pareti. Iztīties, atrist (piemēram, par ka-

molu). □ Mans kamols .. ātrāk
0

iztecēja nekā

tavs. ME pap I, 488.

O Iztecēt taukos — tiekot karsētam, izdalīt

daudz tauku (par gaļu). O Gaļa omulīgi
čurkst, spožos taukos iztecēdama. Zigmonte

2, 287.

iztecēt2
, -teku, -teci, -tek, pag. -tecēju; in-

trans. Teciņus izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). Meitenīte iztek no istabas. O Rokas
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priekšautā slaucīdama, . . Bitiene iztecēja pretī.

Upīts 4, 648. Pagalmā iztek sīka večiņa, uzsāk

ar vedēju skaļu valodu. Spāre 5, 170. Irbe

svilpa priedainē, Es atsvilpu ecēdams. Gaidu

irbes iztekam, Iztek ciema zeltenīte. DV 419.

// Teciņus izvirzīties cauri (kam), caur (ko).

O Izbrien [dzērve] grīšļu vālus, pārskrien sila

ceļam, iztek naski cauri lazdājam. Kaldupe 3, 67.

iztecēties, -teķos, -tecies, -tekas, pag. -tecē-

jos; refl. Ilgāku laiku, daudz iet, skriet teci-

ņus. !□ Zirgs visu dienu iztecējies. ME I, 816.

iztecināt', -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Panākt, ka (šķidrums) iztek (no kurienes,

kur v. tml). □ Nataša pacēla gaisā piena

kanniņu un rūpīgi iztecināja laukā pēdējos
ūdens pilienus. Bērn 50, 6, 5. Viņš iztecinājis
visu alu no mucas. ME I, 816. // Panākt, ka

(šķidrums) iztek cauri (kam), caur (ko). I.

jāņogu sulu caur marli. // Tecinot šķidrumu,
iztukšot (trauku). I. krējuma pudeli.

2. Karsējot (piemēram, treknu gaļu), panākt,
ka (no tās) izdalās (tauki). Iztecināt taukos —

karsēt (piemēram, treknu gaļu), lai (no tās)
izdalītos tauki. \U3 . . rīt iztecinās taukus, sa-

ceps ar sīpoliem . .Spāre 5, 379.

3. Gatavojot (alu), ļaut šķidrumam izplūst

cauri iesalam. O «Kad tu atpūtīsies,» viņš
teica Oskaram, «varēsi man palīdzēt. Man šī

pēcpusdiena brīva, raudzīsim iztecināt alu.»

Kalndruva 5, 54.

4. novec. Vērpjot izveidot pavedienā. !□ Vil-

nas dziju nevarot iztecināt tik smalku kā linu

šķiedru. ME pap I, 488.

iztecināt
2, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Uzasināt, iztrīt (piemēram, ar tecīlu). I. iz-

kapti. O Labi iztecināts šķēps. ME I, 816.

izteicējs, -a, v.; izteicēja, -as, s. 1. Darī-

tājs -> iz te ik t.

2. v.; vai. Teikuma virsloceklis, kas izsaka

teikuma priekšmeta galveno pazīmi (darbību,

stāvokli, īpašību, kvalitāti). Izteicēja palīgtei-
kums. O Izteicējam ir vai nu apgalvojuma,
apstiprinājuma, vai nolieguma raksturs: tas vai

nu apstiprina, vai noliedz kādas pazīmes pie-
mitību ar teikuma priekšmetu nosauktajam
priekšmetam vai parādībai.. Gram 11, 227.

izteiciens, -a, v. 1. Stabils, raksturīgs vārdu

savienojums; vārdu savienojums, kurā īsi iz-

teikta doma. Gleznains i. lemīļots i. Spārnots
izteiciens (arī teiciens) — sakāmvārdam vai

parunai līdzīgs vārdu savienojums, kas radies

no kāda literāra vai vēstures avota. !□ Vietu-

mis [daiļdarbā] veiksmīgi iesaistīti tautas iz-

teicieni: «ni un ni»; «vai nu smej vai raudi» . .
Lit M 56, 16, 2. . . viņa raksturīgs izteiciens bija:
«Lai puikas strādā!» Austriņš 1, 333. Nāk prātā

izteiciens, ka no visiem ļaunumiem vienmēr

vajagot izvēlēties mazāko.. Krūmiņš 1, 61.

.. teātros reizēm bijusi vērojama nelaba cen-

šanās Raiņa lugu simboliskos tēlus vai atse-

višķus simboliskā izteiksmē sniegtus skatus

un spārnotus izteicienus iekļaut kaut kādā iz-

konstruētā sistēmā.. J Kalniņš 1, 278.

2. parasti dsk. Tas, ko kāds ir teicis-, teiktais.

'O No dažiem padzirdētiem piesardzīgiem iz-

teicieniem Leinasars nojauta, ka ir vēl arī cita

Rīga, kuru viņš nepazina . . A Grigulis 13, 27.

Viņai bija dusmas, ka pļāpīgā vīra dzēlīgos
izteicienus spēja atvairīt vienīgiar kailu «Nav

tiesa!» . . Niedre 13, 118.

izteiksme, -es, dsk. ģen. -mju, s. 1. Psihiska

stāvokļa, rakstura, personības īpašību izpaus-

me (parasti sejā, skatienā); attiecīgais izskats

(parasti sejai, acīm). Raudzīties ar vilšanās iz-

teiksmi acīs. Priecīga sejas i. Apņēmīga se-

jas i. Domīga acu i. O .. acis ar augstiem uz-

aču lokiem, ieliektais deguns un stāvā piere
piešķīra sejai mazliet stūrgalvīgu, bet atklātu

izteiksmi. Birze 4, 33. Tur sēd Dūduma Gusts ..

Viņa lūša acīs bieži mainās izteiksme: pave-

roties uz Ozolu un Vanagu, tajās zibsnī naida

dzirkstis, pagriežoties pret Zentu, tās iegūst
tādu izteiksmi kā kaķim, kas labinās ap saim-

nieci, kad tā nes no klēts gaļas šķēli. Sakse

7, 341. pārn. . . dabiska ir vēlēšanās, lai kat-

ram jaunajam dzīvojamam rajonam būtu sava

individuālā seja, sava izteiksme. Zv 73, 14, 2.

// Dzīvnieka psihiskā stāvokļa izpausme (pie-
mēram, acis, kustībās); attiecīgais muskuļu

stāvoklis, izturēšanās. □ Pirmajā brīdī šķita,
ka suns tūlīt kodīs, jo viņa ķēmīgajā izteik-

smē un pat asarās atplaiksnījās kaut kas ļoti
nedraudzīgs un ļauns, taču viņš nekoda. Sau-

lītis 12, 19.

2. Tēlošanas veids, stilistiskie līdzekļi (māk-
slas darbā). Tēlaina i. Koncentrēta i. Rakst-

nieka izteiksmes meistarība. Izteiksmes

līdzekļi — tēlošanas stilistiskie paņēmieni.
□ . . dzejnieks ir neatlaidīgi strādājis pie sa-

vas izteiksmes izkopšanas, un viņa darbam ir

rezultāti: svaiga, negaidīta atskaņa, veikls

rindu lauzums.. Lit M 58, 1, 2. Simfonijai trīs

daļas. Ar spilgtu, izteiksmē saasināti sāpīgu

noskaņojumu iesākas pirmās daļas mūzika . .
Lit M 72, 7, 13. Tāpat kā visām mākslām, arī

glezniecībai ir savi īpatnējie izteiksmes

līdzekļi: līniju un krāsu valoda. Liesma 58, 1, 25.

3. Attēlojums, atspoguļojums. O Visas tās

pārvērtības, kas Latvijā norisinājās saimnie-

ciskā, politiskā, nacionālās dzīves laukā, at-

radušas izteiksmi Raiņa grāmatās. Sudrabkalns

2, 109. . . humānisms, dzīves, cilvēku un dabas

mīlestība atrod izteiksmi rūpībā un meistarībā,

dāsnajā bagātībā, ar kādu Andrejs Upīts ap-

raksta katru cilvēku, katru lietu un māju,
putnu un augu.. Sudrabkalns 2, 131.

4. vai. Gramatiska kategorija, kas izsaka dar-

bības attieksmi pret Īstenību. O Latviešu va-

lodā verbam ir piecas izteiksmes jeb modi:

īstenības izteiksme jeb indikatīvs, pavēles iz-

teiksme jeb imperatīvs, vajadzības izteiksme

jeb debitīvs, vēlējuma izteiksme jeb kondicio-

nālis un atstāstījuma izteiksme jeb relatīvais

mods. Gram I, 600.

5. mat. Matemātikas simboli, kas savienoti

ar matemātisko darbību zīmēm. Algebriska i.

□ Ja dotajam vienādojumam ir vairākas at-

risinājumu virknes, tad sakņu izteiksmes jā-

mēģina apvienot. Zin T 66, 6, 48.

izteiksmība, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispārināta

īpašība (1), šīs īpašības
konkrēta izpausme; arī izteiksmīgums (1).
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2. Vispārināta īpašība ->- izteiksmī g s

(2), šīs īpašības konkrēta izpausme; arī izteik-

smīgums (2). !□ Daiļdarba idejiski mākslinie-

ciskā izteiksmība, iespaidīgums atkarīgs ne

tikai no tēliem, bet arī no kompozīcijas. Valei-

nis 1, 109.

izteiksmīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izteiksmīgi.
1. Tāds, kurā spilgti izpaužas psihisks stāvok-

lis, rakstura, personības īpašības (parasti par

seju, acim). lO Un reiz, kad viņa tā sēdēja,

galda lampas viegli apspīdēta, ieskanējās viņa

balss: «Cik jums izteiksmīga seja un skaistas

rokas!» Ķempe 9, 74. Visizteiksmīgākās cilvēka

sejā ir acis. Tajās vienmēr atspoguļojas cil-

vēka pārdzīvojumi. . Strēle 1, 34. . . viņš nesaka

neko, tikai pavelk uz augšu piedurkni un iz-

teiksmīgi paveras savā rokas pulkstenī. Tad

uz Ilgu, pēc tam atkal uz pulksteni. Ezera

2, 222. // Tāds, kurā spilgti izpaužas kāda īpa-

šība, pazīme (parasti par kustību, izturēšanos).

I. rokas spiediens. O . . revolvera zīmīgā pa-

celšana . . bija tik izteiksmīga, ka Jēkaba mā-

tei izbailēs izkrita no rokām dzijas kamols ..
Ādamsons l, 224. Indulis izteiksmīgi parausta

plecus un nopūšas. Indrāne 3, 15. Visvairāk ap-

brīnoja Pētera rokas — tās bija stiegrainas,
stipras, ar gariem, izteiksmīgiem pianista pirk-
stiem. Saulītis 13, 13.

2. Tāds, kura būtiskās pazīmes, sastāvdaļas

ir viegli uztveramas (parasti par mākslas

darbu, runu). I. dzejolis. I. dziedājums. Izteik-

smīga glezna. Izteiksmīga deklamācija. Izteik-

smīgā lasīšana. Runāt izteiksmīgi. O . . kopī-

giem spēkiem radīts izteiksmīgs kinoapskats
par bulgāru jaunatni . . Kar 59, 8, 153. Svarīgi,
lai cilvēkam būtu laba, izteiksmīga valoda.

Pad J 73, 200, 2. . . zīmējumi un karikatūras iz-

cēlās ar savu izteiksmīgo tēlainību un lielo

emocionalitāti . . Tēl M 62, 108.

izteiksmīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Vispāri-
nātas īpašības (1) kon-

krēta izpausme,- ari izteiksmība (1).
2. Vispārinātas īpašības->- izteiksmī g s

(2) konkrēta izpausme; ari izteiksmība (2).
O No pasaku izdomas, no tēlu spilgtuma un

izteiksmīguma var daudz mācīties mūsu rakst-

nieki. Kar 56, 6, 109. . . šīs operas mūzika ir

augstākā mērā spēcīga savā izteiksmīgumā,
neizsmeļami bagāta savā melodiskajā izdomā.

Vītoliņš 2, 44. Atturīgais, pustonī ieturētais..
raksts . . piešķir . . brūngani zeltainajiem de-

koratīvajiem šķīvjiem un cibiņām īpašu iz-

teiksmīgumu. .Tēl M 58, 186.

izteikt, -teicu, -teic, -teic (tagadnes formas

parasti nelieto), pag. -teicu; trans. 1. Runājot

izpaust (kādu domu, laktu v. tml); izsacīt (1).
I. jaunas atziņas. I. savu pārliecību. I. aizdo-

mas. I. padomu. I. pavēli. I. vēlēšanos. I. ce-

rību. I. cieņu. I. savu pārdzīvojumu vārdos.

O Uznāca atkal spēcīga lietus brāzma. Puiši

steidzās izteikt savu prieku: «Eh, kā uzdod!»

Stulpāns 2, 88. Man nav neviena, ar ko parunāt,
kam izteikt savas bēdas. Paegle 3, 87. «Vakar-

nakt . .. apcietināta . .. Erna .. .» Agnese ar

mokām izteica.. Sakse 6, 367. // Rakstveidā,
rakstītā tekstā izpaust (kādu domu, iaktu

v. tml). I. vēstulē lūgumu. □ . . dzejā Lai-

cenam bija savi principi, ko viņš izteicis teo-

rētiskajā apcerējumā «Dzejas principi» . . Lit

M 58, 46, 1. Ikviens, kas kādreiz rokā turējis
spalvaskātu, gribēdams uz papīra izteikt savas

domas un jūtas, labi sapratīs, ka šādi raksti

ne vienmēr veicas tā, kā to rakstītājs vēlas.

Grīva 9, 177. Man bija jau zināms, ka pasaules
krāšņumu var . . izteikt vārdos uz papīra lapi-
ņas. Lāms 1, 44. // Izpaust, attēlot (mākslas

darbā). I. dabas skaistumu gleznā. I. pārdzī-
vojumu skaņdarbā. I. savas jūtas dzejolī.
□ Nelielos amuletos mākslinieki prata ap-

brīnojami reālistiski atveidot dzīvniekus, iz-

teikt viņu raksturīgākās īpašības. Kar 56, 8, 87.

. . vari brīvi dziesmās izteikt dzīves un jaun-
celsmes prieku. Māksla 73, 2, 7. . . daži . . reži-

sori varētu ar panākumiem sevi izteikt komē-

dijas žanrā. Māksla 73, 3, 47. // Izpaust (ko) ar

izturēšanos, žestiem, skatienu v. tml.,- būt tā-

dam, kurā (kas) izpaužas (par izturēšanos, žes-

tiem, skatienu v. tml). I. noraidījumu ar ro-

kas mājienu. Acis izteica prieku. O Ilga cieši

pavērās Didzī. Cauri tumsai viņš nevarēja sa-

skatīt, vai viņas skatiens izteic izbrīnu, neti-

cību vai pārmetumu. Ezera 2, 92. Spēcīgas ro-

kas sita aplausus, izteicot apmierinātību un

pateicību. A Grigulis 9, 349.

2. Administratīvi apbalvot (ar pateicību),
administratīvi sodīt (ar brīdinājumu, rājienu);
izsacīt (2). I. pavēlē pateicību. □ lestādēm

un amatpersonām, kam piešķirta tiesība uz-

likt pilsoņiem naudas sodus administratīvā

kārtā, ir tiesība neuzlikt naudas sodu, bet iz-

teikt pārkāpuma izdarītājam brīdinājumu. AT

Bil 61, 4, 58. Kapteinis joprojām bija noskai-

ties uz Maksimiču, domāja, ka viņam vaja-
dzētu izteikt rājienu. Talcis 7, 269.

3. Izrunāt (1). O Mājās, kuras pāri ver-

stis aiz kalna, runā ļaudis, bet skaņas atnāk

tik nedalītas, it kā būtu izteiktas tepat aiz sē-

tas. Akuraters 1, 14. Šī atbilde bija tik negaidīta,
ka Gulke sākumā nevarēja izteikt ne vārda.

Mute viņam palika pusvirus. . Kurcijs 4, 103.

Kamēr Selderiņš izteic teikumu, Mežlācis ga-

balā. Kalndruva 5, 148.

4. Raksturot (ko), parasti skaitliski, ar mēr-

vienībām,- izsacīt (4). I. attālumu kilometros.

I. masu gramos. O . . sociālo procesu dina-

miku ne vienmēr var izteikt skaitļos. Pad J

74, 115, 2.

5. parasti 3. pers. Būt tādam, kas (ko) apzīmē

(piemēram, par zīmi, simbolu),- izsacīt (5). Tei-

kuma izteiktā doma. // Izpaust (kādu sa-

turu) -—

par mākslas darbu, tā sastāvdaļām.
O . . ne jau katras autora paša domas rada

atvirzi no sižeta. Lai tā tiešām būtu atvirze,

tai jāpārtrauc vēstījums par parādībām un jā-
izteic autora paša attieksme pret to, kas tēlots.

Valeinis l, 127. Pavasaris ir ar mums. Varbūt,

dzeja to neietvers, varbūt glezna to neizteiks,

vienīgi katra sirdij to pasacīs viņa laime.

Liesma 59, 4, 3.

6. novec. Uzslavēt, cildināt. O Tautas manu.

augumiņu pirms izteica, tad vainoja. ME I, 816.

Sk. izteikts.
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izteikties, -teicos, -teicies, -teicas (tagadnes
formas parasti nelieto), pag. -teicos; refl. 1. Mut-

■vārdos vai rakstveidā izpaust (piemēram, do-

-mu, vērtējumu); izsacīties (1). I. par izlasīto

grāmatu. I. atzinīgi par referātu. Es gan

vēl nekad neesmu dzirdējis, ka kapteinis Klāvs

par kādu no savas komandas ļaudīm būtu iz-

teicies nievājoši. Grīva 8, 16. Viņš, kā pats

mēdz izteikties, nav tādas vien vētriņas pie-

dzīvojis savās «vecā jūrnieka» gaitās divdes-

mit trīs gadu vecumā. Talcis 7, 118. Šodien, kad

mākslas kritikai pievērsta tik liela uzmanība,

arī man, šīs armijas ilggadējam ierindniekam,

rodas vēlēšanās izteikties. Lit M 72, 11, 12.

2. parasti 3. pers. Neviļus, negribēti tikt iz-

teiktam, izrunātam,- izsacīties (2). :0 «Tu»

izteicās it kā pats no sevis, bez liekas prāto-

šanas, jo viņš iedomājās, ka kopīgi izdzertais

konjaks devis šim vārdam tiesības arī viņu
attiecībās. Vilks 5, 112.

izteikts, -ais; s. -a, -ā; apst. izteikti. 1. Divd. ->

izteikt.

2. Tāds, kam ir tipiskas, raksturīgas pazī-

mes. Spilgti izteikti kontrasti. Vāji izteikta

iniciatīva. Izteikti skaista seja. lO Mākslinie-

cei pēc tik spožas jauno varoņu plejādes bija
grūti pāriet uz izteiktām raksturlomām. Māksla

72, 3, 41. . . J. Vītola daiļradē 90. gados vēro-

jams meistarības pieaugums, un viņa skaņ-
darbi gūst arvien skaidrāk izteiktu nacionālo

kolorītu. Vītoliņš, Krasinska 1, 200. Ja kolapss
smagāk izteikts, paģībušais klāts aukstiem

sviedriem, tad ir vēlama ārsta palīdzība. Ves

62, 10, 13. // Samērā liels, saskatāms, arī attīs-

tīts (par organisma daļām). I. deguns. Izteik-

tas lūpas. O Vīriešiem stiprāk izteikta mus-

kulatūra . . X Rudzītis 2, 88. Abiniekiem (amfībi-
jām), it īpaši vardei,. . lielās [smadzeņu] pus-
lodes ir jau labi izteiktas. Zin T 64, 11, 10. Augļi
[smaržīgajai zemenei] iegareni, ar labi izteiktu

kakliņu . . Sudrabs 1, 125.

izteikums, -a, v. 1. Vārdu savienojums (pa-
rasti viens vai vairāki teikumi), kurā izteikta,

piemēram, atziņa, secinājums, paskaidrojums
v. tml. a. . [ASV] diplomātiskais komentē-

tājs aicina amerikāņus vērīgi uzklausīt PSKP

CX pārskata referātā minētos izteikumus jau-
tājumā par starptautiskā saspīlējuma mazinā-

šanu . . Rīgas B 66, 77, 8. . . komisija vēlējusies
vēlreiz noklausīties [liecinieces] liecības sa-

karā ar dažām pretrunām viņas sākotnējos
izteikumos. Cīņa 64, 140, 3. // Izteiciens (1).
O . . drusku «dabūt no rokām» — ar šo iz-

teikumu Ernests palaikam mēdza apzīmēt dzer-

šanu .. Blaumanis 6, 109.

2. vai. Paziņojuma vienība, kurai ir jēdzie-
niska nobeigtiba. Situatīvs i.

3. loģ. Kādas (dabiskās vai mākslīgās) valo-

das teikums, ko aplūko no tā patiesuma vai

modalitātes viedokļa, a Parādīsim, ka loģikas
algebras pamatoperācijām var piešķirt arī zi-

nāmu saturu, aplūkojot Būla funkcijas kā sa-

liktus izteikumus. Strazdiņš 1, 72.

izteka, -as, s. 1. Vieta, kur sākas upe,

strauts. Kalnu upes i. Strauta i. Daugavas i.

O Kurš gan no mums nav vasaras brīvdie-

nās . . ar laivu vai plostu izbraucis kādu upi
no pašas tās iztekas līdz jūrai. Jaun Gr 68, 4, 6.

2. Vieta, kur (pa cauruli, tekni v. tml.) iz-

plūst novadāmais ūdens. O Pāri laukam, mez-

dams līkumus, stiepjas tikko izraktais maģis-
trālais novadgrāvis. Tā nogāzēs ik pa gabali-

ņam redzamas betonētas drenu sistēmas izte-

kas. Zv 66, 17, 25.

iztekāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āļu; trans. Tekājot

pabūt (daudzās vai visās vietās); tekājot pabūt
daudzās vai visās vietās (kādā teritorijā,

telpā). I. malu malas. I. dārzu.

iztēle, -es, s.; parasti vsk. Psihiska norise —

kā jauna radīšana apziņā tēla, priekšstata, ide-

jas veidā (parasti jaunrades procesā). Radošai.

□ Viņš [mākslinieks] apveltīts ar bagātu māk-

sliniecisko iztēli, plašu fantāzijas lidojumu.
Tēl M 53, 188. Arī zinātnē ir svarīga iztēle. Vis-

pirms tādēļ, lai saskatītu, ka ir parādības, kas

vēl jāatklāj. Zin T 66, 12, 24. Šī dzīve — sud-

rabā, zeltā un dimantā rotātā dzīve — ir iz-

tēlē izaudzis brīnum skaists sapnis, ko radījis
trūkums un nabadzība. J A Jansons 1, 77. // Tē-

lains priekšstats. O Iztēlē viņš redzēja aukai-

nu aprīļa vēju, kas ar saknēm gāž kokus,

plucina jumtus un plēš žogus . . Grants 7, 10.

iztēlojums, -a, v.; pareti. Paveikta darbība,

rezultāts-*- i z t ē 1 o t i c s. O Strautiņš: Ne-

moci jel sevi ar tādiem baigiem iztēlojumiem.
Aspazija 3, 276.

iztēlot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Stāstīt,

aprakstīt tā, ka kādam rodas spilgts tēls,

priekšstats (par ko). □ Acīm redzami Leja

paguvis pamatīgi iztēlot, kā jaunieši pa pil-
sētu dzīvo. Upīts XI, 311. ..Milda no Caunes

balss vien noskārta, ka lieta bijusi daudz no-

pietnāka, nekā stāstītājs iztēloja. Rozītis 111, 115.

// Raksturot, parādīt (ko), parasti citādi nekā

Īstenībā. I. vēlamo par esošo. O Dzimtbūša-

nas atcelšana Baltijas novadā bija vietējo
muižnieku aprēķināts solis . . Muižnieki šo pa-

sākumu iztēloja par lielas labdarības aktu,

veikli izmantojot zemnieku naivitāti un izglī-
tības trūkumu. V Kalniņš 1, 227. «..ja esi dziļi

ieskatījies jaukā meitenē un gribi kļūt viņas

draugs, lūdzams, neiztēlo sevi par nez kādu

varoni, ja tāds neesi.» Niedre 6, 231.

2. Iztēloties. O ..tik jauku dzīvi sev biju

iztēlojis tēvutēvu mājā . . . Blaumanis 6, 105.

. . viņam bez apnikas patika iztēlot. . skaisto

rītdienu, kas nostiepās tik kairinoša viņa lai-

mes baltajā saulē. Brigadere 3, 373.

iztēloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.;

trans. Izveidot iztēlē (kādu tēlu, priekšstatu).
Neaizverot acis, varu iztēloties musu

ugunskuru priežu jaunaudzes aizvējā. Liesmas

sprakšķot rij skujas, atsedzas melna zeme un

sniega' aplis atkāpjas. Kar 58, 9, 20. Un nez

kādēļ man liekas, ka es jau varu iztēloties,

kā tas viss notiks. Harijs aizvedīs mani pie

viņas un teiks: «Mammu .. .

mēs ar Inesi esam

nolēmuši apprecēties .. .» Brodele 17, 135. Grūti

iztēloties, ka puisis ar balto, nepaklausīgo

matu cekulu pakausī reiz vadīs jaunus, ne-

pārspējami ašus gaisa kuģus . . Brīdaka 2, 224.
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iztempf, -tempju, -temp, -tempj, pag. -tem-

pu; trans.; sar.; niev. Izdzert. O Ģedimins no

karafes iztempa atlikušo ūdeni, tomēr mute

bija un palika sausa. Birze 1, 64. «. .tu taču

pats naktī visu [degvīnu] iztempi. Es teicu —

netemp, lai paliek rītam, bet šis tevi klausīs.»

Lēmanis 17, 198. // Dzerot iztukšot (trauku).
O Četras pudeles iztempām. ME I, 817. Tas

zemnieks veltīgi iztempa to pudeli. Gulbis 1,54.

iztenkoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz tenkot. I. par jau-

najiem kaimiņiem.
iztenterēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.; sar.

Tenterējot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).

No istabas iztenterēja divi pusmūža vī-

rieši. ME I, 817. Kad vecītis iztenterēja ārā,

es un no sardzes brīvie zaldāti apspriedāmies,
ko un kā darīt. Grīva 9, 71. // Tenterējot izvir-

zīties cauri (kam), caur (ko).

iztērēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izdot

(daudz vai visu, piemēram, naudu); nelietde-

rīgi izdot. I. iekrāto naudu. I. algu. I. piecus

rubļus par niekiem. !□ Pats tikko biju iegā-

dājies dažas mēbeles, iztērēdams visu ietau-

pījumu.. Lubējs 1, 123. Tiešām, meitēn, neiz-

tērē visu savu naudiņu, nopērc sev drēbes.

Brodele 13, 72. // Izlietot (daudz vaijvisu); ne-

lietderīgi izlietot. I. daudz cukura. Atri i. zie-

mai sagādāto malku. !□ Iztērēju tabaku. ME I,

817. Vecaimammai ir arī savs ziepju gabals.
To viņa izvelk, kad visas iztērētas un jaunas

nav nopirktas. Kar 74, 5, 67. // Izlietot (daudz

vai visus spēkus, ari daudz vai visu laiku);

nelietderīgi, bezmērķīgi izlietot. ;□ Bet īstās

nelaimes kad nāk pēc citas cita Kā ūdenskri-

tums, . . Vairs spēka nav, viss iztērēts .. Čak-

lais l, 129. Cik viņš desmit gados nav iztērē-

jis. . laika, šādus papīrus parakstīdams! Birze

5, 29. Liekas, velti iztērēju vakaru.. Grigulis

14, 43.

iztērēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. parasti 3. pers. Tikt iztērētam. Nauda

iztērējusies nemanot.

2. sar. Izdot daudz vai visu naudu. I. tirgū.
iztērgātics, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;

refl.; sar. Ilgāku laiku, daudz tērgāt; izpļāpā-

ties. iC3 Mēs abi sirsnīgi nopriecājāmies par

sastapšanos un no sirds iztērgājāmies. Rīgas B

68, 223, 5. Iztērgāties tiku tikām ar sievām. ME

I, 817.

iztērzēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz tērzēt. !□ Vai tad

viņi [sarīkojumā] netika iztērzējušies un izjo-
kojušies pa nakti atliku likām? Salenieks 5, 276.

Velni iztērzējušies. ME I, 817.

iztēst, -tēšu, -tēs, -tēš, pag. -tēsu; trans. Tē-

šot izgatavot (priekšmetu, tā daļu). I. cirvja
kātu. I. nazim spalu.

iztefovēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Teto-

vējot izveidot (zīmējumu). I. enkuru uz rokas.

// Tetovējot pārklāt ar zīmējumu. I. roku.

iztiesāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; jur.

Izspriest tiesā (parasti lietu). Iztiesāta kri-

mināllieta. In Lietas visās tiesās iztiesā at-

klāti, izņemot gadījumus, kad atklātums ir

pretrunā ar valsts noslēpumu aizsardzības in-

teresēm. Civilpr k 9. Pieņemtajā lēmumā plē-
nums pieprasa, lai tiesas rūpīgāk iztiesātu lie-

tas par nepilngadīgo pastrādātajiem noziegu-
miem. Cīņa 63, 162, l. . . padomju tiesneši iz-

tiesā prāvu, kurā kāškrusta melnie kraukļi sa-

ņems taisnīgu sodu par saviem noziegumiem.
Sudrabkalns 2, 70.

iztiesāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Ilgāku laiku, daudz tiesāties. □ Iztiesājās, bet

nekā nepanāca. ME pap I, 490.

iztika, -as, s.; parasti vsk. Eksistences līdzekļu
kopums. Nopelnīt ģimenei iztiku. Iztikas mi-

nimums — preču un pakalpojumu vērtības

summa, kas minimāli nepieciešama atsevišķu
strādnieku un kalpotāju grupu ģimenes (vai

vienas personas) uzturēšanai. □ . . viņš at-

skārta, ka arī rūpnīcas dzīvē viņš jūtas svešs,
it kā ienācējs, un vēl stāv tālu no puišiem un

meitenēm, kuri tur ik dienas pelna savu iz-

tiku. Dripe 2, 73. Ja saimniekam divi dēli, tad

mājas mantoja tikai viens, bet otrs bij skolo-

jams, lai varētu dzīves iztiku pelnīt kā advo-

kāts, ārsts, kroņa [valsts] ierēdnis vai pat mā-

cītājs .. Upīts 13, 15. Dzelzceļa ierēdņa darbs

deva iztikas minimumu . . Dorbe 4, 8. // Uzturs,

pārtika. O Nozīmīgākā iztikas ieguves
avota — medniecības tālāko attīstību [pirmat-

nējā kopienā] veicināja jaunā darba rīka —

loka un bultas izmantošana, kas sekmēja iz-

tikas līdzekļu produktīvāku sagādi.. Latv etn

57. Palaimējies — esot dabūjis dažus klaipus
maizes, drusku gaļas un kāpostus. Ar iztiku

[pilsētā] . . grūti. A Grigulis 13, 216.

iztīklot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; trans.;

pareti. Pārklāt, cauraust tlklveidā. O . . [aug-
snes] sēņu sēņotne pastāvīgi mitinās augsnē,
iztīklodama to visos virzienos. Sudrabs 1, 34.

Zilas dzīsliņas iztīkloja viņa vēja appūstos

vaigus. Strāls 2, 497.

iztīksmināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz tīksmināties. I.

par jauno tērpu. I. ar skaistu rotas lietu.

iztikšana, -as, s.; parasti vsk.; sar. 1. Darbība,

process -aiztikt.

2. Iztika. O Bambāns gribējis samangotos

rubļus atdot mātei, palīdzēt, lai būtu labāk ar

iztikšanu.. Dripe 3, 193. Es neesmu nekāds ba-

gātnieks, bet sava iztikšana jums pie manis

būs katrā laikā. Upīts XIV, 12.

iztikt, -tieku, -tiec, -tiek, pag. -tiku; intrans.

1. Dzīvot, pastāvēt (bez kā). Zivis nevar i.

bez ūdens. I. bez gaismas. !□ Zemi apdzīvo
daudzi organismi, kas spēj iztikt pavisam bez

skābekļa. . Zin T 66, 12, 24. // Spēt pārtikt.
O Viņa zināja arī, ka Visvaldis iztiek gan-

drīz vienīgi ar sausu ēdamo, tādēļ ļoti gri-

bējās aiznest viņam šķīvi zupas. Kalndruva 2, 49.

Nauda ir nepieciešama. Es rudenī gribu pirkt
jaunu uzvalku. Ar tavu algu vien grūti iztikt.

Dripe 2, 7. . .Pauga devās uzmeklēt radagabalu

dzelzceļnieku, kas mita savā namelī kaut kur

pilsētas nomalē, tā eksāmenu laikā viņš ce-

rēja iztikt lētāk. Dorbe 3, 8. // Spēt rīkoties,

darboties (bez kā); rīkojoties, darbojoties spēt

samierināties, būt mierā (ar ko). O «Lai tikai
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izved vien tavu māsu, vai tu domā, ka tās

vietā vairs meitu ņemšu! Iztiksim mēs divas

vien: tava māte un es.» Blaumanis 6, 51. Bra-

manis pienesa pātagu, viņam likās, ka šādā

braucienā bez tās nepavisam nevarēja iztikt.

Upīts 4, 261. ..māte solīja: pagaidi, dēliņ, pa-

gaidi. Un tā līdz pavasarim. Bet tad jau va-

rēja iztikt arī ar vecām pastalām .. . Eferts-

Klusais 1, 21. ..vislabākais padoms ir tas: mā-

cīties iztikt ar savu padomu un sava padoma
nekad otram neuzspiest. . Kaudzītes la, 140.

// Spēt izturēties, rīkoties (bez kā). O Saim-

niece iztika bez ierastajiem jautājumiem, kurp

ceļinieki braukdami un kādās darīšanās. Ezera

2, 264. Bez jokiem viņš nespēj iztikt ne mirkli.

Pad J 73, 3, 4. Dunduru Pēteris [skolā] gluži
labi varēja iztikt bez kāju švīkāšanas .. Vāc-

zemnieks 4, 25. // savienojumā ar «varēt». Ap-

mierināties, samierināties (ar kādu stāvokli,

apstākļiem). □ «Kā klājas?» dzejnieks mīlīgi

ievaicājās. «Nekas, iztikt var,» Lielkupcis rī-

kojās ar karafi. Saulītis 12, 206. «Pirmie desmit

gadi esot pagrūtāki [uz kuģa], vēlāk varot

iztikt,» apgalvo kapteinis. Talcis 7, 97. Ļoti gri-

bas, lai pirmā filma izdotos, lai skatītāji to

nevērtētu ar vienaldzīgu «var iztikt» .. Liesma

72, 12, pielikumā.
2. novec. Iztapt, izpatikt. «Saimniece tāda,

ka nemaz pa prātam iztikt.» Upīts V, 288. Es

gan zinu, kā iztiku svešajai māmiņai. LD 4150.

3. novec. Izkļūt (1). O Kad iztikām no meža,

saules mala patlaban sāka sārtot apvārsni.
Birznieks-Upītis 11, 306. Tikai ar mokām iztiku

no baznīcas ārā. ME I, 818.

iztincināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Ilgāku laiku, daudz tincināt. <ČD Par to

viņu klusajā nakts stundā iztincināt. ME I, 818.

iztipināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; intrans.

Tipinot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).
I. no istabas. Cāļi iztipina no kūts. iO .. sī-

kiem solīšiem iztipināja kāds salīcis vectē-

tiņš .. Bērn 56, 2, 27. Veronika paraudzījās
manī ar nosodošu skatienu un, ne vārda ne-

bilduši, iztipināja . . līdzi pagalmā. Niedre 12, 60.

// Tipinot izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
I. cauri dārzam.

iztirdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Tirdīt un

pabeigt tirdīt. O Iztirdīt noziedznieku. ME

I, 818.

iztirgot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Tirgo-
joties pārdot, izpārdot (daudz vai visu). I. pre-

ces. O Vai nu tur [veikalos] ir atklātās vitrī-

nas, vai maizi iztirgo pārdevēji, pircēji vis-

vairāk ņem pa veselam kukulītim. . Cīņa 63,

115, 2. // Nelikumīgi pārdot, ari atdot (parasti
cita Īpašumu). O Izrādījās, viņš bijis sīks

blēdis un kopā ar noliktavas pārzini iztirgojis
mašīnu rezerves daļas par lielām summām.

Dripe 2, 74. Auzas gan, pagāns, laikam iztirgo-
jis, bet gan jau Vanags no viņa piedzīs. Sakse

7, 256. sar. Izšķērdēt. !□ . . [direktoram]
pat neienāca prātā, ka, .. iztirgodams saimnie-

cības pamatfondus, viņš grauj ražošanas per-

spektīvas nākamajos gados. Cīņa 62, 237, 1.

iztirgoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; reti. Ilgāku laiku, daudz tirgoties. O Gan

vēl iztirgosies. ME I, 818.

iztirināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Izkustināt, izpurināt {parasti rokas, kā-

jas). I. rokas. O Lai iztirina vien kājas. ME

I, 819.

iztīrīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Tīrot pil-

nīgi atbrīvot (piemēram, priekšmetu, telpu,

platību) no netīrumiem, arī no kā nevaja-

dzīga, traucējoša. I. uzvalku. I. izlietni. O Pēc

pusdienas viņš iztīrīja savu veco pīpi,. . ar

smilgu izbakstīja kātiņu, izkratīja pelnus no

baltās porcelāna galviņas. . Birznieks-Upītis

I, 300. Dažudien viņas vietā iztīru skolas tel-

pas. Taču no atpūtas māmuļa nekļūst žirgtāka.
Bundzeniece 2, 5. Aizaugušais, žagariem un vi-

sādu lauzu piemētātais avots piekalnē iztīrīts,

dibenā nobērta balta smilkts [smilts], ūdens

zeltaini dzidrs . . Upīts XV, 335. Pa dienu pute-

nis aprims un ceļu iztīrīs. Lācis 15, 93. // Tīrot

atdalīt, aizvākt (netīrumus, arī ko nevaja-

dzīgu, traucējošu). I. putekļus. I. gružus.
□ Lai [olu] traipu iztīrītu, vispirms to

izskalo aukstā ūdenī, pēc tam tīra ar vati,

kas samērcēta etiķa ūdenī.. PL Siev 59, 10, 22.

Katla akmeni ūdens vārāmajos
0

traukos iztīra,

mazgājot vai pavārot ar vāju sālsskābes vai

etiķskābes ūdeni. .
Pavāru gr 41. Degvielas

tilpnēs allaž krājas nogulsnes, nebija pado-
māts, kā tās iztīrīt. Pad J 73, 229, 1.

2. Atbrīvot (kādu teritoriju no pretinieka,

nevēlamiem cilvēkiem). iO . . karaspēks . . iztī-

rīja Padomju Latvijas galvaspilsētu no vācu

fašistiskajiem iebrucējiem. Pad J 74, 188, 4. Pa

austrumu un dienvidrietumu nomalēm pilsētā
ienāca sarkano spēki. . Daugavas krasti bij
iztīrīti un fronte bij aizvirzījusies tālu uz rie-

tumiem. Kadiķis-Groznijs i, 208. Bet latviešiem

mežu līdējs Koknesis un zvēru kāvējs Lāč-

plēsis vieni paši novadu novadus no mošķiem
iztīrījuši. Viese 1, 54.

3. sar. Nozagt (daudz vai visu, piemēram,

telpā). Zagļi iztīrījuši pagrabu.
iztīrīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; refl.

1. Reil.-*- iztīrīt (1); tikt iztīrītam. Uz-

valks labi iztīrījies. Brūce iztīrās asiņojot.
2. Attīrīties (2). m.. dabiskie ūdeņi, kuros

tiek ievadīti notekūdeņi un citi pilsētu netī-

rumi, zināmā attālumā no pilsētas atkal iztīrās,

tajos notiek tā sauktā bioloģiskā paštīrīšanās.
Saudz dabu 111.

iztirpināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, ka pilnīgi izbeidzas notirpums (ķer-

meņa daļās). !□ Tā pīles palika līdz pašam
pavasarim kūtī pie govīm. Reizēm viņas iz-

laida sētā pastaigāties, iztirpināt kājas. Birz-

nieks-Upītis VI, 25. .. iesim te iekšā.. kājas iz-

tirpināt. LTTP I, 144.

iztirzājums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts, arī process iO Brošūrā
:.

autors devis vispusīgu demokrātiskā centrā-

lisma principa būtības iztirzājumu. Jaun Gr

67, 11, 7. ..iztirzājums skāra arī virkni kon-

gresā neatskaņotu, taču plašai sabiedrībai jau

pazīstamu kompozīciju . . Lit M 56, 10, 2. Zēnus

viņa gandrīz nemaz neizsauca gramatikā un
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grūtāko darbu iztirzājumos, kas vienmēr bija

jāveic meitenēm. Zālīte 5, 30.

2. Galvenā daļa (skolas sacerējumā). Uzrak-

stīt sacerējumam ievadu un iztirzājumu.
iztirzāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Siste-

mātiskā izklāstā aplūkot, izanalizēt, novērtēt.

I. literāru darbu. O Kolektīvs pa atsevišķām

detaļām iztirzāja direktora plānu ražas kāpi-

nāšanai — gan kritizēja to, gan papildināja,

gan piekrita. Talcis 2, 122. Lomonosovs . . sa-

kopo un iztirzā visu tajā laikā uzkrāto ģeolo-

ģisko faktu materiālu. Maldavs 1, 8. . . grāmatā

«Dramaturģija un teātris» . . iztirzāta režisora

un dramaturga darba pieredze. Lit M 62, 9, 1.

iztirze, -es, dsk. ģen. -žu, s.; pareti. 1. Dar-

bība, process -> iztirzāt; iztirzāšana.

O . . laiks mums visiem kopīgiem spēkiem iz-

tirzāt un analizēt romānu. Bet par šo aizkavē-

šanos grāmatas iztirzē runāsim vēlāk. Kar 58, 9,

123. Izrādījās, ka Krecers rūpīgi izlasījis mana

dzīves romāna pirmo daļu. . Protams, man

glaimoja tāda ievērība, lai gan viņa iztirze ne-

kādā ziņā nebij patīkama. Kā ar nazi viņš sa-

graizīja manu pirmo mēģinājumu. . Upīts
IX, 447.

iztīstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Iztīt (ko
vairākkārt ietītu). I. kārbiņu no papīriem.

iztīstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; pareti.

Reil. iztlstlt. I. no segām.

iztīt, -tinu, -tin, -tin, pag. -tinu; trans. 1. Ti-

not vaļā, atsegt, atbrīvot (no ietinuma). I. pir-
kumus no iesaiņojuma. iO Kādu vakaru at-

nāca Ausma, iztina no papīra grāmatu. . Jauno

a 54, 52. Nolēcis zemē, zēns iztina no drāniņas
savu dārgumu. Branks 1, 38. Laura apsēdās zem

kupla ceriņu krūma un sāka iztīt mazo. Birze

4, 14.

2. Izritināt, atritināt (ko saritinātu). !□ «Re-

dziet pats,» viņš iesaucās un ātri iztina visu

filmu no kasetes. A Grigulis 13, 459.

3. Tinot izlietot (daudz vai visu). □ Kalējs
nu iztinis pulku [daudz] baķu audeklu, kamēr

varējis lielo raganu satīt. ME I, 819.

iztīties, -tinos, -tinies, -tinas, pag. -tinos.

1. Reil.-*- iztl t (1). Grāmata iztinusies no

iesaiņojuma. O Bērns iztinies no autiņiem.
ME I, 819. pārn. ..meistarsacīkšu noslēguma
dienā varējām pārliecināties, ka viens no vis-

jaunākajiem sporta veidiem mūsu republikā
ir iztinies no bērnu autiņiem un sāk ieņemt
vietu savu vecāko brāļu vidū. Sports 68, 124, 1.

// pārn. Izvirzīties, izdalīties (parasti no mig-
las, dūmiem) un kļūt saskatāmam. O Negai-
dīts no biezās tvaika vates iztinās kāds zvej-
nieku traleris . . Grīva 8, 126. .. trīs dienas Ki-

zilā gaidījām, līdz kalnu pāreja iztīsies no vil-

tīgās miglas un ceļš uz Toora-Lemu nebūs

vairs bīstams. Zv 67, 1, 17.

2. parasti 3. pers. Re/7. ->- iz 11 t (2). !□ pārn.

..un no šī kamola iztinās dziesmas kā grodi
dziju pavedieni, kas no mājas sliekšņa izriti-

nās tālos pasaules ceļos. Vejāns 5, 187.

3. parasti 3. pers.; pareti. Re/7. iZ 11 t (3).
iztracināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, daudz tracināt. I. dzīvniekus.

iztrakot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; intrans.; reti.

Iztrakoties (1). O Šķiet, jodi svin pekles
priekškāzas . . Lai iztrako! Aspazija 3, 193.

// trans. Strauji izlietot (enerģiju, spēku).
n Viņos sakrājās milzums neiztrakota spēka.
ME pap I, 490.

2. Iztrakoties (2). □ Lai rudens iztrako! ME

I, 819.

iztrakoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Ilgāku laiku, daudz trakot (parasti par

dzīvniekiem). Satracinātais dzīvnieks iztrako-

jās un aprima. -O Nezvēri iztrakojas līdz gais-
mai un tad pazūd. ME I, 819. // Ilgāku laiku,

daudz draiskulīgi plosīties; ilgāku laiku nesa-

valdīgi uzvesties, rīkoties. O..viņš satver

Ramonu aiz plaukstām, nopietni, vīrišķīgi sa-

valda vieglprāti. .. ja [meitenei] gribas no

sirds iztrakoties, tad jāiet pagalmā ar Dūksi.

Indrāne 6, 153. Draugam drauga untumi jāpa-
cieš. Lai iztrakojas. Gan paliks mierīgs. Grīva

9, 172. //' Ilgāku laiku, daudz uzdzīvot. □ «Diez-

gan baroni [pilī] izdzīvojušies un iztrakoju-
šies. Tagad darba cilvēks var vakarā atstiep-

ties mīkstākā gultā,» atbildēja Ozols, aplaiz-
dams skatu istabai . . Sakse 7, 323. Es jau tagad
dien' no dienas esmu gājis kā zirgs gar ap-

loka sētu, meklēdams, vai kaut kur nevarētu

tikt pāri. A. . . iztrakoties ..tā labi brangi!
Blaumanis 6, 242.

2. parasti 3. pers. Ilgāku laiku iedarboties

spēcīgi, arī postoši (par parādībām dabā). Pu-

tenis iztrakojās. O Vētra iztrakojusies, tagad
neliels vējelis dzenā sadriskātus mākoņu lēve-

rus pa zilajām debesīm. . Talcis 7. 121. Vējš
iztrakojies sāka pierimt. Kar 56, 1, 65.

izfralEināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Trallinot izdziedāt (dziesmu, melodiju). I. pie-

dziedājumu. I. motīvu. ILZI Iztrallināt savu

jautro dziesmu. ME I, 819. // intrans. O Ne-

viens tā nemācēja iztrallināt kā mūsu meitas.

ME pap I, 490. /'/ pārn. Izšķērdēt. □ Grieta:

Rādi šurp tās ķešas [kabatas], vai tur vēl būs

atlicies kāds pliks vērdiņš jeb [vai] tu būsi

visu iztrallinājis? Aspazija 3, 229. Iztrallināt sa-

vas kapeikas, savu naudu. ME I, 819.

iztraElināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz trallināt. □ Kāzās

dabūja labi izdziedēties un iztrallināties. ME

pap I, 490.

iztramdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Tramdot

izbaidīt, ari izdzenāt (parasti dzīvniekus). I.

vistas. O Pat peles, kas dažu nakti skribinās

virs galvas istabaugšā, tagad palikušas mierā,

jo Kārlis kravādamies . . būs krietni iztramdī-

jis. Ezera 6, 181. . . suņi meldros iztramdot za-

ķus un dzenot tos pa upi . . Bērn 56, 3, 25.

Šaujot . . jau ilgi pirms gaismas visas pīles
iztramda no ezera. . Zv 73, 15, 17. Iztramdīt

zvēru no migas. ME I, 819. // Traucējot sa-

niknot (parasti bites, lapsenes). □ ..puišeļi
diedza no mājas uz māju, it kā tiem pakaļ
dzītos iztramdītas lapsenes. Branks 1, 3.

iztraucēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Ar

savu izturēšanos, rīcību, runu panākt, ka

(kāds) pēkšņi pārtrauc (darboties, arī atrasties

kādā stāvokli); būt par cēloni tam, ka (kāds)
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pēkšņi pārtrauc (darboties, arī atrasties kada

stāvoklī). I. māti pārdomās. I. bērnu nomiega.
O Uz galda, uz palodzes un krēsliem nekār-

tīgi izmētāti prospekti un dažādi žurnāli —

namatēvu mēs esam iztraucējuši darbā. Saulī-

tis 13, 9. Tad pienāk Edgars un iztraucē viņus,

un vairāk viņi nepaspēj parunāt. . Zigmonte

2, 97. Viņu iztraucēja durvju klaudzēšana un

skaļas sarunas. Paegle 4, 191. . . sejā iesitās

pirmā sniega brāzma. Tā viņu iztraucēja no

pārdomām . . Lācis 1, 75. sal. Ja jautājumu

atkārtoja skaļāk, viņš satrūkās, kā iztraucēts

no snaudiena. Ezera 2, 205. // Ar savu izturē-

šanos, rīcību, runu panākt, ka (kas, parasti

darbība, stāvoklis) pēkšņi tiek pārtraukts; būt

par cēloni tam, ka (kas, parasti darbība, stā-

voklis) pēkšņi tiek pārtraukts. I. gatavošanos

ceļam. lO «Vai Maskavā tu biji ilgi?» pēkšņi
šīs manas domas iztraucēja Nikolajs. Grīva 8,

33. Viņu sarunu iztraucēja. . skarbs pērkona
grāviens. Fimbers 1, 383. «Andrej, vakar jūs no-

runājāt, ka iesiet uz valgumu pie laivām,»

Zandas rāmā balss iztraucē Andreja pārdomas.
Līvs 2, 127. // Pēkšņi pārtraukt (klusumu) —

parasti par skaņu,- radot skaņas, pēkšņi pār-
traukt (klusumu) —

par cilvēkiem vai dzīvnie-

kiem. O Nakts klusumu aiz loga iztraucēja
motora rūkoņa. Līvs 3, 18. Piepildījuši traukus,

tūristi sasēdās telts priekšā, un labu brīdi no-

metnē valdīja klusums, kuru iztraucēja vie-

nīgi karošu steidzīgā šķindēšana. Bērn 59, 9, 33.

«Meistars ir pavisam citāds . . ,» čukst Antra,
laikam meitene baidās iztraucēt jūnija nakts

klusumu. Kaldupe 4, 147.

2. Pēkšņi izbaidīt. \CJ Klēts priekšā bija bez-

delīgām perēklis, un es tuvojos klētij klu-

siem, bailīgiem soļiem, lai neiztraucētu mazos

bezdelidzēnus lizdā . . Austriņš 2, 271. Pēteris

Dzenis apstājās izcirtuma malā, atspiedās ar

krūtīm pret slēpju spieķiem un vēroja iztrau-

cētos putnus. Ķērks vai neķērks? Lācis 15, 325.

Mūsu soļu iztraucēts, paceļas liels, melns

krauklis un . . aizlaižas. Avotiņa 3, 76. Esmu re-

dzējis, Kā mīlestība aizlido Kā iztraucēts putns

Gaujmalas ievā . . .A Grigulis 14, 33.

iztraukt', -traucu, -trauc, -trauc, pag. -traucu;

intrans. Iztraukties. O Mašīnas atbrauca pulk-
sten sešos . . Dziedādami iztraucām caur snau-

došo pilsētu. Kar 56, 7, 72.

iztraukt
2, -traucu, -trauc, -trauc, pag. -traucu;

trans.; pareti. Iztraucēt (1). IO Skaļš sauciens

iztrauca sadrūvējušos pārdomnieku. Upīts X, 95.

. . Ojārs iekrita smagā miegā un gulēja, līdz

viņu iztrauca tālruņa zvans. Eglons 1, 39.

iztraukties, -traucos, -traucies, -traucas, pag.

-traucos; refl. Atri izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). Autobuss iztraucas no pilsētas. // Ātri
izvirzīties cauri (kam), caur (ko). O pārn. Šķiet,
šeit cauri iztraucies laika vilciens. Liesma 71,

12, 4.

iztrausties, -traušos, -trausies, -traušas, pag.

-trausos; refl. Izrausties. O Saimnieks bij jau

mājās. Smagi iztrausās no kamanām, pie il-

ksīm turēdamies, šļūkāja zirgam apkārt, jūdza
nost. Upīts 11, 179. . . iekritis ar pakaļkājām

ūdenī, vilks īsu brīdi kārpījās uz lūstošās le-

dus krants, līdz iztrausās pretējā krastā
..

Va-

nags 10, 33. Vecais nodzēš vējlukturi, šņaukā-
dams iztraušas no bedres . . Indrāne 6, 188.

iztrenkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Tren-

kājot izklīdināt (dzīvniekus). Suns iztrenkā vis-

tas. O Kara laikā Birzuļi tika pavisam nopos-
tīti: ēkas nodedzinātas, kustoņi iztrenkāti,
laukos izraktas tranšejas, pļavas aizvilktas

dzeloņstieplēm. Birznieks-Upītis IV, 103. // pārn.

Būt par cēloni tam, ka izklīst (mākoņi, dūmi).
O Lietus. . pārstājis, un vējš sāk iztrenkāt

mākoņus . . Sakse 9, 128. Miglains jūnija rīts.

Viens no tiem rītiem, kad migla nenomāc, ne-

nogulst pie zemes, nesola lietu, bet trauksmai-

na kūp un mutuļo augšup, kamēr debesu ju-
molā to iztrenkā spēcīgs vējš. Kar 56, 10, 77.

2. sar. Izdzenāt (3). I. puišus. O pārn. Tikai

viņa mašīnu pārāk iztrenkā . . A Grigulis 13, 534.

iztrenkt, -trencu, -trenc, -trenc, pag. -trencu;
trans. Trencot panākt, ka (dzīvnieks) izvirzās

(no kurienes, kur v. tml.). I. vistas no labības.

I. kaķi no virtuves. □ Tumsā pa sienu pie-
nāca no mājas iztrenktais suns. ME I, 820.

// Trencot panākt, ka (dzīvnieks) izvirzās cauri

(kam), caur (ko). I. govis cauri pļavai. // Iz-

raidīt, izdzīt (cilvēku). I. puiku no istabas.

// Izdzīt (pretinieku), piespiest atkāpties.
□ Nu, Rīgu viņiem [vāciešiem] neredzēt tā-

pat kā savu deguna galu. Un no Kurzemes

mēs viņus arī iztrenksim. Upīts XIV, 15.

iztricināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī iz-

trīcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans. Vai-

rākkārt viscaur tricināt; tricinot viscaur iz-

kustināt. O Pērnvasar skatuvju skatuves iz-

tricināja «Meteņu polkas», brašo vedēju un

nebēdīgo meiteņu skrējiens . . Pad J 70, 83, 4.

Troksnis, kurš iztricināja zemes pamatus. ME

I, 620. pārn. Bet viņa nesacīja «jā», jo gribēja
drusciņ varmācīgam Jurim sirdi iztrīcināt.

A Deglavs 1, 506.

iztriekt, -triecu, -triec, -triec, pag. -triecu;
trans. 1. Triecot panākt, ka (dzīvnieks) izvirzās

(no kurienes, kur v. tml). I. suni no kūts.

I. govi no āboliņa lauka. □ Iztrieca klibo

gaili un abas vistas no siles . . Upīts XV, 275.

// Triecot panākt, ka (dzīvnieks) izvirzās cauri

(kam), caur (ko). Suns iztriecis kaķi cauri pa-

galmam. // Izraidīt, izdzīt (cilvēku). iO Ar su-

ņiem viņu [kaimiņu] izrīdītu no mājas, . .ar

slotas kātu iztriektu laukā .
.

Kaudzītes la, 132.

Stendera dēls Ludis pārradās no pilsētas reizē

ar vāciešiem un nakts laikā iztrieca viņus ar

bērniem uz klaja lauka. Sakse 7, 157. // Izdzīt

(pretinieku), piespiest atkāpties. IO ..Latvie-

šu divīzijas karavīri sadarbībā ar citām da-

ļām iztrieca fašistus no senās krievu pilsētas
Borovskas. D kal 66, 128. Nāc, asiņainais
[ienaidniek], nāc — Mēs tevi iztrieksim no

mūsu zemes ārā! Balodis 1, 47.

2. Ar triecienu izsist. !□ Iztrieca dūci vel-

nam no rokām. ME pap I, 491. ..karsta gaisa

vilnis iztrieca ielas pusē skolai logus. Tinkšķē-
damas nobira stiklu šķembas uz grīdas. .
Niedre 6, 166.
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iztriekties!, -triecos, triecies, -triecas, pag.

-triecos; refl. Ļoti strauji izvirzīties (no kurie-

nes, kur v. tml). Vilki iztriecās no meža.

// Ļoti strauji izvirzīties cauri (kam), caur (ko).
O Partizāņi.. niknā cīņā iztriecās cauri uz-

brucēju rindām . . Samsons 1, 131.

iztriekties
2, -triecos, -triecies, -triecas, pag.

-triecos; refl. Ilgāku laiku, daudz jautri,

skaļi sarunāties; izpļāpāties. □ . . nu jau abas

diezgan būšot izrunājušās un iztriekušās . . Ap-

sīšu J 2, 99. . . viņam gribējās viegli papļāpāt,
kā mēdza teikt, —

iztriekties.. Jansons 2, 11.

Sādžas sievas viņš līdzjūtīgi izvaicāja par dē-

liem un vīriem. . Ar večiem iztriecās par zir-

giem .. Grants 5, 94.

iztriept, -triepju, -triep, -triepj, pag. -triepu;

trans. 1. Triepjot pārklāt (ar kādu vielu, pa-

rasti no iekšpuses). I. grīdu ar vasku. O Iz-

triept pannu ar taukiem. ME I, 820. // Triepjot
izklāt (kādu vielu). I. vasku uz grīdas.

2. Triepjot izlietot (daudz vai visu). I. visu

ziedi. I. daudz krāsas.

iztrinkšķināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju, arī

iztrinkšināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Trinkšķinot radīt (skaņas, melodiju). I. dzies-

mas melodiju. O.. tēvs ar šiem līkajiem
pirkstiem mēģināja spēlēt paštaisītu cīteri [cī-

taru]. Tas prata iztrinkšķināt kādu vecu valsi

un dažas dziesmiņas. Kar 52, 1, 9.

iztrīt, -trinu, -trin, -trin, pag. -trinu; trans.

Trinot uzasināt. I. izkapti uz tecīlas. I. nazi

uz galodas. □ Vecā, izmēģinātā izkapts iesie-

ta ar skaisti nomizotu ievas klūdziņu, iztrīta

kā nātre. Upīts 4, 202. . . Pēteris iztrina cirvi

un, pārbraucis ar nagu pār asmeni, atrada, ka

tas ass
..

A Grigulis 7, 16. // Trinot izlīdzināt

(robus). '□ Robus no asmens šķautnes iztrin

ar tecīlas sānu malām. Indāns 1, 185.

iztrokšņoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz trokšņot. Bērni mežā

iztrokšņojušies.
iztrūcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Izbaidīt,- satraukt. O . . Imants tagad negri-
bēja redzēt neviena cilvēka, tāpēc kalpones
balss viņu iztrūcināja. Jansons 1, 81. «Tu sa-

meklēsi dokumentus.» — «Kādus dokumen-

tus? Man nekā nav.» Tāda prasība Jagnu
neganti iztrūcina. Indrāne 6, 174.

Sk. iztrūcināts.

iztrūcināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;

novec. Reil.i ztrūc i nā t. !□ «Neiztrūci-

nies un nenocietini savu sirdi. Es esmu

ņēmis par sievu piemīlīgu jaunavu..» [Saka
tēvs dēlam.] Saulītis 12, 48. Tev nav ko iztrūci-

nāties, jo es zinu, ko es daru. ME I, 820.

iztrūcināts, -ais; s. -a, -ā; apst. iztrūcināti.

1. Divd. -> iztrūcināt.

2. Tāds, kurā izpaužas izbailes; tāds, kurā

izpaužas pēkšņs satraukums. lO «Mamm, kā-

pēc Zelmai dod vairāk nekā tev?» Ilga sarau-

jas, pamet uz Zelmu un Valdu iztrūcinātu

skatienu. Sejā iesitas asinis. Ezera 2, 187.

iztrūdēt, parasti 3. pers., -trūd, pag. -trūdēja;
intrans. Satrūdēt (viscaur vai no iekšpuses).
Iztrūdējis celms, a Iztrūdējis ozoliņš. LD

13 041.

iztrūdināf, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Panākt, bm par cēloni, ka (kas) iztrūd. I. ve-

lēņas._o Ūdens saknītes iztrūdināja. ME I, 820.

parasti 3. pers., -trūkst, pag. -trūka;
intrans. Notrūkt (parasti par pogu). □ Rū-

tainā krekla .piedurknei iztrūkusi poga, ko

viņš nemierīgi žņaudzīja pirkstos. Vāczemnieks

4, 9. . . žaketes pogas kaut kur aizķeras_ un

šņirkstēdamas iztrūkst
..

Zv 58, 13, 19. Āķis
kažokā iztrūcis. ME I, 820.

iztrūkt
2, -trūkstu, -trūksti, -trūkst, pag. -trū-

ku; intrans. 1. parasti 3. pers.; sar. Pietrūkt.

O Sadalot esošos barības līdzekļus pa mēne-

šiem, redzam, kādi barības līdzekļi iztrūkst un

kādi paliek pāri. Pad J 59, 239, 2. Katru lietiņu
[tūristiem] vajadzēja novietot. . vietā. Nekas

nedrīkstēja būt sajaukts, nekas nedrīkstēja iz-

trūkt. Bērn 59, 9, 33.

2. nevēl. Nebūt, neierasties (tur, kur vajag
būt).

iztrūkties, -trūkstos, -trūksties, -trūkstas, pag.

-trūkos; refl. 1. Pēkšņi tikt iztraucētam un sa-

biedētam,- ari izbīties. □ Kaut kas iekrita

viņu guļas vietā. Viņi iztrūkās, bet tas bija
tikai vēl pazaļš, ciets un sveķains čiekurs.

Birze 3, 43. Zēns dzied; te tam ausīs iespiežas
spēji Skaļš kliedziens, it kā kad palīgā sauc.

Gans iztrūcies ātri kājās trauc. Plūdonis 2, 25.

. . šunelis . . iztrūcies ierūcās
..

Zv 74, 10, 5.

2. Pēkšņi tiekot iztraucētam, sabiedētam,

strauji piecelties; uztrūkties. O No sprādzie-
na trokšņa kurpniekmeistars Pīpiņš iztrūkās

no gultas ..
Zv 58, 13, 24. // Pēkšņi tiekot iz-

traucētam, izbiedētam, strauji pārtraukt.
O Birzī iebrikšķējās kāds sauss zars, un Mir-

dza iztrūkās no laimīgajām domām. Sakse 7, 416.

iztrūkums, -a, v. 1. Starpība starp dokumen-

tos iiksēto un faktiski esošo (naudas, preču
v. tml.) daudzumu (piemēram, kasē, noliktavā).
Preču i. noliktavā. O Kaut gan Austra no

firmas kases savām vajadzībām nekad vairāk

par simtu latu neņēma .. , tomēr iztrūkums

kasē pasakaini ātri auga. Rozītis 111, 196. Un

tomēr — iztrūkums [kasē] bija, un kasiere

nevarēja neko sakarīgu paskaidrot. Stulpāns
2, 54.

2. sar. Kā vajadzīga, nepieciešama trūkums.

O Ganību zāles iztrūkumu jūnijā sedz, iz-

ēdinot lopiem daudzgadīgo zālāju pirmo zāli.

Tērauds 1, 354.

izfrunēt, parasti 3. pers., -trun, pag. -trunēja;
intrans. Satrunēt (viscaur vai no iekšpuses).
□ Klētiņa liekas vecākā no visām mājām.

Baļķi tai iztrunējuši. . Upīts V, 261. Vītola

stumbrs pa pusei jau satrunējis. Iztrunēju-
šos dobumos nometās ik pavasarus uz dzīvi

kādi putnu pārīši . . Plūdonis 2, 385. sal. . . Bau-

za pieķer ar roku tīri jaunajam vadzim, un

tas vairākās vietās, gluži kā iztrunējis, kļūst
caurumains. Zigmonte 2, 291.

iztrupēt, parasti 3. pers., -trup, pag. -trupēja;
intrans. Satrupēt (viscaur vai no iekšpuses);

iztrunēt. \U3 Sermuliņš norādīja uz puskaltušo

apsi ar dobumainu, iztrupējušu vidu. Rīgas B

58, 18, 3. Mazi, sīkrūtaini lodziņi un čīkstošas,

iztrupējušas kāpnes. Zv 64, 5, 4. . . grīdas dēļi. .
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iztrupējuši, atrāvušies no naglām.. Indrāne

6, 87.

iztrupt, parasti 3. pers., -trup, pag. -trupa;

intrans. Iztrupēt; iztrunēt. Iztrupis baļķis.
iztrusēt, parasti 3. pers., -trus, pag. -trusēja;

intrans.; reti. Satrusēt (viscaur vai no iekšpu-

ses). l[Zl . . viņš pat iedomājies iestumt ūdenī

pamazākas sniega piciņas, no tādām iztrusē-

jušām, čauganām. Zigmonte 1, 12.

iztukšīt, -īju, -ī, -ī, pag. -Iju; trans.; novec.

Iztukšot. O «Bet kā stāv ar tavu naudas

lādi?» viņš pēc brīža vaicāja. «Aiztukšīta vai

pustukšīta?» —
«Iztukšīta līdz pat dibinām

[dibenam]!» Krustiņš smējās, «briesmīga, ne-

redzēta nabadzība!» Blaumanis 6, 179. Trīs kak-

tiņi iztukšīti. ME I, 821.

iztukšīties, parasti 3. pers., -ījas, pag. -Ijās;
refi.; novec. Iztukšoties.

iztukšot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Pa-

nākt, ka (kas) kļūst pilnīgi tukšs. I. spaini.

I. grozu. I. apcirkni. I. malkas šķūni. Kā iz-

tukšots ■— saka, ja nespēj domāt, pārdzīvot,

gribēt (parasti pēc psihiska sasprindzinājuma).
O . . pārdevēja priekšā gulēja resna kabatas

grāmata,no kuras tas, it kā kad tā nemaz ne-

būtu iztukšojama, ņēma vienu desmitrubļu ga-
balu pēc otra . . Blaumanis 6, 185. Visas malas

[pamestajās mājās] bija iztukšotas, gultas,
galdi aizvesti . . Birznieks-Upītis IV, 52. // Iz-

dzert, izēst (trauku) tukšu-, izdzert (dzērienu),
izēst (ēdienu). Iztukšot (arī izdzert) līdz dibe-

nam — izdzert tukšu, izdzert visu. <Z3 Pirmo

glāzi Alvils iztukšoja, otro atstāja pusiz-
dzertu, bet no trešās nodzēra tikai mazu

malciņu. Purs 4, 159. Pēkšņi viņš atrāva ska-

tienu no loga, paņēma no iztukšotā putras
šķīvja mazo sudraba karotīti. . Līvs 2, 109.

. . kad sieviete no limonādes atteicās, pati kāri

iztukšoja pārpalikumu.. Ezera 8, 113. pārn. Ta-

gad viss tas pārciests! Viss sūrais likteņa
malks iztukšots — līdz pašam dibenam! Ap-

sīšu J 3, 61. «Nu dzer, dzer — dzer uz jaunās
Mālnieces laimēm,» vecais skubināja, un

Andrs satvēra glāzi un iztukšoja līdz dibenam.

Blaumanis 2, 83. </" Iztukšot (arī izdzert) rūgto
biķeri novec. — pārdzīvot ko nepatīkamu (pie-
mēram, bēdas, sāpes).

iztukšotība, -as, s.; parasti vsk.; pareti. Psi-

hisks stāvoklis, kam raksturīga nespēja domāt,
pārdzīvot, gribēt (parasti pēc psihiska sasprin-
dzinājuma). .□ Beidzot ticis viens, viņš sa-

juta neērtu atslābumu, līdzīgu tai iekšējai iz-

tukšotībai un miesīgajam pagurumam, kas pa-
rasti uzkrita, kad filmēšanas iecirknī apdzisa
žilbinošie jupiteri un operatori aizvāca kame-

ras. Skujiņš 7, 81. ..vārdā nenosauktie vīrietis

un sieviete . . ir sevī kaut ko vērtīgu pazau-

dējuši, un iekšēja iztukšotība kā ēna tos pa-
vada vienmēr un visur. Lit M 74, 49, 4.

iztukšoties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās.
Reil -> iz tukšot; tikt iztukšotam. !□ Ja

cilvēks aiztur elpu, asiņu pieplūšana no vē-
dera dobuma_ sirdī tiek stipri apgrūtināta, ma-

zāk apgrūtināta asiņu aizplūšana no sirds; re-

zultāta sirds iztukšojas. X Rudzītis 2, 137. Lejā
uz dzelzceļa piestātnes blakus sliedēm stāvēja

garas sarkanu vagonu un platformu rindas.

Vezumi piebrauca, iztukšojās un aizbrauca.

Strāls 2, 71. Klēts arvienu ātrāk0
iztukšojusies.

ME I, 821.

iztulkojums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*-i ztul ko t (1). O ..inscenējuma va-

dītājs .. norāda, ka lijas gaita teātra iztulko-

jumā ir cilvēka ceļš pa dzīvi. Māksla 62, 1, 3.

Ir biogrāfijas, kas prasa plašu iztulkojumu,
apgaismojumu. Māksla 61, 4, 28.

iztulkot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Iz-

prast, izskaidrot. 1.0 Viņš nedrīkst parādīt ne

uztraukumu, ne sašutumu, jo to varētu iztul-

kot kā nespēka pazīmi. Sakse 7, 69. .. strīda

cēloni. . katrs iztulkoja pēc savas patikšanas.
Brigadere 3, 9.

2. Pārtulkot. O Jau 1905. gada revolūcijas
priekšvakarā viņš iztulko latviski Ivana Fran-

ko stāstu «Meži un ganības». Cīņa 63, 299, 4.

iztūjāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Ļoti gausi sagatavoties un sākt (ko darīt).
O Ķēniņš. . vedina arī savu dēlu līdz; bet

dēls nevar iztūļāties, paliek mājā. LTTP I, 152.

iztuntulēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju. 1. intrans.

Iztuntuļot (1). I. no istabas.

2. trans. Iztuntuļot (2). I. lelli.

iztuntulēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. 1. Iztuntuļoties (1). I. no ratiem.

2. Iztuntuļoties (2). I. no segām.

iztuntuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans.

Neveikli, lēni, ari smagi, ar grūtībām izvirzī-

ties (no kurienes, kur v. tml.). iO . . atsprāgst
durvis, pa tām izskrien rūsganais medību

suns — Lasis un aiz viņa iztuntuļo Jaņuks —

tikai kreklā vien un ar mīkstām ar zaķādu

apšūtām čabatiņām kājās. Dripe 1, 5.

2. trans. Iztīt (ko satuntuļotu). I. bērnu.

iztuntuļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. Iztuntuļot (1). \C3 Trīs sievas iztuntu-

ļojās no autobusa. Kaldupe 4, 5.

2. Reil.-*-iz tuntuļot (2). I. no laka-

tiem.

izture, -es, s.; parasti vsk.; fizk. Ķermeņa, ta

daļas atrašanās noteiktā stāvokli (kādu laika

posmu). !□ Vecākais tiesnesis pamāj ar galvu,

[sporta sacensību] dalībnieks pieņem pamat-

stāju. Trīs sekunžu izture — pagrieziens pa

kreisi. Izture — atkal pagrieziens par 90 grā-

diem. Sports 68, 64, 2.

izturēšanās, ģen. -ās, akuz. -os, instr. -os, dsk.

-ās, ģen. -os, akuz. -ās, s. 1. Darbība, process -*-

izturēties.

2. Cilvēka darbību un rīcības kopums. Pār-

domāta i. Drosmīga i. O No kapteiņa izturē-

šanās, no viņa runas veida. . strāvoja pretī

miers un pašpārliecība. Talcis 7 , 224. // Dzīv-

nieka darbību un rīcības kopums. IO Lūša,

tāpat kā vilka klātiene mežā strauji pārmaina
visu meža iemītnieku izturēšanos: tie kļūst

ļoti tramīgi, it īpaši stirnas. A Kalniņš 1, 29.

izturēt, -turu, -turi, -tur, pag. -turēju; trans.

1. Spēt pārciest, paciest (ko nelabvēlīgu) —

par cilvēkiem vai dzīvniekiem; spēt pārvarēt

(ko nelabvēlīgu). I. aukstumu. Sis troksnis nav

izturams. Izturēt skatienu — skatoties kādam

acis, nenovērsties. O Šo karstumu nevar
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izturēt. Nav taču ūdens. Lukjanskis 1, 41. «Ko

tu baidies, Oļa!» Juris sāka viņu mierināt.

«Šāviņi jau nesprāgst pie mums.» — «Es ne-

varu izturēt tos kaucienus,» Olga vaidēja.
Sakse 7, 14. Bet klimats gan draņķīgs — tik

mikls un auksts, to var izturēt vienīgi šie

četrkājainie [aitas] un viņu ādās vai vilnā

tērpušies gani. Talcis 7, 127. pārn. Es vēroju
šīs skaistās meitenes gaišās acis, kad viņa

pievēršas savam draugam, un redzu tajās mī-

lestību — lielu, brīnišķīgu mīlestību, kas var

izturēt visas dzīves grūtības . . Brodele 17, 176.

Vīrietis pārliecās pār galdu un raudzījās man

tieši acīs. Ilgi un cieši. Es nespēju izturēt

šo skatienu un novēršos. Lukjanskis 2, 10.

// Spēt pārciest, paciest (piemēram, sāpes);
spēt pārdzīvot (piemēram, jūtas). I. sāpes.
I. nervu sasprindzinājumu. I. bēdas. ;□ Arī

toreiz [frontē] mocīja slāpes, bet cilvēki tās

pārcieta un izturēja. Lukjanskis 1, 35. . . Kā rī-

tam gaismu izauklēt, Līdz laimei, kuru cilvēks

nevar Ar mazu sirdi izturēt . . . Elksne 2, 120.

// Spēt dzīvot, arī uzturēties (kādu laika pos-

mu nelabvēlīgos apstākļos). I. karsto vasaru.

I. vairākas dienas bez ēšanas. O .. tālo jūru
zvejnieku darbs ir grūts un bīstams, te nepie-
ciešama liela izturība un nosvērtība. Izturēt uz

ūdens trīs, četrus un pat sešus mēnešus .. nav

tik vienkārši, kā dažam tas varētu likties. Tal-

cis 7, 278. Saimniece ... sīksta kā velns, ne pati
drīkst ēst, ne gājējiem dod, puiši mainās katru

gadu, dažs pat visu vasaru neiztur. Upīts 4, 108.

Kas tagad vairs par perēšanu, kādi cāļi tur

līdz rudenim varēja izaugt, tādi zvirbulēni,
ziemu tā kā tā neizturēs. Upīts 4, 251. // intrans.

Gaiss [siltumnīcā] sakarsis . . Ilgi te nevar iz-

turēt, un es eju uz nākamo korpusu. Bro-

dele 17, 99. // intrans. Spēt nepievērst uzma-

nību (kam); spēt savaldīties. O Kādā naktī

mūs pamodināja serenāde. . . Samtains te-

nors bija jau nodziedājis trīs dziesmas, kad

es beidzot neizturēju, izkāpu no gultas un at-

vēru logu. Zālīte 5, 219. Vienā mirklī pāri Rud-

astes sejai nolaižas ēna. Liekas, tūlīt, tūlīt

viņš neizturēs, trieks galdā resno dūri. Bet

vadītājs savaldās. Preilis 1, 93. ..bet karalim

saujā liela čūska. Ezim tūlīt tā iekārojas to

apēst, ka ne izturēt. Zunde 1, 31. Ķēniņam jau
gandrīz visa pacietība sākusi zust, un tas

vairs nevarēja izturēt, ka šis [dēls] tā tur

niekojas. LTP 406. pārn. Sievietes sirds var

daudz izturēt, bet robežas laikam gan ir arī

šai izturībai. leviņa valdījās, tomēr beidzot

paspruka raudas. Saulītis 12, 130. // Spēt (ilgāku

laiku) veikt (iesākto), spēt paveikt (iesākto).
I. smago darbu. I. cīņu līdz galam. iO . . ejam
uz tālo silu brūklenēs. Aicinām viņu arī līdzi,
bet viņš atsakās: nevarot izturēt visu cauru

dienu gar zemi locīšanos. Birznieks-Upītis Ha, 95.

Viņš sēd . .krēslā, jo vājās kājas neiztur ilgāku
stāvēšanu. Upīts 18, 139. «Lielu skriešanu es

neizturēšu.» Dripe 3, 168. // intrans. O Uģis
veicīgi cilāja grābekli. . . par projām iešanu

nebija nemaz ko sapņot: ja jau sākts, tad

vajag izturēt, citādi no izsmiekla neglābsies,
sak, redz, rīdzinieks tomēr nolūza! Vāczem-

nieks 1, 74. ..pēkšņi paslīdēja kājas, pārpūlē-
tās rokas neizturēja, un Ilzīte, saskrambādama

seju, sāka slīdēt lejup [no koka] . . Niedre 6, 284.

// Spēt atvairīt (pretinieka uzbrukumu). I.

ienaidnieka uzbrukumu. O . . fašistiskais ka-

raspēks neizturēja spiedienu un panikā atkā-

pās . . Grants 6, 106.

2. parasti 3. pers.
Pārciest (nelabvēlīgus aug-

snes, klimatiskos apstākļus) —

par augiem, to

daļām. Vizbulīšu ziedi iztur salnas. Koks iztu-

rējis vētru. O «Dvietes zilo» [vīnogulāju] var

labi audzēt brīvā dabā. Tas ziemā bez noseg-

šanas iztur vairāk par 30° salu. Zv 57, 4, 16.

3. parasti 3. pers. Nepārveidoties, nezaudēt

derīgumu (kādos apstākļos) — par priekšmetu,
vielu. Caurules iztur lielu spiedienu. lerīce

izturējusi temperatūras svārstības. Izturēt pār-
baudi — tiekot pārbaudītam (pēc kvalitātes,

izturības v. tml.), atbilst noteiktām normām,

prasībām. □.. mašīnu detaļām, kam jāiztur
liela darba slodze un berze, polimēru mate-

riāli nereti noderīgāki par metāla materiāliem.

Zv 72, 5, 7. Lielākā daļa vitamīnu. . šķeļas
karsēšanas laikā gaisa (skābekļa) klātbūtnē un

neiztur intensīvu saules staru un gaismas
iedarbību. Skulme 3, 31. . . no katriem 100 [be-
tona] izstrādājumiem vai konstrukcijām uz

labu laimi atlasa 3—4 paraugus. Ja tie iztur

pārbaudi, visi izstrādājumi tiek atzīti par de-

rīgiem . . Zin T 62, 7, 8. // intrans. O . . bet

svārki likās krietni par šauriem. Pleci un krū-

tis šķita kā iespīlēti, dziļāk elpu ievelkot, bija

jābaidās, vai izturēs vīlēs. Saulītis 12, 56. // in-

trans. Būt derīgam, lietojamam (kādu laiku).
Skaidu jumts iztur 15—20 gadu.

4. Spēt apgādāt ar barību, telpām v. tml.

(lauksaimniecības dzīvniekus); ari izmitināt.

1. fermā pa ziemu jaunlopus. O Divas govis

viņam jau esot mājās, bet dārzā saknes šogad
labi padevušās, varēšot izturēt vēl trešo. Birz-

nieks-Upītis IV, 15i. Viņiem bija viena govs un

pāris aitu, bet zirgu nevarēja izturēt. .
Sakse

2, 32.

5. Uzglabāt (kādos apstākļos), līdz iegūst vē-

lamo gatavības pakāpi. I. vīnu. O Ķieģeļus . .
mums sūta nepietiekami izturētus.. Rīgas B

70, 300, 2.

O Izturēt eksāmenu (arī pārbaudījumu) —

sekmīgi nokārtot eksāmenu. Izturēt konkur-

su — nokārtot iestājpārbaudījumus tā, ka var

tikt uzņemts mācību iestādē. Izturēt pārbau-
dījumu (arī pārbaudi) —

kādos (parasti nelab-

vēlīgos) apstākļos, spēt rīkoties, izturēties at-

bilstoši noteiktām (piemēram, morāles) prasī-

bām. \U3 . . mūsu republikas komjaunieši go-

dam izturēja pārbaudījumu bargajās Lielā Tē-

vijas kara dienās. Zv 52, 6, 6.

Sk. izturēts.

izturētība, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispārināta
īpašība-aizturēts (2), šīs īpašības kon-

krēta izpausme. Darba cilvēku morāla

skaidrība, pašlepnums, taisnīgums un godī-

gums, rakstura izturētība un spēks.. ir tādas

īpašības, kas Vilim Lācim dārgas jau kopš
viņa daiļrades sākumiem. Kar 54, 5, 103.

2. Vispārināta īpašība-*- izturēt s (3), šīs
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īpašības konkrēta izpausme. O. . izrādes otra

daļa pēc pirmajā pusē spriegi savērptās dar-

bības, žanriskās vienotības un izturētības vēr-

pjas gausāk. .Māksla 73, 4, 35.

izturēties, -turos, -turies, -turas, pag. -turē-

jos; refl. 1. Izpaust (apzināti vai neapzināti)

savu attieksmi (pret ko, parasti darbība, rī-

cībā). I. laipni pret pircējiem. I. sirsnīgi pret
bērniem. I. ar mīlestību pret vecākiem. I. ar

cieņu pret cita darbu. O .. Taņa izturas pret

viņu kā pret savu vecāko māsu: ar zināmu

respektu un uzmanību, bet tai pašā laikā gluži
brīvi un nepiespiesti. Lācis 11, 134. Kristīne

saņēma visus savus spēkus un izturējās laipni

pret laipno precinieku. Blaumanis 6, 247. . . kol-

hozā ikviens godīgi izturas pret savu pienā-

kumu. Ziedonis 5, 21. // Būt tādam, kura dar-

bībā izpaužas attieksme (pret ko) — par dzīv-

niekiem. Suns izturas naidīgi.
2. Darboties, rīkoties, arī uzvesties. I. droši.

I. mierīgi. 1., kā pieklājas. O Kā vētras laikā

jāizturas kārtīgam jūrniekam, to Harijs da-

būja pamācīties no kapteiņa Granta. Talcis

7, 223. Un, jo vairāk Zigis skatījās šinī sīkajā,

atsperīgajā meitenē, jo vairāk viņš samanīja,

ka nezina, ko runāt, nezina, kā izturēties. Sau-

lītis 12, 121. Man jāsēd laivas vidū, jāizturas

pilnīgi klusi un jāmet makšķere pēc brāļa

norādījuma.. Austriņš 1, 116. // Darboties, uz-

vesties (par dzīvniekiem). |Q Osim jaunais

zirgs nedeva mieru. . . Paklusām viens pats

aizmanījās uz kūti palūkot tuvāk, kā tad viņš

īsti izturas, pirmiņ [pirmīt] tajā barā jau neko

labi nevarēja novērot. Upīts XI, 372. // Reaģēt

(par augiem). O Viens un tas pats augs veģe-

tācijas periodā pret ekoloģiskiem faktoriem

izturas citādi nekā miera periodā. Sudrabs 1,82.

3. parasti 3. pers. Būt tādam, kam (kādā no-

risē, sistēmā) ir noteiktas īpašības (piemēram,
par priekšmetiem, ierīcēm, vielām). O Ja ko-

herentā gaisma krīt uz šaurām spraugām, tad

katra sprauga izturas kā līnijveida gaismas

izstarotājs. Zin T 66, 11, 3.

izturēts, -ais; s. -a, -ā; apst. izturēti.

1. Divd. -aizturēt.

2. Noteikts, nemainīgs (piemēram, uzskatos,

ūcibā) — par cilvēku-, arī konsekvents. I. re-

volucionārs. '□ Padomju literatūrai. . vaja-

dzīgi izturēti sociālistiskā reālisma mākslas

kopēji. Lit M 58, l, 2. ..katras cīnītāju grupas

priekšgalā nolika kādu no izturētākiem un

piedzīvojušākiem biedriem, pilsoņkara dalīb-

niekiem un militārā ziņā sagatavotiem jau-

nekļiem. Lācis 15, 249. // Tāds, kurā izpaužas

šādas īpašības. Izturēta rīcība. Izturēti rīkoties.

3. Noteikts, nemainīgs, noturīgs (parasti par
mākslas darbu, tā sastāvdaļām). O Par gal-
veno sasniegumu šinī darbā jāatzīst tas, ka

autoram izdevies radīt izturētu lirisku, mazliet

smeldzošu noskaņu. Lit M 60, 51, 2. Melodiju
raksturu izceļ arī harmonizē jumos viscaur iz-

turētās seno skaņkārtu savdabības . . Vītoliņš,

Krasinska 1, 239. Dziedāja augsta, tīra balss

manierē, kas tik raksturīga, izpildot ziemeļ-
nieku dziesmas: apvaldīti, izturēti. . Zv 60, 3, 28.

izturība, -as, s.; parasti vsk. 1. Vispārināta

Īpašība-*-izturīgs (1), šīs īpašības kon-

krēta izpausme. legūt izturību darbā. Tūk-

stoš piecsimt metru stadionā atbilst nepilniem
četriem apļiem. Tas ir tieši tik daudz, lai

sportistiem nepietrūktu izturības un skatītā-

jiem neapniktu. Saulītis 12, 251. Ģirts vienmēr

sajuta māti sev blakus, smēlās no viņas spē-
kus un izturību . . Dripe 2, 170.

2. Vispārināta īpašība-*-iztur īgs (2), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Ziemāju izturība.

□ Ērkšķogu selekcijā un šķirņu vērtēšanā

joprojām par ļoti vēlamu īpašību jāuzskata
pietiekama izturība pret miltrasu . . DD 66, 10, 1.

Ozoliem lapas šķiļas ilgi, tās ir apaļi robotas,

un līdz vēlam rudenim pats ozols raugās un

tīksminās par to izturību. Zigmonte 2, 251.

3. Vispārināta īpašība —>- i z t url g s (3), šīs

īpašības konkrēta izpausme. Pārbaudīt ķieģeļu
tehnisko izturību. O Kokam ir daudzas labas

īpašības — izturība, elastīgums, mazs tilpum-
svars . . Sterns 2, 57. Azbesta šķiedra plastma-
sai piešķir lielāku mehānisko, skābes un sil-

tuma izturību. Alksnis 1, 10. Sevišķi raksturīga
ir dārgakmeņu ķīmiskā izturība. Laika gaitā
tie simtiem un tūkstošiem gadu iztur parastas

temperatūras svārstības un ir inerti pret gaisa,
mitruma un dažkārt pat pret daudzu ķīmisko
reaģentu darbību. Upīte i, 54.

izturīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izturīgi. 1. Tāds,

kas var izturēt (ko nelabvēlīgu) —

par cilvē-

kiem vai dzīvniekiem. I. cilvēks. Izturīgi
putni. O. . uguns rūda dzelzi par tēraudu,

darbs dara cilvēku izturīgu, sīkstu, nesalauža-

mu. J A Jansons 1, 35. . . jaunā paaudze jāaudzi-
na izturīga, moža, kas nebīstas šķēršļu. . Upīts

14, 100. Arī drošie, izturīgie kalnu zirgi stei-

dzās vienaldzīgi uz priekšu, arvien augstāk,
nemanīdami nekādas briesmas . . Birznieks-Upī-

tis 6, 225. // Tāds, kas nenogurst. I. skrējējs.
Izturīgi pļāvēji. O Arī Jāņu naktī Marija pie-

derēja pie izturīgākajiem līgotājiem, nebaidī-

damās ne dziesmu kara, ne apdziedāšanās . .
Austriņš 1, 232. // Tāds, kas spēj ilgi bez trau-

cējumiem darboties, funkcionēt (par cilvēka

vai dzīvnieka ķermeni, tā daļām). Izturīga
sirds. IO Kājām vajag būt stiprām un izturī-

gām. ME I, 821. ..asinsvadu nervi visiem cil-

vēkiem nav vienādi izturīgi pret dažādu kai-

tīgu kairinātāju iedarbību. Ves 71, 7, 11.

2. Tāds, kas var izturēt nelabvēlīgus aug-

snes, klimatiskos apstākļus (par augiem, to

daļām). Izturīgas puķes. Izturīga tomātu šķir-

ne. Izturīgi ziedi. O . . zirņi, vīķi un lauka pu-

pas ir izturīgas zemās temperatūrās un pieļauj
agru sēju. . Apsītis l, 348. Ābeļu salcietīgās un

pret dažādām slimībām izturīgās savvaļas su-

gas jaunākā laikā arvien vairāk lieto krusto-

jumiem ar ābeļu neizturīgajām kultūras šķir-

nēm. Galenieks 2, 234. Gundega. . paraudzījās
dālijās. Tās kvēloja stūrgalvīgā, izaicinošā

spilgtumā. Tik izturīgas, nepadevīgas, ka tās

nebija spējusi pievārēt pat salna. . Ezera l, 67.

// savienojumā ar ģen. Tāds, kas spēj izturēt (at-

tiecīgo iedarbību) — par augiem, to daļām.

□ . . pākšaugi, kas satur daudz olbaltum-

vielu.. ,ir arī sala izturīgi. PL Skola 62, 1, 36.
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3. Tāds, kas var izturēt kā ietekmi (par

priekšmetu, vielu); tāds, kas ātri nenolietojas.
I. aizsprosts. I. audums. Izturīgi zābaki. Iztu-

rīga krāsa. I. tērauds. O No stāvā krasta uz

otru, lēzenāko malu stiepās kādus četrus met-

rus gara, izturīga, bet tikai pāris sprīžus plata

dēļu laipa. J Plotnieks 2, 82. Turklāt mūsu zve-

jas kuģi tiešām ir ļoti izturīgi un veikli. Ja

vien pīķis atrodas pret vilni, tad nekāda vētra

to nespēj pieveikt, peld pa viļņiem kā kaija.
Talcis 7, 120. // savienojumā ar ģen. Tāds, kas

spēj izturēt (attiecīgo iedarbību) — par

priekšmetu, vielu. Uguns izturīgi ķieģeļi.
O Līdzīgs ir arī otrs skābes un sārmu iztu-

rīgais minerāls
— krokidolīts. . Upīte 1, 48.

izturīgums, -a, v.; parasti vsk. 1. Izturība (1).

'O Rozes audzē tie, kam ir nedzēšamas dai-

ļuma alkas un strādnieku izturīgums, kam nav

baiļu no melnā darba. PL Siev 69, 12, 5.

2. Izturība (2). Augu i. pret sausumu. Zie-

du i.

3. Izturība (3). O Mitrums ļoti nelabvēlīgi
ietekmē koka ķīļu izturīgumu, tāpēc tie darbā

jāsargā no samirkšanas. Indāns 1, 189.

iztušēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Izpludi-
not krāsas, samazināt (līniju, kontūru) asumu.

O Uz mazām skatuvēm ar nelielu skatītāju
zāli. . grims jāveido sevišķi rūpīgi. Krāsas

nedrīkst būt pārāk spilgtas, kontrastainas, asās

līnijas jāiztušē. Strēle l, 20.

iztvaicē, -es, s.; parasti vsk. Process ->- iz-

tvaicēt (1). O Viņa strādā Jelgavas cu-

kurfabrikas iztvaicēs stacijā. Cīņa 65, 247, 1.

iztvaicēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Pa-

nākt, būt par cēloni, ka (kas) izdala tvaiku

veidā dažas vai visas sastāvdaļas. I. ūdeni.

O Skujas samaļot, iztvaicējot, apstrādājot ar

benzīnu un tad atkal iztvaicējot, iegūst tumši

zaļu, gandrīz melnu masu, kas ļoti patīkami
smaržo pēc meža. Pad J 74, lil, 3. ..alojas la-

pas vispirms presē vai citādā ceļā izspiež sulu,

kuru pēc tam katlā iztvaicē, iegūstot sausu

masu.. Bērn 57, I, 40. // Izdalīt tvaiku veidā

(ko no vielas). O . . ar slēgto vakuuma katlu

palīdzību iespējams iztvaicēt no gatavojamās
masas tieši tik lielu mitruma daudzumu, cik

nepieciešams, lai no masas iznāktu konfektes

pēc noteiktas receptes. Bērn 54, 1, 33.

2. Ar tvaiku izkarsēt. !□ . . speciāls trans-

portieris paņems kannas, apmazgās, izlies pie-
nu un pēc tam atkal, izmazgātas un iztvaicē-

tas, atnesīs atpakaļ uz automašīnām. Cīņa 54,

150, 2.

iztvaicēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; reti. Izkarsēties. ;□ Mēs

.. . ļoti izsaluši,

gribam. . iztvaicēties pie siltas tējas. ME pap

I, 992.

iztvaikojumi, -v, vsk. iztvaikojums, -a, v.

Tvaiki, kas izdalās (no kā). Sēra iztvaikojumi.
O Līmeni sedza iztvaikojumi, kas cēlās no

vēl neatdzisušā ūdens saskaršanās ar uzplū-
dušo ziemeļu gaisu. Grants 4, 131. Pār vagonu
fabrikas mūri bez mitēšanās gāzās pāri pelēks
dūmu. . mutulis. Atsitās pret ielas bruģi, pa-

ņēma līdzi pēdējo sniega palieku iztvaiko-

jumu. Upīts 11, 641.

iztvaikot, parasti 3. pers., -o, pag. -Oja. 1. in-

trans. Pārvērsties tvaikos; izdalīties (par tvai-

kiem). O Ja šis lielais ūdens vairums neiz-

tvaikotu un nenoplūstu, bet uzkrātos kā ba-

seinā, tad par šiem sešiem lietus mēnešiem

Konakrī pilsētu un tās apkārtni pārklātu čet-

rus metrus dziļš ūdens slānis. Grīva 8, 216. Lai

pirtī būtu pēršanās un mazgāšanās brīdim va-

jadzīgā temperatūra, sakarsētajai krāsnij uz-

lēja aukstu ūdeni, kas strauji iztvaikoja un

piesildīja telpu. Cimermanis 1, 63. Karsto zvaig-
žņu tuvumā putekļi samērā ātri iztvaiko un

pārvēršas gāzēs. Ikaunieks 1, 24. // Izdalīt tvai-

ku; izgarot. Mitrā zeme saulē iztvaiko.

2. trans. Izdalīt (mitrumu, tvaikus). Lapas iz-

tvaiko ūdeni. O Ar eikaliptiem. . apstāda

purvus, lai tos nosusinātu, jo eikalipti iztvaiko

daudz ūdens. Svinka 1, 90. // Izdalīt, izplatīt
(smaržu, smaku). ..tālāk., varēja nojaust
plašu purvu — tas bija kluss kā apburts un

iztvaikoja vaivariņu rūgteno un reibinošo

dvingu. Vilks 6, 362. Laiks šorīt bij brīnišķīgs.
Jasmīni

0

. . mājas priekšā iztvaikoja tādu

smaržu, ka varēja noreibt. Upīts 18, 272.

iztvanēt, parasti 3. pers., -tvan, pag. -tvanēja;
poēt. 1. intrans. Tvanēt un pabeigt tvanēt.

O Vīst rozes drīz, lai cik tās košas,. . Bet

ziedu smarža skurbinoša Vēl ilgi sirdī neiz-

tvan. Zv 59, 24, 5. pārn. Kur senās paaudzes?
reiz bij tām Kā rudens saulei jāiztvan. . Sud-

rabkalns 12, 16.

2. trans. Izdalīt (spēcīgu smaržu). levu ziedi

iztvan smaržu.

iztvarstīt, -v, -i, -a, pag. -Iju; trans.; reti.

Tvarstot sagūstīt (daudzus vai visus). O Iz-

tvarstīt visus meža brāļus. ME I, 822.

iztvarstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz tvarstīt. O «Vai tad atkal

bandītu gūstīšana notiks, vai? Ne nu noķers,
ne kā, pavasarī jau arī iztvarstījās. Kur tu

vilku krūmos noķersi?» Sakse 7, 371.

iztveicēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Tvei-

cējot padarīt pilnīgi sausu (parasti zemi).
O Vai zemi iztveicē dienvidus [vējš] de-

dzīgs. . Brīdaka l, 70. Sausumā iztveicētā zeme

alka kaut piliena ūdens. Zv 52, 19, 18. // Tvei-

cējot panākt, būt par cēloni, ka izdalās (mit-

rums no kā). O Iztveicēt mitrumu. ME I, 822.

iztveicēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl.; reti. Izkarsēties. I. pirtī.

iztvert, -tveru, -tver, -tver, pag. -tvēru;

trans.; pareti. Ātri izņemt, izvilkt (no kurienes,

kur v. tml.). O Visi ir gatavi reizē ar ko-

mandu atpogāt gāzmaskas somu, iztvert masku

un uzlikt to. Rīgas B 74, 269, 4. pārn. Viņa stils

ir koncentrēts, bez liekvārdības . . , no dzīves

plašā kopsakara iztver un apgaismo to, kas

nepieciešams māksliniecisko nolūku realizē-

šanai. Kar 54, 5, 102. pārn. Varbūt tad šajā
mirklī operatora . . jutīgā kamera būtu iztvē-

rusi slēptāku, dziļāku Juhana pārdzīvojumu,
nekā skaļu, atklātu prieku. Dzene 1, 92.

iztvīkt, -tvīkstu, -tvīksti, -tvīkst, pag. -tvīku;
intrans. Ilgāku laiku būt bez pietiekoša mit-

ruma daudzuma (par zemi, augiem, to daļām).
tu . . pēc . . pērkona lielceļš vairs neputēja,
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taču peļķu arī nebija, jo iztvīkusi zeme jau
uzsūkusi visu valgumu . . Purs 5, 57. . . plauksta

aplipa ar smalkiem sūnu putekļiem, kas smar-

žoja kā. . saulē iztvīcis sils. Vilks 5, 74. Kur

bulvārī no iztvīkušas liepas Vien sprīdi garas

•ēnu strēles stiepjas, Es pēkšņi svaiga siena

smaržu jūtu. Gāliņš 2, 39. // Karstumā, tveicē

izslāpt, pārkarst (par cilvēkiem vai dzīvnie-

kiem, to ķermeņa daļām). !□ Nolaidāmies ap

avotiņu un iztvīkušas gribējām nodzerties.

Austriņš 2, 434. . . ļaudis, karstajā jūlija saulē

iztvīkuši, sasēdās uz sola dzīvojamās mājas
ēnā . . Jauno v 58, 165. Ūdens no aukstā kubula,

lai gan pirts siltumā jau mazliet aprimis, plū-
da pāri sakarsušajai, iztvīkušajai ādai . . Ezera

7, 32. // pārn. Stipri vēlēties (ko), tiekties (pēc
kā). !□ Pilsoņu karš tuvojās beigām. Darbā

atgriezās pēc miera iztvīkušie cilvēki. Rīgas B

74, 168, 6. Izslāpis pēc bērzu zaļuma, Iztvīcis

pēc ievu ziediem baltiem. . Sirmbārdis 4, 59.

iztvīkties, -tvikstos, -tvīksties, -tvikstas, pag.

tvīkos; reti. Reil. iz tvīkt. O pārn. Mums

par prieku izcepies Esot viņš [kukulis] tik

labi, Karstā krāsnī iztvīcies — Vaigi brūni

abi. A Bārda 1, 233.

iztvīkums, -a, v.; parasti vsk.; reti. Rezul-

tāts-aiztvīkt. O . . Upe nelīdz iztvīkumam

tavam, Tāpat — mežs, — tas katram jāsaprot.
A Bārda 1, 103.

izubagot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Üba-

gojot iegūt; arī izlūgties. O Nepatīkami iz-

ubagot katru grasi. ME I, 822. pārn. Nevie-

nam viņa nežēlojās par savu grūto dzīvi, ne-

mēģināja izubagot līdzjūtību. Sakse 1, 33.

izubagoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz übagot. O Izubago-
jies pa kaimiņu pagastu, übags ieradies pie
mums. ME pap I, 492. Bērni, kas jau ap visiem

mājā bij izubagojušies, aplenca pienācēju,

lūgdami, lai tiem ko dodot. Blaumanis la, 124.

izūjināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz ūjināt. I. pa mežu.

izurbināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Urbinot izveidot, radit (kur caurumu, robu).

I. ar adatu papīra lapā caurumus. O Sāka

[meitene] meloni ostīt. Gribēja pat caurumu

izurbināt, lai paskatītos, kas slēpjas zem mi-

zas. Bundzeniece l, 11. // Urbinot padarīt (ko)
caurumainu, robainu. I. koka mizu. // pārn. Iz-

alot, izgrauzt (par kukaiņiem). O Vecās kūtis

un staļļi ķirmju izurbināti . . Viese l, 48.

2. Urbinot izdabūt (no kurienes, kur v. tml.).
I. sēklas no ābola. O Bet pagaidām kauju ra-

joni vēl ir kara izvandīts tīrums, . . nav ne-

vienas mājas sienas, no kuras nevarētu izurbi-

nāt iestrēgušu lodi. A Grigulis 13, 522. . . man

rokā kartupelis, un es rūpīgi izurbinu tumšās

actiņas. Brodele 17, 148.

izurbt, -urbju, -urb, -urbj, pag. -urbu; trans.

1. Urbjot izveidot (piemēram, caurumu, pa-

dziļinājumu (kur). '□ . . kluča galos piesita dē-

līšus, ar lielu urbi izurba sānos caurumu —

skrēju, un putnu būris bija gatavs. X Grigulis

3, 59. Tad izvilku no sienas īlenu un izurbu

šim skaliņam caurumu, pa kuru auklu cauri

raut. Jaunsudrabiņš 3, 439. Ziemeļvidzemes eze-

ros bļitkotāji izurbuši pirmos āliņģus. Sports

70, 182, 2. .. izurbtas 8 artēziskās akas, ierīkots

ūdensvads.. Zv 73, 11, 2. // Urbjot izveidot

caurumu, padziļinājumu (kur); ieurbjoties, arī

strauji ietriecoties, padarīt (ko) cauru, cauru-

mainu, robainu. I. dēli. O Nokvēpušie stum-

bri bija granātu sakapāti un šķembu izurbti.

Grants 6, 283. Tieši tanī brīdī, kad likās, ka

[vērša] ragu smailes izurbs cauri toreadora

krūtis, viņš veikli palēca sānis. Grīva 1, 141.

Mācītājs Akots bij kājās. Abas viņa dūres

dūrās galdā, it kā gribētu to cauri izurbt.

Upīts 18, 293.

2. Urbjot izdabūt (no kurienes, kur v. tml).
□ Jebkurš urbums pastāvīgi jātīra un iz-

urbtie ieži jāizvada no urbuma ārā. Zin T

65, 11, 20.

3. sar. Rūpīgi, uzmanīgi izlasīt (piemēram,

grāmatu, laikrakstu). O Pirmajās svētku die-

nās izurbis gandrīz visas avīzes, Sķedens ne-

apmierināti nopūtās. Austriņš 2 , 364.

izurbties, -urbjos, -urbies, -urbjas, pag. -ur-

bos; refl. 1. Urbjot (ko), izvirzīties cauri (tam),

caur (to); urbjoties, ari strauji triecoties, iz-

virzīties cauri (kam), caur (ko). Urbis izurbās

cauri dēlim. O Kaujas laikā līdz tam [ozo-
lam] bija atlidojusi sveloša lode un izurbusies

cauri stumbram pie pašām saknēm. Kar 58,

11, 79. Ja fugasa bumba uzkrīt uz piecstāvu
nama, tad tā izurbjas cauri visiem pieciem

stāviem. . , iekrīt pagrabā un tikai tad

sprāgst.. Auziņš 1, 52. Granātas skamba bija
izurbusies caur mēteli . . Strāls 2, 377. // sar.

Urbjot (ko), izvirzīt urbi cauri (tam), caur (to).

Elektriķis izurbies cauri sienai. // pārn. Izvir-

zīties, izplatīties cauri (kam), caur (ko) —

piemēram, par gaismas staru. □ Tieva dūmu

strūkliņa kā garš svārpsts izurbjas cauri alk-

šņu lapotnei . . Bērn 59, 8, 6. Un, kad elektriskā

gaisma nespēj izurbties caur miglas vāliem,

bāka raida ēterā peilēšanas signālus . . Cīrulis

1, 209. // pārn. Cieši skatoties, saredzēt cauri

(kam), caur (ko) — parasti par acīm. Acis ne-

var i. cauri miglai. O Pielicis pie acīm kap-

teiņa lielo binokli, es vairākkārt cenšos izurb-

ties cauri apvāršņa dūmakām, taču neko ne-

spēju saskatīt. Grīva 8, 140. sal. Rituma cie-

šais skatiens ķēra jauno māsu kā zili pelēks
zibens: šīs acis it kā izurbās cauri miesai, tie-

cās ielauzties dziļi dvēselē .. Zv 56, 22, 20.

2. sar. Savienojumā ar «cauri»: pilnīgi izla-

sīt, izskatīt, ari apgūt. O Man tagad pašam

jātiek ar visu galā, pašam jāizurbjas cauri

lielām grāmatu grēdām. Salenieks 3, 102. . . jau-
na meitene, aspirante, izurbjas cauri arhīviem,

izrok tajos nez kādā ceļā agrāk noklīdušos

vai noslēptos dokumentus par krievu revolu-

cionāriem demokrātiem . . Niedre 6, 187. . . ve-

sela kaudze grāmatu, kas jāapgūst, kam jāiz-

urbjas cauri. Zv 73, 8, 1.

izurgot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; trans.;

reti. Plūstot padarīt (ko) rievainu, nelīdzenu

(par ūdeni). !0 Ūdens izurgojis ceļu. ME I, 822.

izurgt, parasti 3. pers., -urdz, pag. -urdza; in-

trans. Urdzot izplūst. No zemes izurdz avotiņš.
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iO pārn. Taču, līdzko pagāju garām [meite-

nēm], aiz muguras izurdza smiekli. Kalndruva

5, 241.

izurkņāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Izrakņāt. O Visas kūtiņas paviļas [pamatus]
izurkņājuši un izplēsuši. ME I, 822.

izurķēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; sar.

Urķējot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.).

;0 Izurķēju pēdīgo rāceni no zemes. ME I, 822.

izūtrupēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; neakt.

1. Ūtrupē izpārdot. O . . viņai tikai sāpēja, ka

tā Cēzaram nebij pat pateikusi, ka viņu iedzīvi

rītu izūtrupēs. Pārdos visu, kas ar tādu mīles-

tību gādāts, un paliks tikai tukšais dzīvoklītis.

Rozītis 111, 332.

2. Izpārdot (kāda) īpašumu ūtrupē. O Pa-

gasta valde par parādiem viņu izūtrupēja. Visu

izpārdeva — melnas sienas atstāja . . Niedre

i, 104. Visā apkārtnē tagad zināja, ka piektajā
decembrī izūtrupēs Vālodžu Strautiņu. Daudzi

apjautājās muižas centrā, ko tur pārdošot un

kādu iemeslu dēļ. Fimbers 1, 277.

izūvināfies, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz ūvināt. O Veltīgi
izūvinājušās un izsaukušās. ME I, 822.

izvadāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Va-

dājot panākt, ka nokļūst (kādas teritorijas
daudzās vai visās vietās). I. ciemiņu pa dārzu.

O «Tu, vecmāmiņ, nebaidies, es tevi tā izva-

dāšu, ka tev nekas nenotiks. Es jau te pilsētā
esmu pieradusi.» Birznieks-Upītis IV, 342. Nelse-

na kungs mūs jau bija izvadājis pa brīnišķīgo
muižas parku, izvizinājis mūs ar laivu pa eze-

ru .. Austriņš 2, 255. . . kombinātā ir pat savs

ekskursiju vadītājs. Izvadās pa Rīgu krustām

šķērsām. PL Siev 74, 8, 1. pārn. Kārļa Sebra

daiļradē precīzākais ceļvedis var būt paša ak-

tiera labā atmiņa, kas mūs izvadās pa visiem

dažādo lomu līkloču ceļiem. Dzene 1, 33.

2. Vedot (ar transportlīdzekli), nogādāt (uz
daudzām vai visām vietām, piemēram, preces);
vest un novietot (daudzās vai visās vietās).
I. pārtikas produktus pa veikaliem. O Spožās
[konservu] skārda kārbas smagās mašīnas un

vilcieni izvadās pa visu zemi. A Grigulis 9, 333.

. . dienu dienā no trekna māla veidoja, dedzi-

nāja . . ķieģeļus, gaišus un skanošus, lai pēc
tam tos izvadātu kuģos un vagonos pa malu

malām. Dorbe 4, 37. Izmirkušos linus izvelk

un izvadā pa tīrumu. ME I, 823. pārn. Mīlu

agrīnos svilpienus — Vilcienus, atbalsīs

tītus, — Gluži kā vedēji pilnpienu Ļaudīm tie

izvadā rītus. A Skalbe 4, 29. // Vedot (ar trans-

portlīdzekli), nogādāt (uz daudzām vai visām

vietām cilvēkus). IO . . naftas pārstrādāšanas

rūpnīca ir tik milzīga, ka iekšējā transporta
vajadzībām tai jātur savi autobusi, ar ko iz-

vadāt strādniekus uz darba vietām. Zv 72, 20, 19.

Autobuss izvadā skolēnus uz skolu un mā-

jup. . Zigmonte 2, 259.

_

3. parasti 3. pers. Izaudzināt līdz noteiktai at-

tīstības pakāpei (mazuļus) —

par putniem,-
arī izvest. Vista jau cāļus izvadājusi. IO Daž-

kārt uzgāju putna lizdiņu tur, kur nemaz

nedomāju. . Un reiz pat siena bomja galā,
kas stāvēja piesliets paspārnē pie rijas.

Bet to uzgāju tikai tad, kad bērni bija jau
izvadāti. Plūdonis 3, 50. Tiklīdz erickiņš no sava

perēklīša.. izvadāja bērnus, jau otrā dienā

Gludgalvīte [cielaviņa] sāka dēt tajā oliņas.

X Grigulis 2, 62.

izvadāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz vadāt. I. viesus pa

pilsētu.

izvadcaurule, -es, dsk. ģen. -ļu, s.; tehn. Cau-

rule (kā) izvadīšanai (no kādas sistēmas).

izvade, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība iz-

v adi t.

2. mii. Dienesta izpildes gatavības pārbaude
(sardzei), pāreja garnizona reglamentānoteiktu

amatpersonu pakļautībā ar tiesībām nomainīt

iepriekšējās sardzes. O Pieņēmis garo, div-

rindu līnijā nostādīto pulka izvadi, . . viņš
[virsnieks] pasmagiem, bet stingriem soļiem

uzkāpa pa stāvajām kāpnēm. Grants 5, 13. . . tā

kā pie sardzes izvadē pievienoja arī rotu die-

niniekus un dežurantus, tad izvadē stāvētāju

rinda izveidojās gara . . Plaudis 2, 97.

izvadierīce, -es, dsk. ģen. -ču, s.; tehn. lerīce

(kā) izvadīšanai (no kādas sistēmas). Gāzu i.

O Caur izvadierīci (izvadu) no mašīnas iz-

vada iegūtos rezultātus un citu informāciju,
kura glabājas tās atmiņā. Strazdiņš 1, 27.

izvadīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Pavadot

būt klāt, ari palīdzēt sagatavoties (kādam, kas

dodas uz kurieni). Izvadīt ganu
— palīdzēt

ganam izdzīt lopus ganos. IO Ede rītos vīru

izvadīja darbā un vakaros sagaidīja mājā..
J Kalniņš 3, 244. Sievas stāv krastā un izvada

vīrus uz zveju. Zigmonte 2- 282. Stacijā viņu

izvadīja pulciņš paziņu. Visi tie . . palīdzēja

aizbraucējam iekārtoties vagonā . . Saulītis 6, 14.

Prātnieks . . uzcēlās drīz pēc tam, kad Oļiņiete

izvadīja ganus. Kaudzītes la, 152. // Svinīgi
atzīmēt (piemēram, skolas absolventu, pensio-

nāru) aiziešanu (no skolas, darba v. tml.).

O Turienes kolhozā Silabriedis strādājis par

brigadieri. Vecais vīrs izvadīts pensijā, un

svinībās bija piedalījusies arī Taņa. Preilis

1, 35. // Izvest, panākt, ka iziet (no kurienes,

kur v. tml.). O Jorens. . pēc pabeigtas de-

žūras ilgi guļ, un tad Lida aizsedz logus bie-

ziem aizkariem, bet Iru izvada laukā spēlēties.
Zigmonte 2, 273. Saimniece izvadīja viņus sēts-

vidū. Upīts 4, 355. // Izvest, panākt, ka iziet

cauri (kam), caur (ko). IO Kad viesis at-

vadījās, Vēru māte to izvadīja caur ēnaino

ābeļu un ķiršu dārzu.. Saulietis 111, 76. Rītos

viņa izslauca govis, sabaroja cūkas, ielika ga-

nam biezpienu cibiņā un izvadīja govis cauri

olnīcai . . Sakse 2, 68. // sar. Izraidīt, izdzīt.

O Amālija: Ak, ņēmis tikai nūju un visus jūs
tos žūpas izvadījis uz ielas! Upīts XIV, 128. Mā-

tes seja bija stinga, viņa tikko valdījās, lai

neizteiktu nekaunīgajai ienācējai visu.. Būtu

varbūt izvadījusi pa durvīm, bet Līvija nebija
raidāma. Aizgāja pati kaunā svilstošu seju.

Zigmonte 2, 201. Vai tā man meitu dos, vai ar

skruķi [kruķi] izvadīs? ME I, 823. // Izvest (no

ligzdas līdz noteiktai attīstības pakāpei izau-

dzinātus mazuļus) — par putniem. O . . tik-

līdz jaunie putni ir izvadīti no ligzdas, viņi
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veco putnu vadībā sāk klejot un gatavojas

pārlidojumamuz siltām zemēm. A Kalniņš 1, 230.

Kamēr kovārnēni bija pavisam mazi, par vi-

ņiem rūpējās vecāki. Kad tēvs un

māte tos izvadīja no perēkļa ārā un kādā diena

aizveda uz kolhoza laukiem . . X Grigulis 3, 30.

2. Piedaloties apbedīšanas ceiemonijā, pa-

vadīt (mirušo no kurienes, kur v. tml.),- arī

apbedīt. O Svētdienā bija noliktas bēres.

Visi pagasta darbaļaudis gatavojās izvadīt pē-

dējā gaitā savu partorgu. Brodele 14, 19. . . es

domāju par kapteiņa vecākiem, kurus pirms
dažiem gadiem izvadījām uz kapsētu. Grīva

8, 10. // Vadīč apbedīšanas ceremoniju. ļO Vie-

nu gan es tev varu, Pēter, sacīt — apbērējām

tavu mammiņu pa godam. Es pats izvadīju
i mājā, i kapos. Sakse 7. 251.

3. Vadot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml.

transportlīdzekli). O Pie tramvaja galapunkta
viņš izvadīja mašīnu uz galvenās satiksmes

ielas. Skujiņš 6, 22. // Vadot izvirzīt (transport-

līdzekli) cauri (kam), caur (ko). O Inga lē-

nām un uzmanīgi izvadīja laivas cauri pirmā

sēkļa jomai, tad iedarbināja motoru. Lācis 15,

402. Tikai pieredzējis braucējs var izvadīt ma-

šīnu caur visām . . dubļu lāmām . . Cīņa 57,

250, 3.

4. Izdalīt (no organisma, tā daļām) — par

orgāniem. □ Nieres izvada no mūsu orga-

nisma diennaktī līdz 60 gramiem dažādu vielu.

Ves 66, 8, 14. .. olbaltumi — dzīvības pamats,
dzīvības nesējs, bet to vielmaiņas produkti
saindē un nonāvē dzīvo organismu, ja tos

laikā neizvada no ķermeņa. Ves 64, 11, 11.

// Panākt, būt par cēloni, ka (kas) izvirzās (no
ierīces, sistēmas v. tml.). lO Izvadierīces uz-

devums [skaitļotājā] ir pārveidot aprēķinu gala
rezultātus formā, kas noderīga turpmākai iz-

mantošanai, un izvadīt tos no mašīnas. Straz-

diņš l, 126.

5. Sūtot (mācīties), apgādāt ar visu nepie-
ciešamo. IO . . pēc mātes nāves [tēvs] izvadīja
zēnu vidusskolā un droši vien būtu palīdzējis
skoloties vēl tālāk, ja nebūtu gadījušās no-

pietnas nesaskaņas aroda izvēlē. Saulītis 6, 15.

«Vai dieniņ, kur es to varēšu, viena pati divus

skolniekus izvadīt skolā,» tagad arī Olga pie-
vienojās . . Sakse 7, 311.

6. novec. Vadīt (piemēram, saimniecību, uz-

ņēmumu), lo Saimniecība nav izvadāma bez

vīrieša galvas. ME I, 823.

7. novec. Izprecināt. iO Viņa cerības bija —

ieaudzēt te lopus, izvadīt abas māsas, tad ap-

precēties pašam. Birznieks-Upītis 6, 129. «Bet kā-

zām jānotiek uz jūsu rēķina». — «Par to ne-

rūpējies. Es tevi izvadīšu kā paša meitu.» Pa-

egle 3, 253. Marija: Vai nu redzi, Laimiņ, ka tu

toreiz tam Langarta kungam darīji pāri.. Cik

viņš mums visiem palīdzējis un arī tagad tevi

izvada pie vīra. Aspazija 3, 273. \> Izvadīt (arī
aizvadīt) tautās t. poēt. — izprecināt (meitu,
masu). O Pavasarī Roga izvadīja otro māsu

tautas. Brigadere 3, 371.

izvadītājs, -a, v.; izvadītāja, -as, s. 1. Darī-

tājs -aizvadīt.

2. Apbedīšanas ceremonijas vadītājs. ODeg

sveces ap zārku. . . izvadītājs uzsāk pazīs-
tamo dziesmu. . Austriņš 2, 277. . . izrādī-

jās, ika uz klēti [pie mirušā] tomēr vēl nevar

iet vienkārši tāpēc, ka izvadītājs Saulītis vēl

nav ieradies. Upīts 4, 231.

izvadkanāls, -a, v. 1. anat. Kanāls (parasti
kādas vielas) izvadīšanai (no organisma, orgā-
na v. tml.). !□ Urīnpūšļa iekaisuma cēlonis ir

kāda infekcija, kas iekļūst pūslī no nieru bļo-

diņas vai vēl biežāk caur urīna izvadkanālu.

Ves 64 ,2 , 30. Ja sviedru dziedzera izvadkanāls

dažādu iemeslu dēļ nosprostojas, dziedzerī uz-

krājas saturs, kas iestiepj kapsulu, kā rezul-

tātā izveidojas cista, kas pildīta ar taukveida

masu. Ves 63, 2, 30.

2. tehn. Kanāls (kā) izvadīšanai (no kādas

sistēmas). iO Gaisa izvadkanālus [celtnē] iz-

būvē no . . dēļiem, liekot kanālu stūros ..

Statņus. Sterns 2, 288.

izvadorgāns, -a, v.; anat. Orgāns, kas (ko)

izvada (no kurienes, kur v. tml.). Izvadorgānu
sistēma. D. . zāles pēc uzsākšanās asinīs

vienmērīgi izplatās pa visu organismu, veic

savu darbu un pēc tam tiek ar izvadorgānu

palīdzību pakāpeniski izvadītas ārā. . Ves 63,

5, 11.

izvads, -a, v. 1. Izvadkanāls (1). IO ..sejā

nereti izveidojas asinsvadu tīkliņš. . Dažreiz

vēl pievienojas sīkas papuliņas jeb virspu-

sīgi mezgliņi un iekaisuma perēklīši ādas dzie-

dzeru izvados . . Ves 63, 9, 31.

2. tehn. lerīce, ietaise (kā) izvadīšanai (no

kādas sistēmas). IO Aizgriež izvada krānu un

aparāta rezervuāru. . piepilda pavisam pilnu
ar ūdeni.. Sudrabs 1, 368. Caur izvadierlci (iz-

vadu) no mašīnas izvada iegūtos rezultātus un

citu informāciju, kura glabājas tās atmiņā.

Strazdiņš l, 27. . . iegriezāmies cehā, kur top ga-

tavās spuldzes. Viena no pēdējām operācijām
šeit ir elektrodu izvadu lodēšana. Rīgas B 59,

107, 2.

izvagot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Va-

got un pabeigt vagot (stādījumus). I. cukur-

bietes. I. ar traktoru kāpostus. iO Tagad no

agra rīta līdz vēlam vakaram viņas riteņtrak-

tors redzams tīrumā. Kopā ar maiņas trakto-

ristu. . viņi noecējuši un izvagojuši kartupeļus
visā 85 hektāru platībā. Cīņa 64, 140, l. .. [me-

hanizators] kartupeļus jau pirmo reizi izvago-

jis, reizē irdinot augsni ar rotējošam ecešam.

Rīgas B 74, 131, 1. // Vagot un pabeigt vagot

(lauku, tīrumu). O Saule . . vēlīgi uzlūko iz-

vagotu lauku un divus kartupeļu dēstītājus..
Lauku Dzīve 74, 7, 23. Puišiem jāiet lauku izva-

got. ME I, 823.

2. Izveidot, radīt (piemēram, zemē, ceļa pa-

dziļinājumus, grambas v. tml). Grambu gram-

bām izvagots ceļš. O Man pat vēl gribētos
ieteikt laukus izvagot ar maziem grāvīšiem.
Tad ūdens uz novaddrenām aiztecetu pa vienu

vietu, nevis pa visu tīrumu. Cīņa 65, 9, 2. Liel-

ceļš . . ar kara ratiem bija izvagots līdzīgi aru-

mam . . Grīva 8, 90. Ilgi klīda Jurka pa . . jau-

nām tranšejām izvagoto mežu. Jokums l, 42.

// Padarīt (priekšmetu) rievainu, viscaur sa-

skrambāt. IO Baltās sienas bija asu šķembu
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izvagotas. Jumtā melnoja caurums. Grīva 1, 78.

Karakula apkakli kodes izvagojušas brīnišķī-

giem izlokiem, plikuma tur vairāk nekā vilnas.

Upīts XII, 632. // parasti divd. formā: izvagots;
pārn. Tāds, kur ir kalni, ielejas, gravas (par

apvidu). !□ ledomājieties plašu, viļņveidīgiem
uzkalniem izvagotu augstieni, kuru no visām

pusēm ielenc nelielas, bet mežonīgas kalnu

grēdas. Grīva 1, 155. Āzijas austrumu piekrastē,
vecu un augstu, mežiem apaugušu kalnu grēdu

izvagota, atrodas Korejas pussala. Zv 50, 4, 26.

3. parasti 3. pers. Sagrumbot, izrievot (parasti

seju, tās daļas). O ..vecā Spāres rievu izva-

gotā seja savilkās smaidā . . Lācis VI, 364. Pa-

lielais deguns, iekritušie vaigi un stāvā, grum-

bu izvagotā piere izskatījās kā no bronzas iz-

lieta. Ezera 2, 263. . . sievas nopietnām, grumbu
izvagotām sejām stāvēja vīriem aiz muguras . .
Līvs 2, 118. Laiks katru seju izvago kā plauk-
stu. Čaklais 1, 22.

izvaibstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Vaibsto-

ties pārveidot (seju), izveidot (tajā grimases).
O . . nebija patīkamas sasarkušās, dažādās

grimasēs izvaibstītās sejas un smagais, piepī-

pētais gaiss. Meldere 1, 144.

izvaibstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.;

reti. 1. parasti 3. pers. Reil.i z v a i b s t i t.

O . . seja izvaibstījās smaidā. Sakse 3, 35.

2. Ilgāku laiku, daudz vaibstlties. Zēns iz-

vaibstījās.
izvaicājums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts —>- i z v a i c ā t.

izvaicāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Izjau-

tāt. I. vecākus. O Apgādes komandieri iz-

vaicāja apkārtnes zemniekus par nezināma-

jiem ceļiem. . Grants 5, 47. Es sāku māti iz-

vaicāt: «Kāpēc viņai tik liela, sarkana mute?»

Jaunsudrabiņš 2, 235. Tērce sāka izvaicāt, kāpēc
rodas Mēness aptumsums. Skolēni nepalika
daudz atbilžu parādā. Brīdaka 2, 68.

izvaicāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Izjautāties. O Gan viņš izvaicājies šā,

gan tā, bet atbildes tomēr nav dabūjis nekā-

das. ME I, 823. // trans. I. ceļu.
izvaidēt, -vaidu, -vaidi, -vaid, pag. -vaidēju;

trans. Vaidot radīt (skaņas); vaidot izpaust.
□ Viņa dvēsele gribēja saslieties pret pā-
restību, rūgtā vaidā izvaidēt savu protestu, iz-

raudāt savu sāpi. . Lācis 15, 289. Tad — iekau-

cās zvērs. Tikai dzīvnieks tā var izvaidēt bai-

les, ne cilvēks. Lit M 68, 2, 7. sal. Vējš grieza
nobirušās lapas, un kailie, ložu apkapātie koki

it kā izvaidēja sāpes. Grants 3, 36.

izvaidēties, -vaidos, -vaidies, -vaidas, pag.

-vaidējos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz vaidēt.

O Nāku raudzīt, vai būsi jau izvaidējies. ME

I, 824.

2. Ilgāku laiku, daudz žēloties, gausties.
m Bet tās jau nebūtu šīsmājas brokastis, ja
viņa nevarēs cik tīkas izvaidēties par . . kar-

stumu un savu nogurumu . . Zigmonte 5, 64.

izvaimanāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Vai-

manājot radīt (skaņas); vaimanājot izpaust.
I. savas bēdas.

izvaimanāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz vaimanāt.

izvairība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-
šība šīs īpašības konkrēta iz-

pausme. Saklausīt izvairību atbildē. □ Vi-

ņa. . , savu lepnumu un izvairību aizmirsusi,

drāzās pie sava ienaidnieka. PL Siev 58, 8, 10.

izvairīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izvairīgi. Tāds,

kurā izpaužas nevēlēšanās, nepatika ko darit,

izpildīt; tāds, kurā kas netiek tieši izpausts,
tiek noklusēts. □ Citi zēni izvairīgi turējās
pa gabaliņu [no Jura], kaut gan parasti juka
barā viņam apkārt. Zv 57, 21, 22. «Kā tev klā-

jas?» Viņš izvairīgi paraustīja plecus, lielīties

šķita muļķīgi. . Skujiņš 7, 101. «Bet kāpēc tu to

vaicā tieši šodien?» ■— «Tāpat,» Anita izvairīgi
atteica ar manāmu atvieglojumu balsī. Ezera

2, 23. // Tāds, kas izvairās vērsties uz kādu (par

acim, skatienu). O Abi iesmējās. Bet viņu

acis nesmējās — Kārlim tās skatījās skumji,
bet Ausmai bija izvairīgas un samulsušās.

Kroma 3, 70. Salenieks. . , palicis divatā ar

Ozolu, samulsa un izvairīgi lūkojās gan grīdā,
gan pašķirstīja uz galda sakrautās burtnīcas.

Sakse 7, 231. . . Kalnupe ar izvairīgu skatienu

raudzījās projām.. Lubējs 1, 29. // Tāds, kam

piemīt tieksme izvairīties ko darit, izpildīt,

tāds, kas izvairās ko darīt, izpildīt. I. cilvēks.

□ Pēc sava rakstura ceha priekšnieks . . bija

patūļīgs, it kā iesūnojis un izvairīgs, neticīgs

pret visu jauno. Zv 56, 23, 11.

izvairīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; novec.

1. Izsargāt, pasargāt (no saskares, sadursmes).
O Pāri ceļam stiepjas . .priežu saknes. Maska

bez grozīšanas rauga izvairīt no tām ratus, jo

katrs riteņa sitiens dauza arī viņai kaklu. Birz-

nieks-Upītis 11, 94. // Novērst (acis, skatienu).

Par maizniecīti runājot, viņš centās' izvairīt

savas acis maniem skatieniem, raudzījās pa

logu . . Pērsietis 1, 236.

2. Izsargāt, pasargāt (no kā nevēlama).

□ Ārsti nemācēja brūces izvairīt no sastru-

tošanas dīgļiem. ME I, 824.

izvairīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Vairoties panākt, ka netiek skarts, nesaska-

ras. I. no sitiena. O Viņš vicināja savu garo,

līko rādītāja pirkstu Andrejam pie paša de-

guna. . . «Ko tu man uzbrūc?» Andrejs pagrie-

zās sāņus, lai izvairītos no Jēkaba draudošā

pirksta. Jansons 2, 18. No [meža] kuiļa ilkņiem

visvieglāk izvairīties, pēdējā brīdī (kad kuilis

atrodas tikai 5—6 soļu attālumā) atlecot sāņus.

A Kalniņš 1, 86. Nakts mācībās viņa [snaipere]
lieliski prata izvairīties no raķešu gaismas. .
Grīva 8, 53. Viņpus tiltam paugurā augša no

dubļiem vairs nevarēja izvairīties, jābrien tieši

pa . . izbraukto, melnā, sīksti lipīgā putrā sa-

braukto joslu. Upīts IX, 548. // Vairoties pa-

nākt, ka nesastopas (ar kādu); vairoties pa-

nākt, ka nenotiek (sastapšanās). I. no sastapša-
nās ar paziņām. !□ Zeltītes jaunkundze arvien

izvairās. Kad es nāku, viņa iet. Aspazija V, 50.

«Tu izvairies no manis, Rihard, vai ne? Es

biju Rīgā uz sesiju, gribēju tevi satikt. .»

Indrāne 6, 369. Pēkšņi Ilga sajūt, ka uz viņu

kāds lūkojas. . . Viņa pasteidzina soli, it ka

cenzdamās izvairīties no šī neredzama seko-

tāja. Ezera 2, 235. Izvairīties no satikšanas ai
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bruņoto grupu Kaķītim neizdevās. Lācis 15, 211.

// Novērsties (no kāda cilvēka skatiena); no-

vērsties, lai nebūtu jāskatās (uz ko). O «Jums

vispār vajadzētu atpūsties,» klusu iebilda

Gārša . . Egle izvairījās viņas brūno acu ciešā

skata. Birze 5, 87. Otrā dienā viņa klusēdama

izvairījās šī viena cilvēka skatiena. Zigmonte

2, 17. Dīvaini izskatījās, ka Otīliju vienīgo viņš

likās nemaz neredzam. . Viņš izgāja, rūpīgi
izvairīdamies uz Otīliju skatīties. Upīts 11, 815.

2. Panākt, ka nerealizējas, nenotiek (kas ne-

vēlams). I. no kļūdām. I. no negadījumiem.
O Dzeguze izvairījās piedzīvot neveiksmi. Jau

tā viņu vajāja neizdošanās. Purs 4, 262. Ja zie-

mā nākas veļu žāvēt ārā, . . tā bieži sasalst,

kļūst stīva un lokot var ielūzt pat šķiedras.
Lai no tā izvairītos, pietiek, ja veļas skaloja-
mam ūdenim pieber nedaudz sāls. Zv 60, 2, 31.

// Izsargāties (no slimības, saslimšanas). I. no

gripas. I. no saslimšanas ar masalām. ļO Lai

izvairītos no sirds infarkta, pret aptaukošanos

jācīnās ar pareizu uzturu, fizisku darbu un

vingrošanu. Ves 71, 2, 5.

3. Vairoties panākt, ka (kas) nav jāveic, jā-

dara. I. no grūta darba. I. no atbildības. Jā-

runā bija tāpēc, lai tu nepierastu darīt to, kas

jādara citiem, tādā kārtā pieradinādams atse-

višķus komandas locekļus izvairīties no savu

pienākumu pildīšanas. Talcis 7, 235. «Paprasi
kaut ko vieglāku,» Zigis izvairījās no tiešas

atbildes. Saulītis 12, 111. ..es viņai jautāju,
lai . . izvairītos stāstīt par sevi. Brodele 13, 37.

Ja ir pietiekams pamats domāt, ka apsūdzē-

tais, atrazdamies brīvībā, izvairīsies no izmek-

lēšanas un tiesas, . . tiesai ir tiesība lietot pret

apsūdzēto vienu no šai kodeksā paredzētajiem
drošības līdzekļiem. Krim pr 34.

izvajāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Vajājot
izklīdināt (cilvēkus). !o Izvajāt cara Krievija
centās tos, ko dzejnieki sauca par tautas ziedu

un lepnumu. Upīts XII, 962. Ņem, bāliņ, zoben-

tiņu, Izvajā meitu zagļus. LD 13 497. // Vajājot
izklīdināt, izdzenāt (dzīvniekus).

izvākt, -vācu, -vāc, -vāc, pag. -vācu; trans.

Pārvietojot izdabūt (no telpas, platības v. tml.

ko lieku, nevajadzīgu). iO Manuprāt, Ķikuļa
kungs bija rīkojies ļoti smalkjūtīgi, likdams

izvākt no šīs [jaunās sievas] istabas visas mē-

beles, kas kalpojušas viņa agrākajā laulības

dzīvē. Zālīte 5, 174. Liekie galdi un soli bija
izvākti ārā . . Upīts 4, 250. . . iedūcās elektro-

motors, un transportieris izvāc no kūts mēslus.

Cīņa 63, 120, 1. Izvākt celmus no purva. ME I,

825. // Atbrīvot (telpu, platību v. tml. no kā

lieka, nevajadzīga). iO . . klēts bij izvākta un

sienas tāpat eglītēm nostatītas. Brigadere 2, 449.

// reti. Velkot izdabūt (no kurienes, kur v. tml.).
I. kokus no upes. O Izvākt sienu no ūdens.

ME I, 825. // sar. Izdabūt (no kurienes, kur

v. tml. cilvēku). □ Lai varētu kaut ko prā-
tīgu parunāt, Paegle lika Vilim izvākt Tīr-

lauku virtuvē. A Grigulis 13, 181.

izvākties, -vācos, -vācies, -vācas, pag. -vācos;
refl.; sar. Doties prom, aiziet (no kurienes, kur

v. tml., parasti ar visām mantām); izkravāties

(2). o . . izvācās no mājām. Upīts VIII, 404.

Bet no tās dienas, kopš no mana nodalījuma
[kopmītnē] izvācās Zareckis un Rubancovs,

kopš viņi aizgāja dzīvot tai traktoristu galā,
pie manis arvien —

kluss. Kroma 3, 64.

izvalbīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Valbot

izgrozīt, sagriezt (acis). lO «Kur tev ieroči

glabājas — saki!» Pēdējos vārdus viņš izkliedz

un, izvalbījis acis, kā tīģeris velkas man klāt.

Sēlis 4a, 179. .. [krodzinieks] nolieca [pieri] labi

zemu un acis baltas izvalbīja uz augšu. Upīts

XII, 222. Grozā tupēja gailis ar sasietiem spār-
niem un kājām. . . Viņš šķielēja ar savām

izvalbītajām, apaļajām acīm visapkārt. . Ezera

1, 309.

izvalbīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -ījās; reti.

Refl. —>- izv albl t. Acis izvalbījušās.
izvaicāt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Valcē-

jot pilnīgi apstrādāt. O Valcētāja . . laiž šos

zariņus klēpi pēc klēpja caur valčiem, kas

nobrauka un saberž skujas. Kad skujas trīs

reizes izvaicātas, tās sakrauj vagonetē . . Cīņa

60, 32, 3.

izvalkās, -v, s.; tikai dsk.; reti. Izvalkātas,
novalkātas drēbes. iO . . paņem savas vecās

izvalkās! Blaumanis 6, 120.

izvalkāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Val-

kājot nolietot (drēbes, apavus); novalkāt.

O Deidars izņēma no skapja apvalkātu
praķi un to uzģērba. . . izvalkātā drēbe krita

no pleciem stāvās krokās kā mācītāja talārs . . .
Birze 4, 86. Bālami vairāk nejautā. Rūpīgi pēta
savus izvalkātos zābakus, gluži kā pirmo reizi

tos ieraudzījis . . Preilis 1, 87.

izvalkāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

1. parasti 3. pers. Reil. —>-izval kā t; tikt

izvalkātam. Zābaki ātri izvalkājas. [□ Zeķes

izvalkājušās cauras. ME pap I, 493.

2. trans. Ilgāku laiku, daudz valkāt. IO Šos

svārkus izvalkājās abi brāļi, bet nevarēja no-

valkāt. ME pap I, 493. Savā laikā Hartmanis

izvalkājās zilu kreklu . . Jauno v 59, 126.

izvalstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Ilgāku

laiku, daudz valstīt. iO Jau pagalmā Helēna

viņu skaļi uzrunāja par «kārtībnieka kungu»
un šo godinājumu atkārtoja vairākas reizes,
kamēr šis izstaigāja klētsaugšu, klētiņu un iz-

valstīja linu ķīpas, zem kurām varētu kāds

paslēpties . . Birze 3, 30. . . viņu [slimnieku] iz-

valstīja, izknaibīja, lika berzēt ar asu nebali-

nātu linu dvieli. Upīts 4, 661.

izvalstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz valstīties. IO Izvalstās uz

vienu pusi, otru, nemaz aizmigt. ME I, 824.

izvāļāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. Vāļājo-

ties pieplacināt, saplacināt. Zirgs izvāļājis

labību. Suns izvāļā puķu dobi. Izvāļāts zālājs.
Labību nobradā, pļavas izvāļā. Krūmiņš 1,

102. Tu zini, kāda mums tā Amālija bij: kā

putniņš, kas minūti nevar norimt. . Vasarā

izlauzīja visus ķiršus, ziemu izvāļāja visas

kupenas. Upīts 11, 297.

izvāļāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Ilgāku laiku, daudz vāļāties. IO Arī tēvs ta-

gad kļuva skarbs un apmācies: «Diezgan esi

nu pa gultu izvāļājies. . Sāc domāt par
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ganiem.» Salenieks 2, 148. Zirgs izvāļājies. ME

I, 824.

izvandīt, -U, -i, -a, pag. -īju; trans.; sar.

1. Vandoties, jaucoties pilnīgi pārmeklēt. I.

istabu. I. skapi. I. visu māju. !□ «Zanda!»

Kaspars atsvieda uz abām pusēm kūtiņas dur-

vis. Pēc tam, klupdams uz izsvaidītām paga-

lēm, viņš izvandīja malkas šķūnīti. «Zanda, ja
tu esi, atsaucies!» Līvs 2, 175. Muižas kunga
dzīvokli vandīt izvandījām. Izjaucām visas

drēbes, gultas maisus, spilvenus, izmeklējām
kaktu kaktus . . Poruks 3, 252. // Meklējot iz-

jaukt, izsvaidīt. I. drēbes pa visu istabu. lO Is-

tabā, liekas, viesulis plosījies. Viss izvandīts,

sagriezts un sajaukts. Kurvji, kastes un čemo-

dāni vaļā. Upīts VIII, 92. Zēniem visvairāk in-

teresēja izpētīt, kas eglājā vietvietām bija
izcilājis un izvandījis sūnu. . Meža cūku ģi-

mene, meklēdama barību . . X Grigulis 2, 68.

2. Ļoti izjaukt, izsvaidīt, ari izrakņāt (zemi).

O Pa priekšu gausi kāpa divi zirgi, vilkdami

mašīnu, kuras metāla lāpstiņas griezdamās iz-

vandīja zemi, izmētādamas kartupeļus plašā
lokā. Ezera l, 94. Apkārt jaunceltnei zeme iz-

vandīta, . . te gājuši pāri siltuma trases, kana-

lizācijas un gāzes ierīkotāji. Zv 67, 21, 16.

. .nopietni vēroja karā izpostītās mājas, no-

degušo ēku krāsmatas un ar tanku kāpurķē-
dēm izvandītos pavasarīgos laukus. Grīva 8, 88.

// Izārdīt. !□ lelās guļ izvandīti spuldžu stabi,

mētājas bruģu akmeņi . . Vejāns 5, 296.

3. reti. Vandoties, jaucoties izdabūt (no ku-

rienes, kur v. tml.). □ Tad Vagulis no nakts-

skapīša izvandīja cigareti. . Birze 5, 202.

4. Izstaigāt (1), izbraukāt (1). O «Pus Āgens-
kalna mēs izvandījām, to tavu māju meklē-

dami.» Upīts XII, 659. Plašajā pasaulē, kuru

viņš diezgan izvandījis savā mūžā, vēl daudz

ko varētu izdarīt.. Birznieks-Upītis I, 223.

izvandīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; sar.;

parasti savienojumā ar «pa». 1. Ilgāku laiku,
daudz vandīties. I. pa skapi. I. pa smiltīm.

2. Izstaigāties, izbraukāties. I. pa mežu.

izvāpēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Pārklāt

ar vāpi.
izvārdzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, ļoti vārdzināt, i CD . . ienaid-

nieks ir padzīts, un tagad vairs šiem kara

izvārdzinātajiem ļaudīm nav intereses par
Zannu. J Kalniņš 1, 323.

izvārgt, -vārgstu, -vārgsti, -vārgst, pag. -vār-

gu; intrans. Ilgāku laiku nedabūt pietiekami
atpūsties. Garajā ceļā visi izvārgām. O . . viņi
negribēja braukt to gaisa gabalu pa melnu

nakti un tā lieki izvārgt. J Kalniņš 3, 142. Vēr-

dama durvis tik klusi, it kā baidītos uzmodi-

nāt no miega darbā izvārgušu tuvinieku, Kā-

tiņa izgāja gaitenī.. Kalndruva 5, 112. levai-

notie, ceļā un sāpēs izvārguši, ir nepacietīgi,
prasa dzert, lūdz, lai izlabo atrisušo pārsēju..
Spāre 5, 194. // Novājēt, zaudēt spēkus (nevē-
lamos apstākļos). O Karpu mazulīši, tā sau-

camie viengadeņi,. . aukstajā un slapjajā va-

sarā bijuši stipri izvārguši — tikai trīs četrus

gramus_smagi. Cīņa 63, 237, 2. Sals sastindzina

plāni ģērbtos locekļus, kā milzu nasta nospiež

izvārgušās miesas.. Upīts 11, 218. pārn. ..īg-
nums un dusmu nemiers, kas Osi mocīja vi-

sas beidzamās dienas, apņēma izvārgušo dvē-

seli kā tumšs vilnis. Sudrabkalns 11, 470.

izvārgties, -vārgstos, -vārgsties, -vārgstas,

pag. -vārgos; refl. Ilgāku laiku, ļoti vārgt.
O Vairākas naktis izvārgusies, Pļavniece pē-

dīgi atskārta, kur viņai ronas [rodas] šīs savā-

dās iedomas un sajūtas . . Lācis 1, 234. «Paiesim,

kur lielāki koki,» Biruta lūdz. «Te ir tik karsts,
un esmu izvārgusies pa ceļam.» Zigmonte 4, 192.

izvārīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Vārot

izgatavot (parasti ēdienu). I. buljonu. I. biez-

putru. I. dzērveņu ķīseli. Izvārīt ziepes —

vārot izgatavot ziepes. □ Kafiju Liepu māte

izvārījusi diezgan labu. . Upīts XI, 342. Viņa,
kā jau rudens laikā, izvārīja tādu jērgaļas
zupu, kādu prot izvārīt vienīgi īstas nama-

mātes . . Kalndruva 2, 49. Lai Tipaiņu saimniece

meklē citu kalponi, kura pratīs izvārīt putru

pavisam bez piena. Avotiņa 2, 85. Pusdienas ta-

gad līdzi paņemt nevaram, jo tās vēl nav iz-

vārītas . . Auziņš 1, 46. // Vārot panākt, ka (kas)

iegūst vēlamo gatavības pakāpi. I. pupas. I. sē-

nes. I. olas. !□ Iva vienmēr nobrīnījās, kā

Krūmmāte prot izvārīt tik baltus un drupenus

kartupeļus, kuri, ielikti mutē, izkusa. Purs 4,

290. Putekļi ietin visu pasauli sarkandzeltenā

miglā, bet nespodrā saule izskatās kā izvārītas

olas dzeltenums. Grīva 8, 144. // Vārot izmantot

(kā) gatavošanai. I. plūmes ķīselī.
2. Vārit un pabeigt vārit (veļu). I. palagus.

I. kreklus.

izvārīties, parasti 3. pers., -ās, pag. -Ijās; refl.

1. Reil. (1); tikt izvārītam. Zupa

izvārījusies par sāļu. Jaunie kartupeļi ātri iz-

vārās. Gaļa izvārījusies mīksta. O Putra jau

izvārījusies. ME I, 825.

2. Vāroties pilnīgi iztvaikot. Viss ūdens no

katla izvārījies. /'/ Iztvaikojot (kam), kļūt tuk-

šam (par trauku). O Likās, mazs, melns kat-

liņš vārās pie auss un neapklusīs, kamēr nebūs

izvārījies sauss. Bels 2, 19.

3. Reil. izvā rll (2). Veļa izvārījusies,
izvarot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Ar varu

iesaistīt dzimumaktā. O «Kur tu savu uzvalku

tā esi saplēsusi?» Aiz visa netīruma bij re-

dzams, ka sieviete sasarka. «Versaļieši gribēja
mani izvarot.» Upīts 18, 219.

izvārstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; reti.

1. Vairākkārt vārstīt cauri (kam), caur (ko).

I. auklu caur cilpām.
2. Ilgāku laiku, daudz vārstīt (piemēram,

durvis). IO Dažs tēva dēls meitu mātes durvis

izvārstījis. ME I, 826.

izvārtīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Vārto-

ties pieplacināt, saplacināt. I. rudzus. Suns

izvārtījis puķu dobi. O Zirgi auzas izvārtī-

juši. ME I, 826.

2. Vārtīt un pabeigt vārtīt. I. kartupeli pel-
nos.

izvārtīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz vārtīties. Suns izvārtījies

sniegā. O Sulainim iepaticies ķēvei ļaut iz-

vārtīties. ME I, 826.
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izvazāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

1. Nevīžīgi izmētāt, novietot, kur pagadās.
O Kāju slaucīšanai noliktās skujas jau bija
izvazātas pa visām malām.. Salenieks 2, 117.

Ingus ar Elzu un Ernestu aizgāja uz skolu,

iepriekš noslēpuši savas mantas, lai mazie ne-

izvazātu. Lācis 13, 26. Pirmā pasaules kara

laikā abu bibliotēku grāmatas tika izvazātas

un gāja zudumā. Zv 65, 20, 4. . . pusi zvejas flo-

tes vācieši bija nogremdējuši vai izvazājuši
gar visu jūrmalu. . Grants 4, 20. // Iznēsāt, iz-

platīt (slimību dīgļus, slimības). O
. .mušas . .

ne vien dzeļ cilvēkiem un kustoņiem, bet arī

izvazā visādu slimību dīgļus. X Grigulis 3, 35.

Mušas izvazā baciļus. ME I, 825.

2. Bezmērķīgi izvadāt. O Viņam vēl pie-
tika spēka mani pa visām ganībām izvazāt,

kad skrēju tam pakaļ, bet rokā nedabūju!
X Grigulis 2, 85.

izvazāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.;

vienk. Izklaiņoties. !□ Viņš izvazājies pa visu

pasauli. ME I, 825.

izvēcināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, daudz vēcināt. Gailis izvēcina

spārnus. !□ Pļaudams tā izvēcināju rokas, ka

vakarā sāpēja. ME I, 827.

izvēcināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz vēcināties. Izvēci-

nājos rokām, neredzēja. ME I, 828. Pļaudams tā

izvēcinājos, ka vakarā sāpēja rokas. ME I, 827.

izvedīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izvedīgi; novec

Izveicīgs. O . . izvedīgs, lokans piesteidzās
Fišbergs, aicināja piesēst uz gludi noēvelētā

sola.. Upīts XII, 522. Izvedīga man gaitiņa.
ME I, 826.

izvēdināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Vēdināt un pabeigt vēdināt (telpu). I. dzī-

vokli. I. pagrabu. O Istaba, kurā vīri sēdēja,
bija cigarešu palso dūmu pilna, un sieva at-

vēra logu, lai izvēdinātu piepīpēto telpu. Grīva

5, 195. Lai bērns labi gulētu, svarīgi istabu

krietni izvēdināt . . Ves 72, 4, 10. Ilgi pieputē-

jušie kakti . . katrā ziņā bij izvēdināmi . . Cīņa

57, 226, 2. // Vēdināt un pabeigt vēdināt (piemē-

ram, drēbes). I. kažoku. I. gultas segas.

O . . Leikartu Lība paēda ātri un aizsteidzās

uz klēti izvēdināt savas drēbes. Upīts 4, 140.

2. Vēdinot panākt, ka (piemēram, dūmi,

smaka) izplūst, izzūd (no telpas). I. dūmus no

istabas. □ Durvis gaitenī. . un arī logs . . bija
atvērti. Droši vien, lai izvēdinātu aso amon-

jaka smaku. . Niedre 13, 60. pārn. Jauniem

vējiem jāpāršalc pagasts, jāizvēdina sasma-

kums un miegainība. . Sakse 7, 228. // Vēdinot

panākt, ka (piemēram, smaka, putekļi) izzūd

(piemēram, no drēbēm). O Un strūklu svaiga
gaisa, kas no drēbēm un matiem reiz izvē-

dinātu lētās tabakas smaku. Dzene 3, 26.

CX> Izvēdināt galvu (arī smadzenes) sar. —

panākt, ka zūd psihisks sasprindzinājums (pa-
rasti, uzturoties svaigā gaisā), a Brauciens

svaigajā gaisā bija izvēdinājis galvu un aiz-

dzinis daļu no drūmajām noskaņām. Kar 58,

10, 36. . . dienu mēs abi esam darbā, nu, bet

vakaros gribas kaut kur aiziet, izvēdināt gal-
vu . . Bendrupe 1, 249. Izjūtu nepieciešamību iz-

vedināt smadzenes. Lauka mani apņem vē-

sums un tumsa. Zv 55, 22, 10.

izvēdināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. 1. parasti 3. pers. Reil. i z v ē d i n ā t (1);
tikt izvēdinātam. Istaba labi izvēdinājusies.

Segas pagalmā izvēdinājušās.
2. parasti 3. pers. Reil. -*- i z v ē d i n ā t (2);

tikt izvēdinātam. Caurvējā dūmi izvēdinās no

telpas.
3. sar. Atpūsties, uzturoties svaigā gaisā; at-

svaidzināties. !□ . . [jūra] izpurina no apģērba
mājas putekļus un Dullajam Daukam paver
daudz plašākus apvāršņus nekā tos, kas re-

dzami no krasta. Cilvēkam laiku pa laikam

vajag izvēdināties, un, jo biežāk to dara, jo

labāk. . Grīva 5, 97. . . mēs [zēni] dzīvojām
mēbelētā istabā, kas oda pēc pelējuma un

simtgadīgiem putekļiem. Kad nevarēju ciest,

gāju pie jūras izvēdināties. ME I, 827.

O'v' Galva (arī smadzenes) izvēdinās sar. —

saka, ja tiek novērsts psihisks sasprindzinā-

jums. O Nebūtu slikti kaut kur pastaigāt pa

svaigu gaisu, lai izvēdinās galva. Vilks 5, 112.

izvedmuita, -as, s.; parasti vsk. Muita, kas

jāmaksā par precēm, arī priekšmetiem, ko iz-

ved uz ārzemēm. □ Tas [zeltlietas], kas tur

mētājās [kuģa] tilpnes dibenā, nebija pieteikts
nevienā preču sarakstā, par to nebija samak-

sāta izvedmuita. Lācis VI, 293.

izvedums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts-*- i zv c s t (3). Rūpniecības preču i. uz

citiem rajoniem.
2. Paveikta darbība, rezultāts-*- i zv c s t (4).

Palielināt preču izvedumu uz ārzemēm.

3. Paveikta darbība,rezultāts -*- i zv cs t (7).
Formulas i. O . . [matemātiskā loģika] aplūko
formalizētus pierādījumus un izvedumus tā

sauktajās deduktīvajās teorijās, kuras uzbūvē-

tas ar aksiomātisko metodi. Zin T 67, 7, 24.

izveicība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība -*- izv c icī g s, šīs īpašības konkrēta

izpausme. \UJ Var apskaust Alsungas etno-

grāfiskā ansambļa dziedātāju dzīvesprieku. . .
Jo sievām, kaut dažai gadi jau pusmūžā un

vēl tālāk, iznesības, izveicības diezgan .. Lauku

Dzīve 71, 3, 21. Izveicību prasīja arī mugurso-

mas sakārtošana. Katru lietiņu vajadzēja no-

vietot iepriekš stingri nosacītā vietā. Bērn

59, 9, 33.

izveicīgs, -ais; s. -a, -ā; apst. izveicīgi. Tāds

(cilvēks), kas ir veikls; tāds (cilvēks), kas

ātri, veicīgi strādā. I. jātnieks. I. mednieks.

O Brigadieris, kļuvis tik izveicīgs un lokans

kā rokas bumbas spēlētājs . . , iebēra saimnie-

cei klēpī veselu šokolādes konfekšu0 kaudzi.

Kalndruva 5, 69. Viņš [zēns] bija arī ļoti izvei-

cīgs un ar vāveres veiklību prata kāpt kokos.

Kar 52, 1, 13. ..brauc tēvs gudru un izveicīgu

kalēju meklēt. Kaldupe 6, 96. // Tāds (dzīv-

nieks), kas ir veikls. I. zvirbulis. O Paipalas
ir ņipri un izveicīgi putni. Meklējot barību,

tās daudz un ātri tekā pa zemi, spārnos pa-

ceļas nelabprāt. A Kalniņš 1, 163. // Tāds, kura

izpaužas veiklība. Izveicīgas kustības. Izveicī-

gas rokas. O Jaunās mediķes . . veikli uzlika
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asiņojošai brūcei tīru marles plāksnīti un kāju

izveicīgi apsaitēja. Birze 4, 135. . . zirgi visu

laiku skrien. Bet Maška tomēr pagūst skrie-

dama izveicīgi paķert pa mutei kūlas ar grau-

diem. Birznieks-Upītis Ha, 109.

izveicīgums, -a, v.; parasti vsk. Vispārināta

īpašība šīs īpašības konkrēta

izpausme; izveicība. Kustību i.

izveide, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess -*- izve id o t (1). !□ Pašreizējos mē-

beļu ražošanas apstākļos interjera izveides

iespējas būtiski var uzlabot, veidojot dažādus

dzīvokļu plānojumus ar variablām mēbeļu

starpsienām. Māksla 71, 3, 23.

2. Darbība, process, arī rezultāts -aizvei-

dot (2),- arī izveidojums (2). Apļa i. O Jau-

nākās izveides zāģiem loku var pēc vajadzī-
bas nostādīt dažādā slīpumā pret kātu. . In-

dāns 1, 78.

3. Darbība, process, arī rezultāts -aizvei-

dot (3); arī izveidojums (3). Tēla mākslinie-

ciskā i. O No tautas valodas bagātību krāju-
miem rakstnieks smeļ visus tos elementus, kas

nepieciešami literārā darba izveidei. Valeinis

1, 157. Savā izveidē luga ir ļoti sarežģīta, tās

simbolika ne katrreiz viegli izprotama. J Kal-

niņš 1, 288.

4. Darbība, process, arī rezultāts -aizvei-

dot (4). Sekmēt kolektīva izveidi.

5. Darbība, process, arī rezultāts -> izvei-

dot (5). Personības i. Sabiedriski politisko
uzskatu i. O Feodālisma grūtie laiki atkal

tikai sekmēja šī tikuma tālāko izveidi un no-

stiprināšanu. J A Jansons 1, 37.

6. Darbība, process, arī rezultāts izv ci-

d o t (6). O Jaunu zāļaugu šķirņu izveidi pē-

tījam saistījumā ar lopkopības tālākās attīstī-

bas problēmām. Cīņa 73, 277, 1.

izveidojums, -a, v. i. Paveikta darbība, re-

zultāts izve id o t (1). Parka i. Ciemata i.

2. Paveikta darbība -aizveidot (2); ārē-

jā lorma (piemēram, priekšmetam). O Atka-

rībā no koksnes cietuma skaldāmā cirvja iz-

veidojums mazliet mainās. Mīkstu koku skal-

dīšanai lietojamiem cirvjiem asmens asinā-

šanas leņķis ir mazāks un asmens platāks nekā

cietu koku skaldīšanai lietojamiem cirvjiem . .
Indāns 1, 153. Tahtas izveidojumi ir ļoti da-

žādi — pilnīgi bez atzveltnes, ar atzveltni

vienā galā.. Mājtur 424. // Arē/d iorma (cil-
vēka vai dzīvnieka ķermenim, tā daļām).

O Veids, kādā abinieki pārvietojas, pilnīgi

atkarīgs no to ķermeņa formas un kāju iz-

veidojuma. Sloka 1, 11. // Ārējais noformē-

jums (piemēram, grāmatai). ..abi [rakstu

krājumaļ izdevumi bija vienādi pēc satura,

bet dažādā tehniskā izveidojumā. . Jaun Gr

60, 12, 45.

3. Paveikta darbība, rezultāts -aizvei-

dot (3). Romāna i. \U2 Dzīvē un darbā novē-

rotais proletārieša tips bieži vien dabiskā,

konkrētā, reljefā literatūras izveidojumā. .
[rakstniekam] pašam šķita un lasītājiem rādī-

jās nepietiekoši iespaidīgs.. Cīņa 61, 11, 4.

4. Paveikta darbība, rezultāts izvei-

dot (4). o Par jaunā kolektīva izveidojumu

un talako darbību rūpējas. . kultūras pār-
valde. Māksla 73, 2, 51.

5. Paveikta darbība, rezultāts / zvc i-

d o t (5). Rakstura īpašību i.

6. Paveikta darbība, rezultāts i zv c i-

d o t (6). □ Ziedi [ziepenītēm] nekārtni, īpat-

nēja izveidojuma: 8 putekšņlapas ar kātiņiem
pa lielākai tiesai saaugušas stobriņā. Galenieks

2, 258.

izveidot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ar

mērķtiecīgu darbību panākt, ka (piemēram,

priekšmets) iegūst vēlamo veidu, lormu, at-

bilst noteiktām prasībām. I. dekoratīvu vāzi.

I. lidmodeli. Gaumīgi izveidota rotaļlieta.
O No šīs masas viņa rūpīgi izveido glītas
šaha figūriņas. Brodele 13, 166. Tērauda asmeņu

asināšanai no dabiskiem vai mākslīgiem slīp-
akmeņiem izveido galodas . . Sterns 2, 47.

. . [piemiņas] plāksne ir izveidota, pelēkajā

granītā izkaļot pamatni, bet burtus atstājot
slīpētus . . Cīņa 73, 139, 2. Cik vien tējnīcā gal-

diņu, tie sabīdīti telpas vidū, izveidojot ko-

pīgu galdu. Kar 57, 5, 37. // Izgatavot (piemē-

ram, vielu). O . . ķīmiķi citu pēc cita izvei-

doja daudzus, vecajiem medikamentiem līdzī-

gus, tomēr mazliet atšķirīgus savienojumus.
Birze 5, 59. // lekārtot lietošanai, izmantošanai

(piemēram, telpu, stendu); ierīkot (piemēram,
tehnisku iekārtu). I. mājīgu viesistabu. I. jau-

nāko grāmatu vitrīnu. O Vīlerts kādā sarunā

ar Salumu īpaši uzsvēra, ka laboratorija jā-

izveido ne tikai šodienas . . uzdevumu risinā-

šanai . . Purs 4, 168. Mazajā zālē ir izveidota

mūsu rajona Sociālistiskā Darba Varoņu attēlu

galerija. Pad J 73, 214, l. . . izveidota automa-

tizētā līnija.. Pad J 73, 57, 1. // Ar mērķtie-

cīgu darbību panākt, ka rodas (kādā vietā,

piemēram, parks, ciemats). O Koki stepē —

dārga manta, un Zaharovi pareizi ieplāno kul-

tūras namu pie priedulāja — tur varēs izvei-

dot dabisku parku. Auziņš 1, 92. Starp jauno
dzīvojamo māju un veco klēti ar meldru jum-

tu bija izveidots skaists, zaļš pagalms. . PL

Siev 67, 9, 5. . . mūsu zemes kolhozos un pa-

domju saimniecībās tiek celtas mehanizētas

lopkopības fermas, izveidojot pilsētu tuvumā

lielus valsts, kolhozu un starpkolhozu kom-

pleksus. Zv 72, 23, 13. // Būt par cēloni tam,

ka procesa, norises, apstākļu ietekmē (kas)
rodas (par parādībām dabā). !□ ..ūdens bija

izveidojis nelielu alu, kas vēlāk atkal aiz-

gruva. Saudz dabu 30. . . iežu nogruvums izvei-

doja milzīgu bedri. . Zv 72, 23, 14. Māli un

smiltis, ko nes upe, vienmēr pie dambjiem
izveido .. sanesumus . . Zv 53, 20, 26. // Panākt,

būt par cēloni, ka rodas (skaņa, skaņu ko-

pums). I. melodiskas skaņas. // Panākt, būt

par cēloni, ka rodas (piemēram, caurums,

robs). I. iedobumu dēlī. O . . [rijas] durvju
augšdaļa reizumis izveidoja atvērumu, kas aiz-

ņēma pusi no durvju. . augstuma. Cimerma-

nis 1, 53.

2. Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas

(veids, lorma, piemēram,priekšmetam). □ Kla-

sisko vijoles formu izveidoja leģendārie Kre-

monas meistari. Liesma 71, 12, 22. // Novieto-
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joties, sagrupējoties panākt, ka rodas (pie-
mēram, rinda, aplis). Vingrotāji izveido apli.
Dzērves izveidoja gaisā kāsi. O Dažādos

virzienos [uz demonstrāciju] dodas ļaužu gru-

piņas, lai pēc tam apvienotos, kārtotos un

izveidotu noteiktas kolonnas . . Saulītis 12, 160.

II Ar savu novietojumu radīt (piemēram, rin-

du, apli) — par priekšmetiem, parādībām.

O Sie stabi regulāros attālumos viens no otra

ceļa labajā pusē gar jau uzcelto skaisto dzel-

tenīgo kvartālu izveidoja taisnu, taisnu līniju.

Kroma 3, 44. Kakolimas kalna slīpums un biezie

mākoņi izveidojuši trijstūri, kurā nežēlīgi

spiež un dedzina saules stari. Grīva 8, 252.

Sviedrotu muguru viņš locījās asajā vējā, iz-

kraudams akmeņus no ričas grēdā, . . gabali
cits aiz cita sagulst un izveido krāvumu. .
Fimbers 1, 292.

3. Ar mērķtiecīgu darbību panākt, ka rodas

(piemēram, kāds teksts, projekts, metode). I.

romāna sižetu. O Autori veiksmīgi izveido-

juši filmas kompozīciju un dramaturģiju. LitM

72, 2, 12. Izveidota metodika agroķīmisko ana-

līžu un augšņu barības vielu vajadzības no-

teikšanai. Cīņa 73, 277, 1. // Panākt, ka (pie-
mēram, mākslas darbs, tā detaļas) atbilst no-

teiktām prasībām; arī pilnveidot. !□ Sūberts

ir pirmais komponists, kas, balstoties uz tau-

tasdziesmu .. , izveido vokālo miniatūru par

līdzvērtīgu citiem klasiskās mūzikas žanriem.

Vēriņa 1, 12. Visi tie [romāna tēli] lielās līnijās
ir patiesi, izņemot dažas atsevišķas epizodes,
kas radušās autora iztēlē, lai reljefāk izvei-

dotu tēlus
..

A Grigulis 13, 604. . . [aktrise] iz-

veidojusi spriganu, atmiņā paliekošu kalponi

Sofiju. J Kalniņš 1, 302. /./ Apkopojot, sakārto-

jot noteiktās attieksmēs, radīt (piemēram, jē-

dzienus, spriedumus). I. priekšstatu par vēstu-

risku notikumu. IO . . ar domāšanas palīdzību
abstrahējam šo visai matērijai kopējo īpašību,
šīs kopējās lietu attiecības un izveidojam jē-
dzienu par telpu. Karpovics 1, 6. Domas šaudī-

jās uz priekšu un atpakaļ, bet, visas tās sa-

liekot vienkopus, izveidotos vārds «labi».

Dripe 2. 50.

4. Organizējot, nodibinot panākt, ka rodas

(piemēram, kolektīvs, sabiedrisks institūts);
būt par cēloni tam, ka rodas (kas) sabiedrībā.

I. jaunu mācību iestādi. I. ministriju.
□ . . [kongresa] delegāti sāka izveidot kon-

gresa prezidiju, sekretariātu, redakcijas komi-

siju un mandātu komisiju. Rīgas B 71, 74, 1.

. . 1924. gadā tika izveidotas Turkmēnijas un

Uzbekijas PSR, 1929. gadā — Tadžikijas
PSR.. Zv 72, 21, 2. Godīgs un pašaizliedzīgs
trenera darbs radījis īstu sporta entuziasmu,

izveidojis kolektīvu, kurā noteikti izaugs jauni
sporta meistari. Sports 62, 51, 2. // Panākt, būt

par cēloni, ka rodas (attieksmes, situācija).
I. kultūras sakarus. I. draudzīgas attiecības.

5. Panākt, būt par cēloni, ka (kāds)
kļūst (par ko). I. par priekšzīmīgu strādnieku.

Apstākļi izveido cilvēku. O . . notikums in-

stitūtā . . skar darbinieku, kuru Roberts Vīlerts

izveidojis par zinātnieku, iesaistījis savā labo-

ratorijā . . Purs 4, 351. Man [skolotājam] jāiz-

veido sevi par revolūcijas ierindnieku, kas

atmet liekas frāzes. Salenieks 5, 97. Tikai tā var

palīdzēt cilvēkam izveidot sevi par harmo-

nisku personību. Pad J 73, 25, 4. Bet viņi tai

likās fanātiķi, neizveidoti, vienpusīgi cilvēki.

Kurcijs 3, 136. // Panākt, būt par cēloni, ka

rodas (rakstura, personības īpašības, uzskati

v. tml.). I. stipru gribu. I. raksturu. I. pasau-
les uzskatu. O Viss atkarīgs no tā, kā vecāki

izveido savas un bērnu attiecības. . Pad J

73, 22, 4. Tāds ir vīra drosmes tikums, ko iz-

veidojusi senās dzīves nepieciešamība. J A Jan-

sons 1, 33. // Attīstīt, pilnveidot (piemēram,

kustības, valodu); būt par cēloni tam, ka (kas,

piemēram, kustības, valoda) tiek attīstīts, piln-
veidots. I. labu stāju. I. labas manieres.

□ Klusiem soļiem, ar tām instinktīvajām,
elastīgajām kustībām, kādas bija izveidojusi
briesmu pilnā dzīve silos un purvos, viņš
[partizāns] zagās klāt savām mājām. . Lācis

15, 333. Neizveidotais rokraksts [uz aploksnes],
ko viņa savās domās apzīmēja par krecelīgu,
vēstīja, ka atrakstījusi māte. Zv 57, 6, 3.

6. Panākt, ka rodas (jaunas šķirnes, sugas).
I. krāšņu tulpju šķirni. I. labas vistu šķirnes.
O Arī rožu audzētāji ik gadu izveido jaunas
šķirnes. Katra nedaudz atšķiras no citām. .
Birze 5, 59. // Panākt, ka rodas (noteiktām pra-

sībām atbilstošs dzīvnieku kopums). I. kol-

hozā labu govju ganāmpulku. // Pilnīgi at-

tīstīt (orgānus) —

par augiem. !□ Kad jaunie

augi izveidojuši dīgļlapiņas, . . tos no zemes

aiz stublāja izrauj un 3—5 centimetru attā-

lumos pārstāda lecektī.. Apsītis 1, 385.

Sk. izveidots.

izveidoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. 1. parasti 3. pers. Rasties kāda procesa,

norises, apstākļu rezultātā (par parādībām

dabā). Ezerā izveidojusies sala. Klintī izveido-

jušās spraugas. iO Akmeņogļu laikmetā, kad

bija ļoti silts un mitrs klimats, izveidojās plaši
purvaini apvidi, kur auga augstākie spor-

augi ■—■ kokveida papardes. Sloka 1, 44. Sa-

augot kopā divu ģipša rombveida kristālu

sānu plaknēm . . , izveidojas dvīņkristāls . .
Upīte 1, 110. No viena paša pērkona mākoņa

var izveidoties vairāki virpuļi. Grīva 8, 144.

// Bioloģiski veidoties, pilnīgi attīstīties (pie-
mēram, par organismu, tā daļām). O . . abinie-

ku kustību orgāni — kājas — izveidojušās no

zivveidīgo pirmsenču pāru spurām. Sloka l, 23.

. .uz polipu fona var izveidoties ļaundabīgs

audzējs . . Ves 64, 9, 13. Piesaknes izveidojas no

zariem un stumbra, piemēram, spraudeņu un

noliektņu saknes. Sudrabs 1, 30. Ar vilka zo-

biem saslimušā rudzu vārpā neizveidojas

graudi, bet gan vienu līdz četrus centimetrus

gari radziņi.. Lauku Dzīve 71, 12, 10. // Mērķ-

tiecīgas darbības rezultātā, sabiedrisku parā-

dību ietekmē rasties kādā vietā, ari pārveido-
ties (par ko) — parasti par apdzīvotu vietu.

□ Un pēc gadiem desmit šeit droši vien iz-

veidosies īsta liela pilsēta, varbūt jauns ra-

jona centrs . . Kroma 3, 28. Ceļmalas mežā bija

izveidojusies bēgļu apmetne. Spāre 5, 149.

Padomju varas gados kādreizējā cietokšņa
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pilsēta Orska izveidojusies par ievērojamu

rūpniecības pilsētu. Talcis 4, 8. // Refl. ->- iz-

v c i d o t (1) — piemēram, par priekšmetu,- tikt

izveidotam. O Citreiz viņa, galvu pieliekusi,

sukāja matus gan tā, gan citādi, ar pirkstiem
tos vilka un staipīja, kamēr aiz ausīm izvei-

dojās melnas spuras . . Dripe 2, 161. Lējām lai-

mes; man izveidojās kaut kas līdzīgs mājai.
ME I, 826. Ar laiku [cirvja] kātā izveidojas
robs, kas stipri paātrina tā nolietošanos. In-

dāns 1, 135.

2. parasti 3. pers. Reil. —>- izve id o t (2);
tikt izveidotam. \CJ No fabrikas nāca laukā

aizvien jauni, un drīz vārtu priekšā izveido-

jās pūlis, kas joprojām pieauga. Eglons 2, 301.

3. parasti 3. pers. Reil. ->■ izve id o t (3);

tikt izveidotam, m Latviešu tautasdziesma ir

ļoti daudzveidīga un bagāta. Savos pamatos
tā radusies agrīnā feodālisma periodā, un jau
līdz vācu krustnešu iebrukumam .. bija izvei-

dojušies galvenie žanri . . Vēriņa 1, 10. Izveido-

jas daudzi pilnīgi jauni ādas mākslinieciskās

apdares izteiksmes līdzekļi. Māksla 73, 3, 7.

4. parasti 3. pers. Tiekot organizētam, nodi-

binātam, rasties, ari sasniegt noteiktu attīstī-

bas pakāpi (piemēram, par kolektīvu, sabied-

risku institūtu). lO Tādējādi izveidojās trīs

[partizānu] apakšvienības.. Samsons 1, 110.

. . kolektīvs izveidojies draudzīgs. Pad J 73,

54, I. Tautas kori tagad izveidojušies dažādos

Latvijas novados. Māksla 73, 2, 7. // Rasties, ari

sasniegt noteiktu attīstības pakāpi (piemēram,
par kādu cilvēka darbības nozari). Izveidoju-
sies jauna zinātnes nozare. lO. . [latviešu lite-

ratūras] padomju kritika pati vēl nav savā

nodarbības sistēmā cieši izveidojusies un

nostabilizējusies . . Upīts 14, 391. .. aitkopība
izveidojas par vienu no lopkopības svarīgā-

kajām nozarēm. Zv 52, 12, 16. // Rasties, veido-

ties kādu apstākļu, darbības ietekmē (piemē-
ram, par situāciju, attiecībām). Izveidojušies
kultūras sakari starp tautām. O īpatnēja si-

tuācija izveidojusies lauku riteņbraukšanā.
Pad J 73, 2i, 4. Abiem lielajiem kolektīviem iz-

veidojušās draudzīgas attiecības. Pad J 73, 56, 1.

Šeit izveidojusies laba tradīcija. . Pad J 73,

58, 1.

5. Sasniegt noteiktu pakāpi garīgajā vai

fiziskajā attīstībā; intelektuāli attīstīties. I. par

ievērojamu aktieri. O «Bet tu vairs neesi ma-

ziņa. Un man ļoti gribētos, lai no tevis izvei-

dojas cilvēks ar drosmīgu raksturu ..» Brodele

17, 72. .. vērīgā trenera acs saskatīja dažus

perspektīvus jauniešus. Viņi bija strauji, fiziski

spēcīgi, no tiem dienās varēja izveidoties re-

kordisti . . Saulītis 12, 216. // Sasniegt noteiktu

attīstības pakāpi (par rakstura, personības īpa-
šībām, uzskatiem v. tml). Izveidojies stingrs
raksturs. Izveidojusies gaumes izjūta. a. . šai

laikā viņam izveidojās politiskie uzskati. Lācis

15, 231. ..Anša apziņā bija izveidojusies ne-

skaidra, bet negrozāma pārliecība, ka visa pa-
saule ir vienīgi tāpēc, lai tajā ieietu un dzī-

votu. A Grigulis 13, 19. // Attīstīties, tikt iz-

koptam, izveidotam (piemēram, par kustībām,
valodu). Izveidojas viegla gaita. Neizveidojies

rokraksts. !□ Bērniem ar jau izveidojušos va-

lodu un pusaudžiem šie runas traucējumi pa-
rasti rodas pēc dažādām galvas smadzeņu trau-

mām. Ves 71, 7, 19.

6. parasti 3. pers. Reil.i z v c i d o t (6) —

par šķirni, sugu, noteiktām prasībām atbil-

stošu dzīvnieku kopumu; tikt izveidotam. Iz-

veidojies labs ganāmpulks.
izveidots, -ais; s. -a, -ā. 1. Divd. -> i z v c i-

dot.

2. Tāds, kam bioloģiskās attīstības procesā

pilnīgi radies tipiskais veids, lorma (piemēram,
par organismu, tā daļām). □ Pēc vairākkār-

tējas ādas maiņas .. kāpurs beidzot pārvēršas
par pilnīgi izveidotu dzīvnieku.. Sloka 1, 17.

Meitenei bija enerģiski izveidotas uzacis..
Brodele 14, 40.

izveids, -a, v. 1. Izveidojums (2). □ .. lēni..
evolucionē mazgabarīta radiouztvērēja ārējais
izveids. Māksla 66, 2, 20. Jauna, spilgta forma

var rasties vienīgi tad, ja telpiskās idejas pa-

matā liek gan arhitektūras, gan tēlniecības

(vai glezniecības) elementus ar nolūku radīt

jaunu sintētisku izveidu . . Liesma 70, 5, 16.

2. Forma (mākslas darbam), O Tautasdzies-

mas veidojušās un slīpējušās gadsimtiem ilgi.
Paaudžu paaudzēs tās pilnveidojušās, atmetot

visu lieko, kamēr katra tautas dziesma iegu-
vusi savu klasisko izveidu. Vēriņa l, 11. Mūsu

sociālistiskā reālisma literatūra meklē arvien . .

pilnīgākus izveidus saviem diendienas tēloju-
miem. Lit M 54, 50, 1.

izveiksme, -es, s.; parasti vsk.; novec. Izvei-

cība, veiklība. iO Meistars, galīgi aizmirsis

smalko izrunu un izveiksmi, . . lamājās vēl

iespaidīgāk. . Upīts 9, 172. Viņš tēloja varoni

ar labu izveiksmi. ME 1. 826.

izveikties, parasti 3. pers., -veicas, pag. -vei-

cās; refl.; novec. Paveikties, izdoties. O Izvei-

cās man dziedāt, Izveicās runājot . . LD 415, 2.

Neesot nekad ar lopiem izveicies. ME I, 826.

izvējot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Gaisa

plūsmā izvēdināt, arī izdzisināt (telpu). O Is-

taba izvējota, auksta kā tāds šķūnis, kājas pat

uz mīkstā celiņa paklāja sala. Upīts XII, 192.

// intrans. Gaisa plūsmā izvēdināties, ari izdzist

(par telpu). iO Pavardā uguns sen izgājusi,
aizbīdnis palicis vaļā, un virtuve lēni atdziest,

izvējo — kā vecmāmiņa sacītu. Zigmonte 1, 105.

// Gaisa plūsmā izvēdināt (parasti drēbes).

I. uzvalku. I. kažoku. IO Izvējot sagulušu
sienu. ME I, 827. // intrans. Gaisa plūsmā izvē-

dināties (parasti par drēbēm). O «Tu man to

jauno kažociņu pārcilā! . . Liec, lai izvējo.» Kar

55, 3, 44.

2. Gaisa plūsmā izvēdināt (no telpas, piemē-

ram, dūmus, smaku). I. dūmus no virtuves.

// Gaisa plūsmā izvēdināt (piemēram, smaku

no drēbēm). I. pelējuma smaku no paklāja.

izvējoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. 1. parasti 3. pers. Reil. i z v ēj O t (1);

tikt izvējotam. Istaba izvējojusies. Ara iznes-

tās segas izvējojušās. □ Lai siens izvējojas.
ME I, 827.

2. parasti 3. pers.
Reil. Izvē jo t (2); tikt

izvējotam. !□ Mani pārsteidza, ka dzīvoklī oda
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kā kantorī — pēc papīriem, grīdas vaska . .
Ēdienu smaržas, prozaiskas un cilvēcīgas, biļa
palēnām . . izvējojušās, kā mājā, kura ilgi stā-

vējusi neapdzīvota. Ezera 5, 111.

3. Svaigā gaisā, gaisa plūsmā atvēsināties.

Izgāju ārā izvējoties. ME I, 827.

izvelbf, -velbju, -velb, -velbj, pag. -velbu;

trans.; parasti divd. formā: izvelbts; pareti. Izvir-

zii, izspiest (uz āru acis). □ Jā, tas bija viņš,
neliela auguma, mazu galvu, šaurām, stipri uz

āru izvelbtām acīm. Jokums 1, 133. Prokurora

acis, lielas un mazliet izvelbtas, vienmēr rau-

gās tieši virsū . .Dripe 3, 208.

izvelbties, parasti 3. pers., -velbjas, pag. -vel-

bās; pareti. Reil. ->- izve 1 b t. □ . . viņa brū-

nās acis izvelbjas un balss top tik noslēpu-
maina. Kurcijs 4, 127.

izvēle, -es, s.; parasti vsk. 1. Darbība, pro-

cess, arī rezultāts -aizvēlēties (1). Spe-
cialitātes i. Darba metožu i. !a Arī iz-

skats viņam [žurnālistam] gluži necils, un viņš

nepavisam neprot un necenšas to uzlabot ar

rūpīgu apģērba piederumu izvēli. Kalndruva

5, 147. Kad sadales komisijā man nepiedāvāja
ķirurga vietu ne Daugavpilī, ne Liepājā un

Izvēlei nosauca divas trīs lauku slimnīcas, es,

tuvāk tās nepazīdams, parakstīju pirmo piedā-

vājumu. J Liepiņš l, 6. Celtniecībai paredzētā
būvlaukuma izvēle ir atkarīga no vispārējā

apdzīvotās vietas plānojuma. Sterns 2, 6. Sko-

lēniem bija uzdots izlasīt vienu dzejoļu krā-

jumu pēc pašu izvēles un uzrakstīt par to sa-

vas domas. Sk Av 72, 15, 2. // Sortimenta dažā-

dība. Bagātīga preču i. Veikalā pārdod lielā

izvēlē audumus. Q Izvēle kā jebkurā Rīgas
[puķu] veikalā. Visu . . gadu neļķes, lilijas,
kallas, maijpuķītes. Cīņa 64, 140, 2. «Veikalā

nebija nekādas izvēles,» Egils kautrēdamies

paskaidro [draugam], «tu jau zini, reizēm tā

gadās, un tā es paņēmu pavisam vienkāršu

portvīnu . .» Zigmonte 4, 101.

2. Darbība, arī rezultāts izvēlē ti c s (2).
O Pārāk plašas bēres nebij rīkotas . . Lūdza

tikai pašus tuvākos, lai gan izvēle bij ļoti
grūta, dažu labu nelūgto viegli varēja apvai-
not . . Upīts 4, 226. Jaunajam un atbildīgajam
KPFSR visu Bruņoto Spēku virspavēlnieka
postenim V. I. Ļeņins izraudzīja Jukumu Vā-

cieti. Šādu izvēli nosacīja četrdesmit piecus
gadus vecā pulkveža militārās zināšanas un

pieredze. . Cīņa 73, 275, 2. Dzegužu ģimenes
liktenim tik labvēlīgi izkārtojoties, mātei iz-

virzījās vēl tikai viens, toties ļoti svarīgs uz-

devums
— vedeklas izvēle. Purs 4, 145.

izvelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Velē-

jot izmazgāt (veļu). (□ Ne tās prot izcept labu

maizi, ne noberzt tīrus galdus un solus, ne

izvelēt baltus kreklus. Brigadere 2, 148. «Te tev

krekls, Jān'.. Un to melno [netīro] iedod

meitām, rīt izvelēs.» Akuraters 1, 14.

2. Velējot padarīt (audumu) pilnīgi mīkstu

un gludu.
izvēlēti, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Balsojot

nodot (personai) pilnvaras (veikt valsts vai sa-

biedrisku amatu); ievēlēt. lO Tagad jāizvēlē
•[kolhoza] priekšsēdētājs un pavasarī jāķeras

pie darba. Sakse 7, 438. Ar visiem pienākumiem
jauna komjauniete labi tika galā. Vai gan ci-

tādi viņu izvēlētu par pilsētas padomes depu-
tāti? Pad J 73, 210, 1. Komjaunieši izvēlēja viņu

par savu sekretāri.. Liesma 58, l, 8. // Vēlot,
balsojot izveidot (cilvēku grupu kādu uzde-

vumu veikšanai). I. prezidiju. □ Kongresā.,
paši mākslinieki brīvās vēlēšanās izvēlēja jau-
nuvaldi. Tēl M 57, 9.

izvēlēt
2, -vēlu, -vēli, -vēl, pag. -vēlēju; trans.

1. parasti divd. formā: izvēlēts. Ar kādu pamato-

jumu iegūt lietošanai, izmantošanai no kāda

daudzuma, kopuma (ko piemērotu, atbilstošu);
izvēlēties (1). Izvēlētas rotaslietas. Jo se-

višķi liela vērība [kolhozā] veltīta ganāmpulku
palielināšanai. . . govis izaudzētas un iepir-

ktas no kopsaimniecības ļaudīm. Izvēlētas tikai

pašas labākās. Pad J 59, 177, l. Jaunās obser-

vatorijas celšanai izvēlēts tāds meža rajons,
kura tuvumā nav apdzīvotu vietu. Zv 58, 19, 12.

// Ar kādu pamatojumu atrast (noteikta pa-

sākuma, norises realizēšanai piemērotu, izde-

vīgu laika posmu). □ Brīdis neapmierinātības
izteikšanai izvēlēts pateicīgs . . Dripe 3, 194.

// Ar kādu pamatojumu atrast (piemērotu, at-

bilstošu, piemēram, darbības slēru, darba me-

todi, domu izteikšanas līdzekli). Sasniegt iz-

vēlēto mērķi. □ Mīlestība uz izvēlēto pro-

fesiju, centība un neatlaidība ļāva komjau-
niešiem jau pirmajā mācību gadā izvirzīties

labāko skaitā. Pad J 73, 37, l. Atbilstoši izvē-

lēts iestudējuma žanrs spilgtāk akcentē . . ko-

mēdijas sociālo un morāli ētisko problemā-
tiku. . Lit M 73, 41, 11. Sinonīmi [romānā] izvē-

lēti ne tikai atbilstoši pašiem runātājiem un

autora attieksmei pret tiem, bet arī atbilstoši

sarunas pakāpeniskam saspriegumam. Valeinis

1, 165.

2. parasti divd. formā: izvēlēts. Ar kādu pa-

matojumu atrast no kāda kopuma, daudzuma

(noteiktam nolūkam, uzdevumam piemērotu,

atbilstošu cilvēku); izvēlēties (2). Q . . šie

puiši bez sevišķām ceremonijām katrs paņēma

aiz rokas izvēlēto partneri un sāka nemāku-

līgi dejot. Lukjanskis 2, 25.

3. novec. Novēlēt. itZZI Viņš [mirstot] . . izvē-

lējā savu mantu. ME pap I, 495. Ja būs dievs

izvēlējis, tās apaušu kājiņā. ME I, 827.

izvēlēties, -vēlos, -vēlies, -vēlas, pag. -vēlē-

jos; refl.; trans. 1. Ar kādu pamatojumu iegūt

lietošanai, izmantošanai no kāda daudzuma,

kopuma (ko piemērotu, atbilstošu). I. dā-

vanu. I. grāmatu lasīšanai. I. ēdienu. I. satik-

smes līdzekli. I. sēdvietu pie loga. O Veikalā

es ilgi nevarēju izvēlēties kurpes, jo tur bija
tik daudz dažādu fasonu, ka galva sāka griez-
ties. Zālīte 5, 64. Māsiņa jau bija ievērojusi, ka

katrs kaķēniņš izskatās, un izvēlējusies sev

zilgani pelēko . . , bet man ieteica melno. Birz-

nieks-Upītis IV, 195. .. bet varbūt arī meitene

ar kastaņbrūnajām acīm tieši šorīt izvēlēju-
sies ceļu gar vētrā saputoto jūru.. Līvs 1, 23.

// Ar kādu pamatojumu atrast noteikta pasā-

kuma, norises realizēšanai (piemērotu, izde-

vīgu laika posmu). I. ekskursijas organizē-

šanas laiku. I. aizbraukšanai pēcpusdienu.
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O . . Pakalns taisni šodienu bija izvēlējies, lai

atgādinātu nepatīkamo konfliktu. Sakse 7, 347.

pārn. . . domas ir nepielūdzamas, tās pašas iz-

vēlas brīdi, kad ierasties un kad aiziet. Dripe

3, 48. // Ar kādu pamatojumu atrast (pie-

mērotu, atbilstošu, piemēram, darbības slēru,

darba metodi, domu izteikšanas līdzekli). I.

specialitāti. I. darba paņēmienus. I. sarunas

tematu. O Tagad viņi ar Mirdzu it kā izvēlē-

jušies sev dzīves labāko daļu — spraigu sa-

biedrisku darbu. Sakse 7, 308. Kā drosmīgs māk-

slinieks novelists Upīts izvēlas asas drama-

tiskas situācijas. Kar 57, 12, 95. . . valstis ar da-

žādām sociālajām sistēmām, parakstot 1948.

gada līgumu. . , izvēlējās miera, draudzības

un sadarbības kursu. Ciņa 73, 81, l. Viņu inte-

resē afišu stabs. Droši vien izvēlēsies, kurp
šovakar doties — uz teātri, sporta sacensībām,
koncertu vai kino. Cīņa 64, 140, 2.

2. Ar kādu pamatojumu atrast noteiktam

nolūkam, uzdevumam (piemērotu, atbilstošu

cilvēku). I. kadrus. I. darbā palīgus. □ Tur-

klāt lepnums un prieks, ka atbildīgajam
uzdevumam izvēlējušies tieši viņu, neļauj
ilgi nodoties paškritikai. Krūmiņš 1, 33. ..ne-

vienu vedeklu Jorģis nav varējis [mātei] pa

prātam izvēlēties. Upīts XI, 283. Pārnācis uz

sanatoriju, viņš pulksteni nolika uz galda, jo

nu viņam pacienti ticēja tāpat un te ārstu viņi

nevarēja izvēlēties. Birze 5, 72.

izvēlība, -as, s.; parasti vsk. Vispārināta īpa-

šība-*- izvē 11 g s (1), šīs īpašības konkrēta

izpausme. ,□ Niķīgums, izvēlība pie galda
kļūst bērnam par ieradumu. Ves 64, 6, 13.

izvēlīgs, -ais; s. -a, -ā. 1. Tāds, kas, izvēlo-

ties (piemēram, priekšmetus), izvirza īpašas
prasības; tāds, kas ātri nevar izvēlēties (1).
O Mazā Kristīne bija smalka un izvēlīga,
noēda kūkas gabaliņam virsu . . Indrāne 2, 249.

«. . Šis [klaips] ir apsvilis, bet tie tur —

pārāk balti!» Un šīs iedomīgās, pārmē-

rīgi izvēlīgās pircējas nīgrums dzejniekam
sauc atmiņā kara gadus . . Lit M 56, 37, 2. Tiesa,

biju mazliet izvēlīgs — katrā ziņā gribēju
strādāt savā specialitātē: par virpotāju frēzē-

tāju . . Talcis 7, 35. Meistarīgi izvēlīgs vārdos

autors ir, kad tēlo cilvēku rīcību. Valeinis 1, 158.

// Tāds (dzīvnieks), kas grib (ēst) tikai to, kas

garšo. O Līnis ir izvēlīgs. Ja tārps [pie mak-

šķeres āķa] nav sprigans, nosveicina ar asti

un iet meklēt gardāku kumosu. Vanags 6, 64„

. . zivis ēdiena ziņā ir izvēlīgas . . Zv 64, 24, 30.

// Tāds (augs), kas aug tikai dažos augtenes
apstākļos. D Klimata un augsnes prasību

ziņā ganību airene ir diezgan izvēlīga. Tē-

rauds 1, 65. No otras puses ezeram piegulst
liesi tīrumu ielāpi. Izvēlīgie rudzi un kvieši

tos nemīl. Indrāne 2, 7.

2. Tāds, kas, izvēloties (piemērotu, atbilstošu

cilvēku), izvirza īpašas prasības. O Jā, drau-

gu ziņā es esmu ļoti izvēlīgs. Brodele 5, 35.

Manas kaimiņienes meita bija pārāk izvēlīga.
Nāca pie viņas veikalnieki, grāmatveži, pat
inženieris bildināja, bet viņa ne un ne. Zem-

zaris 1, 26.

izvēlīgums, -a, v.; parasti vsk. Izvēlība. Pir-

cēja i.

izvelmēf, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Vel-

mējot izveidot. O Plānajām lokzāģu plātnēm
mugurpuse katrā ziņā izveltnējama. Indāns 1, 67.

. . kolektīvs desmit mēnešos izvelmējis virs

plāna 20 tūkstošu tonnu tērauda. Zv 52, 8, 8.

izvelt, -veļu, -vel, -veļ, pag. -vēlu; trans.

1. Veļot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml).
I. mucu no pagraba. I. akmeni uz grāvmalas.
O Viņa izvēlusi no bļodas pēdējo mīklas

kluci.. Zigmonte 2, 11. Šodien tēvs piestipri-
nāja spāru galā ozollapu vainagu un izvēla

pagalmā alus muciņu strādniekiem. Viese 1, 60.

Inga Mūrnieks citu pēc citas izvēla pār lai-

vas malu zivju kastes. Lācis 15, 406. // Veļot
izvirzīt cauri (kam), caur (ko). I. mucu cauri

noliktavai. // pārn.; sar. Ar grūtībām, negribīgi,
lēnām izrunāt. !n No [sapulces] aizmugures

ceļas Andrāns un ilgi nevar sataisīties izvelt

pirmo teikumu. Indrāne 2, 520. . . naktssargs at-

griežas atpakaļ Vecrīgā, stāv, galvu noliecis,
otra amata brāļa priekšā, beidzot izveļ klusus,

rūgtus vārdus: «Ņem, draugs, atpakaļ savu

lukturi, grūti man ar tādu gaismu.» Kaldupe
5, 56.

2. Veļot izveidot (piemēram, priekšmetu, tā

lormu). I. sniegavīru. I. no māliem bumbiņas.
3. Speciāli apstrādājot, padarīt (audumu)

viscaur blīvāku, mīkstāku. I. vadmalu.

izvelfies, -veļos, -velies, -veļas, pag. -vēlos;
refl. 1. Refl. izvel t (1). Kartupeļi izveļas
no maisa. Ābols izveļas uz grīdas. Putniņš iz-

vēlies no ligzdas. □ Liels, pelēks dzijas ka-

mols izvēlās viņai no klēpja . . Kaldupe 4, 94.

No somiņas līdzi ķemmei izveļas krustmātes

Amandas vēstule. Brodele 17, 155. Papīrs čauk-

stēja un čabēja, ārā izvēlās dzeltāni [dzelteni]
sarkans apelsīns.. Sudrabkalns 11, 494. Motors

ierēcās . . Krava saguma uz kreiso pusi, tomēr

[automobiļa] ritenis paspēja izvelties no do-

bes. Dripe 2, 59. // Veļoties izvirzīties cauri

(kam), caur (ko). Bumba izveļas cauri žogam.
// pārn. Šķietamā kustībā izvirzīties (par de-

bess spīdekļiem). lO ..mākoņi nemierīgi

skrēja un jaucās, brīžiem aizklādami mē-

nesi, kas drīz vien atkal izvēlās kā dzin-

tara gabals no mākoņu mutuļiem. Austriņš 1,41.

Sārti nokaitēta [saules] ripa izvēlās no apvār-

šņa, un . . tūliņ pieņēmās arī vējš, maigi silts

jau no paša rīta. Talcis 4, 68. // pārn.; sar. Ar

grūtībām, negribīgi tikt izrunātam. O Kura

māte nerūpējoties par savubērnu, un, kad aiz

pārāk lielām raizēm izveļoties kāds vārds

drusku asāks, tad to nevajagot tūliņ likt uz

lieliem svariem. Birznieks-Upītis 6, 95.

2. Mutuļiem izplūst, izvirzīties (parasti par

tvaiku, gaisu, sniegu). \CJ No piesnigušā egļu

biezokņa izvēlās tvaika mutulis un pamazām
izklīda saltajā gaisā. Cīņa 63, 34, 4. // sar. Ar

kustību, kas atgādina velšanos, izvirzīties.

O Atslēga nokrakstēja, un no kameras kori-

dorā izvēlās . . jūrnieks. Grīva 9, 75. Pats tikai

izvēlās no ratiem un pūzdams pazuda kambarī

[istabā] . . Upīts XI, 339.

3. parasti divd. formā: izvēlies. Būt izvirzītam
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no parastā stāvokļa (piemēram, uz ārpusi).

Mājai siena izvēlusies uz āru. a Biezās lūpas

nekad nenosedz četrus uz priekšu izvēlušos

priekšzobus. Sēlis 1, 195.

4. trans. Ilgāku laiku, daudz velt. I. visu

dienu akmeņus. O Velns izvēlies bluķi pret-

kalnis [pret kalnu]. ME I, 826.

izveltnēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Vel-

tnējot izveidot. O Viņa izvēlusi no bļodas pē-

dējo mīklas kluci, izveltnējusi garu jo garu un

tagad ātrām kustībām griež citu pēc cita ma-

zus mīklas gabaliņus. Zigmonte 2, 11. Uzrūgušu

mīklu izveltnē 1,0—1,5 centimetrus biezā

plāksnē, pārziež ar magoņu masu un satin

veltnī. Mājtur 327.

izvelvējums, -a, v.; pareti. Paveikta darbība,

rezultāts i zv c lv ē t. !□ Skaņu plūdumi
viļņo starp augstajiem izvelvē jumiem. ME

I, 827.

izvelvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans.; pareti.

Panākt, būt par cēloni, ka (kam) rodas velves

lorma. □ Lielus [naftas un gāzes] krājumus

iespējams atrast zonās, kur smilšu nogulumi
mijas ar māla slāņiem, kā arī pamata pacē-

lumu nogāzēs un izvelvētajās daļās. Zin T

67, 1, 10.

izvemt, -vemju, -vem, -vemj, pag. -vēmu;

trans. Vemjot izvirzīt no kuņģa (ko). □ Viņa

iedzēra ūdeni, bet atkal izvēma. Sakse 2, 69.

izvemties, -vemjos, -vemies, -vemjas, pag.

-vēmos; refl. Vemjot iztukšot kuņģi. O «Tad

vajag izvemties, kad ir slikti.» Ramonas mie-

tīgajā sejā nodreb pretīgums. Indrāne 6, 311.

izverdzināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, ļoti verdzināt; ari izkalpināt. Ko-

loniālisma jūgā izverdzinātās tautas. Sen-

jors Montē prot savus kalpus izverdzināt. Viņš
tiem nedod ne brīdi atpūtas. No agra rīta līdz

vēlam vakaram viņi strādā kā vergi. Grīva

l, 171. Pie cita vergot ir grūti. Bet neviens cits

nevar tā izverdzināt kā cilvēks pats sevi. Jā-

nis Stūrītis vakaros vai krita no kājām, tik

noguris ievilkās istabā. Purs 5, 21.

izvērpt, -vērpju, -vērp, -vērpj, pag. -vērpu;
trans. 1. Vērpjot izveidot (dziju, diegus). I.

rupju vilnas dziju. O . . [mākslas audēja] aug-

sti novērtēja mūsu tālās sences veiklību —

ar rokas ratiņu izvērpt tik smalku un grodu

diegu. . Zv 68, 5, 17. pārn. Tur atskanēs tas

pats stāsts, tikai daudz skaļākās balsīs un

sīkāk izvērpts. Kalndruva 2, 119.

2. Vērpjot izlietot (daudz vai visu). O Iz-

vērpt visus linus, visas pakulas, visu vilnu.

ME I, 828.

izvērpties, -vērpjos, -vērpies, -vērpjas, pag.

-vērpos; refl. 1. Ilgāku laiku, daudz vērpt. I.

visu dienu. O Vai tad citā laikā diezgan ne-

izvērpsities. ME I, 828. // trans. I. linus.

2. parasti 3. pers. Tikt izvērptam (parasti ne-

viļus, negribēti). Dzija izvērpusies par smalku.

ItZl pārn. Valdis nepacietīgi aprauj pārāk gari
izvērpušos domu . . Zigmonte 1, 62.

izvērst', -vēršu, -vērs, -vērš, pag. -vērsu;
trans. 1. Vērst plašumā, attīstīt (darbību, pa-
sākumu v. tml). I. organizācijas darbību.

I. sociālistisko sacensību. I. celtniecību.

O A. Kalniņš izvērsa plašu koncertdarbību,
nodibināja savu kori, rīkoja . . kora koncer-

tus . . Vītoliņš l, 22. Faunu tieši ietekmē medī-

bas, zveja un . . plaši izvērsta kaitēkļu apka-
rošana. Latv dzīvn 10. Mums nevienam toreiz

vēl nebija diezin kāda pieredze tāljūras gai-
tās, jo republikas zvejas kuģi tikai sāka iz-

vērst zveju Ziemeļjūrā un Atlantijā. Talcis

7, 130. // Plaši, daudzpusīgi risināt, attīstīt (sa-

runu, tēmatu, sižetu v. tml.); detalizēti izveidot

(mākslas tēlu). I. debates. I. diskusiju. «lijā
Muromietī» [lugā] norādījumi uz to, kas da-

rāms, lai tauta būtu brīva, ir daudz tiešāki, šī

doma izvērsta plašāk. J Kalniņš 1, 287. Dot

krievu prozas jaunākā devuma izvērstu ap-

skatu nozīmētu rakstīt plašu jo plašu apcerē-

jumu. Lit M 61, 22, 3. Traģēdijā «Spartaks» se-

višķi plaši izvērsta ekspozīcijas daļa. Valeinis

1, 116. ..neskaidrie zemteksti bieži vien trau-

cēja [dzejniekam] izvērst . . tēlus. Lit M 60, 51,2.

// Plaši, daudzpusīgi izpaust, parādīt (piemē-

ram, talantu, spējas). O.. viņš, labākajā ga-

dījumā, visu izskaidroja ar vēlēšanos izvērst,

likt īsti lietā savas spējas. Bērce 3, 388.

2. Pilnīgi apvērst (ar iekšpusi uz āru, pie-

mēram, apģērba daļu). O Muraška bija pa-

tiesi pārsteigts un izvērsa uz āru tukšās bikšu

kabatas. Birze 5, 105. Gultas maisu izvērš, kad

krata ārā salmus. ME pap I, 495. // Pilnīgi ap-

vērst (augsnes kārtu). O Kur lauki nav dre-

nēti, tur tūlīt pēc ziemāju sējas izdzenamas

ūdens noteces vagas. Darbs veicams ar speci-
ālu abpusvērsēju arklu, kas vagu izdzen un

reizē izvērsto zemi nolīdzina. Apsītis 1, 388.

3. Izvirzīt (uz āru, sānis ķermeņa daļas).
I. elkoņus. I. krūtis. □ Trešais vingrojums.
Izejas stāvoklis: papēži kopā, pirkstgali izvēr-

sti. PL Skola 62, 4, 69. Tā viņš sēž
— ar sānis

izvērstu, saliektu kāju. PL Siev 64, 5, 3. // pa-

rasti divd. formā: izvērsts. Būt izvirzītam (uz

āru, sānis). !□ . . garās arbās iejūgti vērši ar

platiem, uz sāniem izvērstiem ragiem. Spāre

5, 175. Kamanām sāni par daudz uz āru izvēr-

sti. ME pap I, 495.

4. mii. Sadalīt platumā un dziļumā (veidojot
kaujas iekārtu). I. rotu. Izvērstā ierinda ■—

ierinda, kurā karavīri, karaspēka apakšvienī-
bas un daļas novietotas frontālā līnijā regla-

mentā noteiktās atstarpēs.
5. mat. Pārveidot detalizētākā lormā (kom-

paktā veidā uzrakstītu matemātisku lormulu).

I. formulu. I. izteiksmi.

izvērst2
, -vēršu, -vērs, -vērš, pag. -vērtu;

trans.; pareti. Pārvērst, pārveidot. O Kā tu

proti visu izvērst sev par labu,» Jorens saka

Zigmonte 2, 178. Taču galvenā pārmaiņa bija tā,

ka sedzacītes sievišķīgo kautrību, kas domi-

nēja pirmajās izrādēs, Mirdza Šmithene iz-

vērta par bailēm no cilvēkiem. Dzene 3, 103.

Ja tropu var izvērst salīdzinājumā, tad tā ir

metafora vai kāds no tās paveidiem . . Valeinis

1, 197.

izvērstiesi, -vēršos, -vērsies, -vēršas, pag.

-vērsos; refl. 1. parasti 3. pers. Reil. -> iz-

vērst1 (1). Izvērsās spraiga sacensība. IO Re-

publikas ekspedīcijas zveja izvēršas trieciena



izvērsties 2 732

tempos, tajā nodarbināti. . tūkstošiem cilvē-

ku .. Talcis 7, 24. Patlaban fabrikā izvēršas plaši
ražošanas modernizācijas un rekonstrukcijas
darbi. Rīgas B 73, 129, 8. Mūsu tēlniecības at-

tīstība puslīdz vienādi izvērsusies visos žan-

ros . . Māksla 70, 4, 24. /'/ Tikt risinātam plaši,

daudzpusīgi, ari izraisīties (piemēram, par sa-

runu, debatēm). Diskusija sāka i. O Starp
Upelnieku un Pāvulānu vairākkārt izvērsās

domu maiņa. A Grigulis '13, 161.

2. Izvietoties izklaidus; izvietojoties, novie-

tojoties aizņemt (telpu, platību). !□ Jaunieši..

visas alejas platumā izvērsušies. . gāja uz

tramvaja pusi. PL Siev 59, 8, 9. Padome pare-

dzējusi turpmāk telpas paplašināt, izvēršoties

blakus esošajos namos. Māksla 73, 4, 26.

3. mii. Reil.—*- i zv ē r s t (4). O Namu

aizsegā kaujai izvērsās smago tanku kolonna.

Grīva 4, 94. Kamēr pulks izvērsās, tas virzījās
nevienmērīgi, bieži stādamies, sadrūzmēda-

mies. Grants 5, 35.

4. sar. Parādīt savas spējas; atļauties neiero-

bežotu rīcību, izturēšanos. iCD «Šad tad aizeju

uz kādu balli. . Man labāk patīk mājas vie-

sības — tur var vairāk izvērsties.» Liesma

59, 1, 9.

izvērsties
2, -vēršos, -vērsies, -vēršas, pag.

-vērtos; refl. 1. parasti 3. pers. Pārvērsties, pār-
veidoties (par ko) — piemēram, par darbību,

pasākumu. !□ Zemes valdniekiem jau sākumā

izcēlās savstarpējas nesaskaņas. Tās pieauga
un izvērtās par asiņainām cīņām starp ordeni,

Rīgu un virsbīskapu. A Gulbis 2, 5. Brauciens

bija izvērties aizraujošā dēkā. Skujiņš 5, 85.

// Par tekstu, vārdiem, sarunu v. tml. O Pats

stāsts beidzot izvērtās tā, ka viņi ar Brīviņa
brāli bijuši gandrīz vai draugos. . Upīts 4, 243.

Metafora, kuras pamatā ir antropomorfisms
(parādību pielīdzinājums cilvēkam), bieži vien

izvēršas par personifikāciju. Valeinis 1, 200.

// Par psihisku stāvokli, cilvēku attiecībām.

O Pārciestās bailes un pazemojums ...
un

viss Jānim acumirklī izvēršas nejaukās dus-

mās. Upīts IV, 773. Varbūt, ja Ēriks. . būtu

mēģinājis ar viņu runāt. . un izrādījis vēlē-

šanos pielīdzināt savu soli viņas solim, jā,
varbūt viņu attiecības būtu izvērtušās citādas.

Sakse 7, 472. Jūrskolas sarīkojumā nejauši aiz-

sāktā pazīšanās izvērtās siltā draudzībā. Līvs

3, 10.

2. parasti 3. pers. Kļūt tādam, kam pastipri-
nās kādas īpašības (par parādībām dabā).
O . . sastopamas arī vietas, kur Gauja izvēr-

šas plata un rāma, atgādinot spoguļainu ezeru.

Lagzdiņš 3, 32. Sacēlās vējš, kas vēlāk pagrie-
zās ziemeļos un izvērtās vētrā. Grants 7, 137.

//_ Par skaņām. O Atskanēja mežraga sig-
nāls, kas izvērtās par skaistu, skanīgu melo-

diju. Sakse 9, 221.

3. parasti 3. pers. Kļūt tādam, kurā norisinās,
notiek kas būtisks, nozīmīgs (par laiku, laika

posmu); kļūt tādam, kurā kas norisinās, notiek

citādi nekā iepriekš, nekā paredzēts. O Sī
diena visai Apenāju ģimenei izvērtās divkārt

priecīga.. Birze 3, 134. 1972. gads jaunajiem
laukkopjiem izvērtas par trieciendarba gadu.

Liesma 72, 9, 8. Varbūt diena izvērtusies pārāk
tveicīga . . Zigmonte 4, 120. // Par mūžu. O Ai,
šo dzīvīti dzīvot par jaunu Nebūtu tūkstoš-

kārt arī par ļaunu: Skaistāks un pilnīgāks iz-

vērstos mūžs! A Bārda 1, 45. . . gribas trūkuma

dēļ viņas dzīve arī izvērtusies neveiksmīga.
Ezera 2, 162.

4. pareti. Izveidoties (par ko), ari pārmainī-
ties (par cilvēku). !□ Gundega skatījās draugā,
it kā redzētu to pirmo reizi. Izskatīgais zēns,

tagad gandrīz divdesmit gadu vecs, bija izvēr-

ties par īstu skaistuli. Jauno v 59, 52. . . šis pats

lāga vīrs [skolotājs] . . var lāgiem izvērsties

taisni briesmīgs, var ducināt pār skolēnu gal-
vām tādus dārdus, ka pat palaidnis Raimonds

tad neuzdrīkstēsies raudzīties bezkaunīgi. Zig-

monte 1, 82.

izvērsums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tātsizvēr stl (1). Celtniecības i. Kompo-
zīcijas i. !□ . . līdz ar mākslinieciskās pašdar-
bības plašu izvērsumu vēl augstāk jāpaceļas
un kvalitatīvi bagātākai jākļūst profesionāla-

jai mākslai. Lit M 63, 6, 2. Viņa [mākslinieka]
ota neizplūst žanriskā daudzfigūru stāstījumā,

plašos daudzplānu telpas izvērsumos. Tēl M 57.

110. Dzejolī, tāpat kā jebkurā citā daiļdarbā,
jābūt zināmam ievadījumam. . domas un jūtu

attīstījumam, izvērsumam un nobeigumam.

Valeinis 1, 142.

2. Paveikta darbība, rezultāts izvērs f 1

(3). Kāju i.

izvērt, -veru, -ver, -ver, pag. -vēru; trans.

1. Verot izvirzīt (pavedienu, auklu v. tml.)

cauri (kam), caur (ko). I. diegu caur adatas

aci. O Cauri cemmei laivas galā man ir iz-

vērta stipra aukla . . Jaunsudrabiņš 5,229. Grieta:

Nu jau tam kā lācim jāizver riņķis caur

purnu, lai spētu savaldīt! Aspazija 3 , 229.

2. Izvilkt (ko ievērtu). ifZD Izvērt diegu no

adatas. ME I, 828.

izvērtējums, -a, v. Paveikta darbība, rezul-

tāts izvērt ēt. Kokmateriālu i. O Tātad

literatūra dzīvi atspoguļo ar emocionālu tēlu

palīdzību. Atspoguļojumu caurstrāvo paša
rakstnieka pārdzīvojums, tēlotās parādības
vienmēr sniegtas autora izvērtējumā. Valeinis

1, 18.

izvērtēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Novēr-

tēt (kādu kopumu, parasti pa tā sastāvdaļām,

detaļām). I. kokus. O Jāizvērtē ne tikai liet-

koksne un dedzināmā malka, bet arī visa pā-

rējā organiskā masa, kas izaugusi mežā: sku-

jas, lapas, koku miza
..

D kal 65, 53. // No-

vērtēt (katru laktu, notikumu v. tml.) noteiktā

kopsakarībā. I. dzeju. I. rakstnieka literāro

mantojumu. O Esam paraduši, skarot kārtējo
uzdevumu loku, kaut nedaudz izvērtēt agrāk
veikto. Māksla 72, 2, 14. Nav viegli salīdzinā-

jumā izvērtēt viena vai otra [daiļliteratūras]
darba vietu gadskārtējā literārajā ražā . . Kar

58, 10, 108. Ziņas par Ķemeru rezervāta terito-

rijas seno ģeoloģisko pagātnivaram iegūt tikai

netiešā ceļā — izvērtējot Latvijas PSR dziļ-

urbumos iegūtos datus. Saudz dabu 12.

izvērties, parasti 3. pers., -veras, pag. -vērās.

1. Re/7, -aizvērt (2); tikt izvērtam (parasti
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neviļus, negribēti). □ Diegs izvēries no ada-

tas. ME I, 828.

2. Reil. -aizvērt (1); tikt izvērtam. Prie-

vīte izvērās viegli cauri cilpiņām.
izveseļoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Pilnīgi atgūt veselību (pēc slimības).

O . . slimā meitene ir izveseļojusies un jau

apmeklē skolu.. Lācis 15. 165. Pēc kāda mē-

neša ērglis izveseļojās. Labais spārna gals no-

karājās tikai vēl drusku zemāk nekā kreisais.

Birznieks-Upītis 6, 247. pārn. Kārkliņa cerēja,
ka starp vienkāršiem cilvēkiem Irma izvese-

ļosies no apmātības skurbuļa, sapratīs, kur

meklēt ceļus izejai no nabadzības. Sakse 1, 173.

izvēsināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

pareti. Izdzisināt, arī izvējot (telpu). I. istabu.

izvēsināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;

refl.; pareti. Atvēsināties. IO Jāiet ārā izvēsi-

nāties. ME I, 828. Staigājot pa mežu, bija izvē-

sinājušies. ME pap I, 495. // Izdzist, arī izvējo-

ties (par telpu). Istaba izvēsiinājusies.

izvest, -vedu, -ved, -ved, pag. -vedu; trans.

1. Vedof (ar transportlīdzekli), izvirzīt (no ku-

rienes, kur v. tml). I. malku no meža. I. granti
uz ceļa. □ Bija pēdējais laiks izvest tīrumos

mēslus, lai vēl pirms Jāņiem pagūtu apart.
Plaudis 2, 265. Muraška aizgāja meklēt trak-

toru, lai nedzīvo akmeni izvestu līdz ceļam.
Birze 5 , 264. // Vedot (ar transportlīdzekli), iz-

virzīt cauri (kam), caur (ko). I. malkas kravu

cauri mežam. // Izvirzīt (transportlīdzekli),
braucot (ar to); izbraukt. !□ ..manam drau-

gam pievakarē sāka ķerties [zivis], un vakarā

mēs krastā izvedām pilnu laivu ar zivīm. Grīva

9, 17. Un tad . . komandieris . . izveda savu kuģi

brīvajos ūdeņos . . Zv 65, 13, 17. // Vedot izvir-

zīt (no kurienes, kur v. tml.) — par transport-
līdzekli. Traktors izveda baļķus no meža.

O . . sniega klajumā nolaidās padomju lid-

mašīna un izveda ievainotos mūsu aizmugurē.
Bērn 50, 2, 5. // Vedot izvirzīt cauri (kam),
caur (ko) — par transportlīdzekli. Autobuss

izvedis ekskursantus cauri pilsētai.
2. Vedot (liekot iet sev Ildzi) panākt, ka

iziet, iznāk (no kurienes, kur v. tml.). I. tū-

ristus no muzeja. I. bērnus pagalmā. I. govi
no kūts. O . . māte mani steidzīgi izveda no

istabas. J Kalniņš 2, 192. Viņa rūpējas par mazo

Dzintaru, arī svētdienās viņa reizēm izved

puiku pastaigāties . . Zigmonte 6, 102. . . Mār-

tiņš jau rīkojās pa kūti. Vēlreiz nosukāja zir-

gus . . Vienu pēc otra izveda ārā . . Upīts 4, 259.

pārn. Viens no Andreja Upīša lielākajiem no-

pelniem ir tas, ka viņš latviešu noveli izvedis

visas cilvēces dzīves plašumos. Kar 57, 12, 94.

pārn. Slepus gruzdošais protesta gars izved

Mari uz revolūcijas ceļa. Jaun Gr 69, 5, 5. // Ve-

dot (liekot iet sev Ildzi) panākt, ka iziet, iznāk

cauri (kam), caur (ko). I. ekskursantus cauri

parkam. ĪO Viņsētas Mārtiņš . . deva Jēkabam

krietnu padomu: «Izved savu iecerēto caur

Dūkņu mežu, tad redzēsi, kāda būs sieva visā

dzīvē.» Kaldupe 6, 44. // Panākt, ka dodas līdzi

(dzīvnieku mazuļi) — par dzīvniekiem. Vista
izved cāļus no kūts. !□ Patlaban strazdi bija
izveduši savus bērnus mācīt laisties un sasē-

dinājuši upes krūmos. Birznieks-Upītis IV, 39.

// Panākt, ka (mazuļi) noteiktā attīstības pa-

kāpē atstāj ligzdu (par putniem). O Putni jau
bērnus izveduši. ME I, 827. // Izvirzīties (par

ceļiem, takām v. tml.). Ceļš izved gājējus no

meža.

3. Piegādāt (preces citam valsts rajonam,

apgabalam v. tml.). I. rūpniecības preces uz

valsts ziemeļu rajoniem. I. radioaparātus uz

citām savienotajām republikām.

4. ekon. Piegādāt (preces vai kapitālu ārval-

stij). I. preces uz ārzemēm. O Tagad Rumā-

nija izved darbgaldus vairāk nekā uz 60 val-

stīm .. Rīgas B 73, 131, 8. «Sarkankoks,» kap-

teinis nosaka. «Republikas [Spānijas] bagātība.
Tas galvenēm kārtām tiek izvests uz Franciju
un Ameriku.» Grīva 8, 218.

5. mii. Likt (karaspēkam) iziet (no kādas te-

ritorijas).
6. novec. Izprecināt. Izvest tautās ■— izpreci-

nāt. O «Redzēsi, vīriņ, cik taupīga saimniece

es būšu. . . Lai tikai izved vien tavu māsu,

vai tu domā, ka tās vietā vairs meitu [kal-

poni] ņemšu!» Blaumanis 6, 51. Man māsiņa iz-

vedama, brālim sieva pārvedama. ME I, 827.

Birztalā kūkoja novēlojusies dzeguze, un Pum-

purs ierunājās: «Es skaitīšu par jums: cik vēl

gadu, līdz Jaungaigalu Edi izvedīs tautās?»

J Kalniņš 3, 143.

7. Pēc noteiktiem likumiem, kārtulām izvei-

dot jaunu (parasti matemātisku) sakarību no

dotajām sakarībām. I. formulu.

OrOlzvest no pacietības sar. — panākt, būt

par cēloni, ka zaudē pacietību, sadusmojas.

O Bet manas atbildes laikam sāka izvest pra-

tinātāju no pacietības. Brodele 13, 88. . . no'

zivīm jau nākot nelaba smaka. Tas bija par

stipru teikts un izveda Lērumu no pacietības.
Grants 7, 139.

izvēst, -vēstu, -vēsti, -vēst, pag. -vēsu; in-

trans.; reti. Kļūt vēsam (parasti par telpu). Is-

taba izvēsusi. // Atvēsināties (par cilvēku, tā

ķermeni). O Jūs esat bijuši sakarsuši un ātri

izvēsuši. ME I, 828.

izvesties, -vedos, -vedies, -vedas, pag. -ve-

dos; refl.; trans. Ilgāku laiku, daudz vest. I.

visu dienu malku.

izvētīt, -vētīju, -vētī, -vētī, arī -vētu, -vēti,

-vēta, pag. -vētīju; trans. Vētīt un pabeigt
vētit. !□ Kad viss izvētīts

.. , tad abi slaukām

piedarba klonu. Birznieks-Upītis Ila, 108.

izvicināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Ilgāku laiku, daudz vicināt. I. rokas. I. zobenu.

Ķ> Izvicināt dūres vienk. —
izkauties. O «Kau-

ties!» Vieziņš sakoda zobus. Zigis_tiešām bija
atradis īsto reizi, kad izvicināt dūres. Saulītis

12, 339.

izvicot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Ilgā-
ku laiku sist, dauzīt (parasti ar vicu). lO Pa-

priekš mēs ar garām vicām izvicojam pie-
darba iekšpusē jumtu. Tas ir no salmiem un

stipri pieputējis . . Akuraters 1, 49.

2. sar. Izēst (ēdienu). I. biezputru. // £dof

iztukšot (trauku). I. zirņu bļodiņu.
izvicoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl.; sar. Ilgāku laiku, intensīvi ko darit. L
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visu dienu pa siena pļavu. // Izkauties; ari

izplosīties. I. ar vicām.

izvidžināties, parasti 3. pers., -inās, pag. -māj-

ās; refl. Ilgāku laiku, daudz vidžināt. Bez-

delīgas izvidžinājās un aizlaidās.

izviebt, -viebju, -vieb, -viebj, pag. -viebu;

trans. Viebjot pārveidot (seju), izveidot (tajā

grimases); izvaibstit. IO Čugunjānis vaima-

nāja sāpēs izviebtu seju. Rozītis 2, 36. Krust-

tēvs dažādi izviebj seju. ME I, 831.

izviesoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl.; pareti. Ilgāku laiku viesoties; viesoties

un pabeigt viesoties. O Es gribēju pie jums

izviesoties. ME I, 831.

izvietojums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts -aizvietot (1). Mēbeļu i. telpā. Saim-

niecības ēku i. Ražošanas cehu i. rūpnīcā.

O Apgaismošanas ķermeņu daudzumu un to

izvietojumu, protams, nosaka katras atseviš-

ķas skatuves lielums un uzbūves īpatnības.
Pašd sk 121. Izmantojot hronoloģisko principu

eksponātu izvietojumā, izstādes rīkotāji pa-

rāda draudzīgo raksturu, kāds valdījis abu

valstu attiecībās. Cīņa 64, 142, 3. . . Valdis pārāk
labi pazina kajīšu izvietojumu [uz kuģa]. Līvs

3, 24.

2. Paveikta darbība, rezultāts -aizvietot

(2). O Strādnieku izvietojumam, kā arī mate-

riālu, darba rīku un mehānismu novietojumam
darba vietā, jābūt tādam, lai nodrošinātu ražo-

šanas uzdevumu sekmīgu izpildi bez liekām

kustībām. Sterns 2, 7. lepazinies ar dumpinieku

spēku izvietojumu, J. Vācietis izstrādāja kon-

krētu rīcības plānu. . Cīņa 73, 275, 2. Baltijas
republiku ekonomikas tālāka attīstība prasa

uzlabot ražošanas spēku izvietojumu.. Zin T

66, 4, 4.

3. Rezultātsi z v i c to t (3). O Zvaigžņu

izvietojumā nav vērojamas nekādas īpatnības
vai struktūra. Ikaunieks 1, 36. ..apgūstot zinā-

šanas par augu sistematizāciju un ģeogrāfisko

izvietojumu, ģenētiķis varēs apzināti izvēlēties

sākotnējās formas krustošanai. . Pad J 73, 2, 4.

Atkarībā no plaisām, zariem, nepareiza šķiedru

izvietojuma, kukaiņu bojājumiem koksnes

stiprība var samazināties par 50—80% un vai-

rāk. Sterns 2, 65.

izvietot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. No-

vietot noteiktā kārtībā, veidā (kur priekšme-

tus). I. mēbeles istabā. O . . uz nelielās ska-

tuvītes deju orķestris izvietoja savus instru-

mentus. Purs 4, 80. Šķelmīgs skuķis, gadus seš-

padsmit, sāka izvietot galda kartes. Zemzaris

1, 53. Tagad ātri cēlu ratos dakšu pēc dakšas.

Bet meitene, kā likās, bez grūtībām izvietoja
uzdoto āboliņu, veidodama glītu, pamatīgu ve-

zumu. Kar 55, 11, 84. Ilgajos darba gados car-

nikavieši iemanījušies ļoti prasmīgi izvietot

stāvvadus selgā, jo arī reņģu bariem ir savas

iecienītās vietas. Cīņa 73, 407, 2. // Uzcelt, uz-

būvēt noteiktās attiecībās (pret ko, piemēram,

celtnes, telpas celtnē). |Q Aug apgabala
centrs, kurā izvietotas trīs augstskolas, asto-

ņas vidējās speciālās skolas. Vējāns 5, 177. Gai-

tenis šķita nebeidzami garš, abās pusēs bija
-vienmērīgi izvietotas daudzas istabas. Saulītis

12, 81. Jaunajā piecstāvu korpusā izvietoti ra-

žošanas cehi ar visām nepieciešamajām no-

liktavām . . Zv 64, 7, 5.

2. Likt (kur) novietoties, atrasties noteiktā

kārtībā, panākt, ka (kur) novietojas, atrodas

noteiktā kārtībā (daudzi cilvēki, dzīvnieki). I.

skolēnus klasē. I. govis kūtī. O Viesus izvie-

todama, viņa sev blakus nosēdināja Laimonu,

bet Ligitu patālāk. Kar 57, 3, 74. . . karavīri

bija izvietoti vairākās neizremontētās un ne-

apdzīvotās vasarnīcās
..

A Grigulis 13, 429. Iz-

vietojuši apkārt sādžai posteņus, partizāni

ierīkojās uz naktsmītni. Spāre 5, 263. // No-

rīkot (vairākus vai daudzus cilvēkus darbā,

parasti dažādās vietās). !□ Kad pārvaldē

izvietoja jaunos stūrmaņus pa zvejas kuģiem,
neviens kapteinis negribēja ņemt tik jaunu

puisi par vecāko palīgu .. Talcis 7, 226. . . talci-

niekus prasmīgi izvieto darbā un neviens ne-

stāv dīkā . . Cīņa 57, 225, 1.

3. parasti divd. formā: izvietots. Būt novie-

totam, atrasties (kur) kādā secībā, attālumā

(par parādībām dabā). !□ Vai zvaigznes šai

milzīgajā telpā [Visumā] izvietotas vienmērīgi?
Nē. ikaunieks l, 5. . . šķīdināmā komponenta
atomi izvietoti starp šķīdinātāja atomiem tā

kristāla režģī. . Zin T 67, 1, 20. // Būt novieto-

tam, atrasties kādā secībā (organismā, tā da-

ļās). O Gludie muskuļi izvietoti galvenokārt
iekšējos orgānos . . Ves 64, 9, 8. . . labdabīgie

audzēji var būt izvietoti vairākās ķermeņa da-

ļās vienlaicīgi vai pat visā ķermenī. Ves 63,

2, 30. Sīpoliem sakņu sistēma ir vāja un izvie-

tota augsnes virskārtā . . Lauku Dzīve 71, 5, 30.

izvietoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos; refl.

1. Novietoties (kur) noteiktā secībā, attālumā

(par daudziem cilvēkiem, dzīvniekiem).

□ . . septiņas patstāvīgās partizāņu grupas . .
izvietojušās mežos visapkārt Gudenieku pa-

gastam. . Samsons l, 111. Lidmašīnas salonā var

izvietoties 121 pasažieris. Rīgas B 73, 126, 1.

Medņu vistas ierodas riesta vietā pusstundu
vai stundu pirms saules lēkta un izvietojas ap

riesta centrā dziedošajiem spēcīgajiem gai-
ļiem.. Kronītis 1, 273. // lekārtoties (daudziem

darbā, parasti dažādās vietās). □ Kā tad mūsu

republikā izvietojušies muzikologu kadri?

Lit M 67, 11, 13.

2. parasti 3. pers. Būt novietotam, atrasties

(kur) kādā secībā, attālumā (par parādībām
dabā). IO . . [zinātnieks] secināja, ka neatka-

rīgi no tā, kādas arī būtu kristālu veidojošās

daļiņas, telpā tām jāizvietojas paralēlos vir-

zienos un stingri noteiktos attālumos. Upīte

1, 126. . . cietā šķīduma atomiem iespējams arī

nedaudz pārkārtoties. Lielākie atomi tiecas iz-

vietoties izstieptajos kristāla apgabalos..
Zin T 67, 1, 20.

3. parasti 3. pers. Tikt uzbūvētam, uzceltam

noteiktās attiecībās (pret ko, piemēram, par

celtnēm, par telpām celtnē). O Ciems izvie-

tojies ielejā. . , pie mājām stāv ābeles un

aprikozes. Ziedonis 5, 18. Lielpaneļu ēkas pa-

rasti ceļ lielos kompleksos. Vienā kvartālā

izvietojas liels skaits vienāda tipa dzīvojamo
ēku. Zv 60, 2, 18. Dzīvokļi [namā].. nebija
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lieli, jo pašaurajā kāpņu laukumiņā izvietojās
piecas durvis, no kurām katras veda savā

miteklī. Liesma 59, 11, 10.

izvijums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts ->- izvī t (1). Auklas i.

2. Paveikta darbība, rezultāts -> izvī t (2).
Ziedu i. vainagā.

3. Paveikta darbība, rezultāts izvī t (3).
I. audumā.

izvīkstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans.; apv.

Izvīstīt.

izvīkstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.; apv.

Izvīstīties.

izvīlējums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts —>- i z v 11 ē t (1). Zāģa i.

2. Paveikta darbība, rezultāts ->■ izvil ē t

(2). Atslēgas i.

izvīlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Vlle-

jot (ar vīli), uzasināt (piemēram, zāģi). !□ No-

liņš: Zāģis izvīlēts. Ko tad nu darīs? Edvards:

Ej un zāģē klēts galā tos ošus nost. Blaumanis

6 , 395.

2. Vīlējot izgatavot, izveidot (ko). I. atslēgu.
lO Dekorāciju nostiprināšanai lietojamie ur-

bji . . ir viegli izvīlējami no resnas stieples ..
Pašd sk 146. Viņš arī prot no. . koka, raga

izvīlēt un izveidot dažādus tēlus: laimesmāti,

mežamāti . . A Gulbis 1, 78. // Vīlējot izveidot

(kur, piemēram, robu, rievu). O . . mazražīgs
roku darbs bija arī cauršujamās adatas rievas

izvīlēšana. Precīzi izvīlēt rievu bija ļoti grūti,
un tādēļ adatas darba procesā bieži lūza. .
Zin T 63, 1, 30.

izvilināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Vilinot panākt, ka izvirzās (no kurienes,
kur v. tml.). □ Stalžāna sieva veltīgi nopūlē-
jās runci no turienes [paklēts] izvilināt ar ga-

ļas šķēlīti. Minka pabāza gan degununo klēts

apakšas, paķēra gaļu, bet pabēga ar to atkal

atpakaļ . . X Grigulis 3, 64. // Vilinot panākt,
ka izvirzās cauri (kam), caur (ko). I. suni cauri

dārzam. // pārn. Būt par cēloni tam, ka izvirzās

(no kurienes, kur v. tml.) — par parādībām
dabā. O Siltā pavasara diena bija izvilinājusi
skolas pagalmā daudz bērnu. Bērn 54, 5, 14.

Atraduši. . uzkalniņos dažas sēkliņas, noplu-
kuši dažus saules izvilinātos, vēl sarkanos as-

niņus, cīruļi jutās tik paēduši, tik līksmi. .
Birznieks-Upītis IV, 99. Sī gada agrais pavasaris

izvilinājis saulē pirmos ziedus. Pad J 59, 82, 2.

// pārn. Panākt, ka atskan (skaņas, melodija
no mūzikas instrumenta). !□ Mehāniķa sa-

strādātā roka viegli kā vasaras vēsma izvilina

no vijoles maigi dziedošas skaņas. Rinkule

2, 127. Ābrams no mutes harmonikām izvilina

kaut ko polkai līdzīgu. . Auziņš 1, 17. Tā [jūra]
ir visskaistākā mūzika, ko vēl neviens simfo-

niskais orķestris nav atskaņojis, jo maigās
vēsmu balsis, sudrabskanīgie ūdeņu gul-
dzieni . . nav izvilināmi pat no vissmalkākā

instrumenta stīgām. Grīva 5, 35.

2. Ar viltu panākt, ka iedod, atdod (naudu,
materiālas vērtības). I, vecākiem naudu. // Ar

viltu panākt, ka izpauž (piemēram, noslēpu-
mu). ,C 3 Viņš visur bija klāt, ar visiem kopā
iedzēra un, protams, dzērumā arī no viena

otra izvilināja dažus noslēpumus. Rozītis 1, 40.

// Izraisīt (piemēram, smaidu, smieklus).
O . . Elzas tēls stāv viņa acu priekšā, savār-

dzis, aizkustinoši maigs bērns, ko gribas mie-

rinot noglaudīt. . , lai izvilinātu smaidu bālajā
sejā . . Sakse 7, 308. Tur [dzejolī] pieminēts ka-

ķēns . . , kas aizkustina strēlnieku, izvilina tam

smaidu laikā, kad visapkārt vārās kara elle.

Lit M 58, 9, 1.

izvilkt, -velku, -velc, -velk, pag. -vilku; trans.

1. Velkot izvirzīt (no kurienes, kur v. tml).
I. naglu no dēļa. I. skabargu. I. nazi no kaba-

tas. I. maisu no klēts. I. ķerru pagalmā.
.. viņa izvilka no somas baltmaizes klai-

piņu. Ezera 7, 237. Vilnis rādīja aizvākotu

skārda cauruli, atvēra to un piesardzīgi iz-

vilka laukā saplīsušu un nodzeltējušu perga-

menta tīstokli. Breicis 1, 7. Ošu Andrs bij izvil-

cis pilnu spaini uz grodiem. Upīts 4, 223. \> Kā

no mārka izvilkts sar. — ļoti izmircis, slapjš.
□ Mazais [Andrs] atdzina lopus kā no mārka

izvilkts, bet klaigāja tik pašapzinīgi, it kā

taisni viņš ar savu izturību pavedinājis līt tik

ilgi un neatlaidīgi. Upīts 4, 128. // Velkot izvir-

zīt cauri (kam), caur (ko). I. kasti cauri telpai.
// Velkot, verot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml, piemēram, pavedienu, auklu). I. saites

no zābakiem. // Velkot, verot izvirzīt (piemē-

ram, pavedienu, auklu) cauri (kam), caur (ko).

I. diegu caur adatas aci. !□ . . tēvs izvelk . .
dzijiņu caur katru nīšu aci. Brigadere 2, 157.

// Izzvejot (1). !□ Ne tikai līdakas, bet arī

lielus asarus es esmu izvilcis ar velci. Jaun-

sudrabiņš 5, 19. Satvēris saujā mirdzošu zivi,
kuru tikko izvilcis, . . viņš kliedz: «Nāciet

makšķerēt!» Grīva 8, 273. ..kādreiz ar vadu

zvejnieki izvilkuši pat 48 kg smagu līdaku . .
PL Siev 59, 9, 20. // Izvirzīt, izdabūt (no ku-

rienes ķermeņa daļu). I. kāju no zābaka. I.

rokas no kabatām. !□ Ambaltajs izvilka

kājas no kāpšļiem . . Birznieks-Upītis 6, 190.

Izvilcis plaukstu no dūraiņa, tas . . grābstījās,

pūlēdamies uztaustīt metāla mēlīti. . Ezera

8, 129. Kad viņa [pīle] izvelk galvu no ūdens,

slapjums norit kā rasa no viņas kakla . . Jaun-

sudrabiņš 5, 12. // Izvēlēties un paņemt (piemē-

ram, loterijas vai eksāmena biļeti). O Skras-

tiņš sev svinīgi pārmeta krustu un izvilka

savu lozi. Tukša. Blaumanis 6, 45. Sāk griezties
laimes rati. Izvilkta pirmā loze ar laimesta

nosaukumu. Cīņa 63, 118, 3. // sar. Slepeni iz-

ņemt; ari izzagt. O . . viņš dievojas, ka naudu

tiešām tur ielicis, bet, ja vairs neesot, tad

kāds cits būšot . . izvilcis. Dripe 3, 193.

2. Velkot (parasti aiz rokas), izvirzīt (no

kurienes, kur v. tml). !□ Brigadieris vilkšus

izvelk Reini no darbnīcas. Krūmiņš 1, 81. Pēc

brīža Dāvis atkal mani purina, izvelk priekš-
namā un ar aukstu ūdeni saslapina seju. Birz-

nieks-Upītis 6, 342. Puiši un meitas sameklējuši
Pētera ermoņikas un izvilkuši viņu ar tām

pagalmā. Viese 1, 77. // Velkot (parasti aiz

rokas), izvirzīt cauri (kam), caur (ko). I. zēnu

cauri ļaužu drūzmai. // Velkot izvest (par

transportlīdzekļiem). Traktors izvelk no dub-

ļiem automobili. O . . velkonis paņēma vaļu
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mednieku kuģi tauvā un izvilka pa ostas vār-

tiem jūrā. Lācis 10, 57.

3. Izplest, izvirzīt garumā un novietot (kur),-

mi izstiept, I. starp kokiem auklu. O Mazā

Maija izvilkusi diegu pār visu istabu. Eferts-

Klusais i, 163. Vietām telpu krustoja izvilktās

veļas virves . . Lācis 15, 83. . . mūra žogs, ku-

ram drošības labad vēl gar augšējo malu bija
izvilktas vairākas kārtas dzeloņstiepļu. A Gri-

gulis 10, 9.// Izstaipīt (parasti rokas, muskuļus,

piemēram, nesot ko smagu). O Rokas kļūst
karstas un sausas, sāpīgi smeldz izvilktās

dzīslas, bet laiva šņākdama skrien vējā . . Kar

49 , 4 , 320.

4. Velkot (parasti ar ko asu, smailu), izvei-

dot (kādā virsmā svītru, rievu v. tml).

Q Dobē 10 cm attālumā izvelk 5 cm dziļas
vadziņas . . Zv 65, 15, 31. Un katru pavasari ve-

cais vīrs neliekas mierā . . , kamēr zirgs un

arkls sadabūts un vagas izvilktas. Ziedonis 6, 23.

// Izzīmēt, arī izveidot (piemēram, līniju, apli).
1. ar zīmuli līkloču līnijas. O Gaismas ra-

ķešu uzliesmojumi jaucās ar signālraķešu gai-
sā izvilktajiem lokiem. Kar 45, 9/10, 815.

5. Panākt, būt par cēloni, ka izdalās (viela

šķīdinātājā). □ Rupjās lapas apcepina vai

tvaicē un žāvē. Pēc tam ar karstu ūdeni iz-

velk no tām vajadzīgās vielas. legūto šķid-
rumu filtrē . . Cīņa 73, 249, 4.

6. Ar grūtībām panākt, ka izstāsta, izsaka.

O Māmuļa diemžēl nav dedzīga stāstītāja, to-

mēr pamazām izdevās izvilkt no viņas dažas

spilgtākās atmiņu ainas. Bundzeniece 2, 19. Vār-

du pa vārdam tā izvilka viņam visu, kas

iepriekšējā vakarā ticis runāts. . Zv 54, 1, 23.

Sevišķi runīgs viņš nav; bieži vien divi trīs

vārdi no viņa jāizvelk kā ar stangām. J Plot-

nieks 2, 30. . . šajā ziņā savu draugu labi pa-

zinu — ja Ziguns pats neatzīs par vajadzīgu
stāstīt, tad pat ar knaiblēm neizvilkt puš-
plēstu vārdiņu. Purs 6, 144.

7. Panākt, ka (grūtos apstākļos) saglabā dzī-

vību (cilvēks vai dzīvnieks). O Rudzi viet-

vietām drusku bijuši, bet vasarāju nemaz . .
Citi ēduši usnes un skostas. Mātestēvs ar lielu

taupību izvilcis savus ļaudis.. Austriņš 1, 50.

Un nebij tik daudz siena, lai visas aitas spētu

pa ziemu izvilkt. Jaunsudrabiņš 2, 196. Bet vienu

dienu tuvāk ganību laikam mēs lopus varējām
izvilkt. J Kalniņš 2, 15. <> Izvilkt dzīvību sar. —

neaiziet bojā, pārvarot smagus apstākļus, sli-

mības. O Ikviens centās izvilkt tikai savu

dzīvību, jo visus nospieda trūkums un vācu

bruņotā dūre. Rozītis 111, 15. ..tikai pēdīgais
nejēga un nelga varēja cerēt, ka, tirgojoties
ar grāmatām, iespējams izvilkt dzīvību. J Kal-

niņš 3, 249. No meža salaidās mājās visvisādi

putniņi, cerēdami cilvēka tuvumā kaut kā iz-

vilkt dzīvību līdz pavasarim. Birznieks-Upītis
VI, 179. // Spēt izdzīvot (laika posmu).
!□ Viņš gribēja vēl pateikt, ka nekādu lielo

maksu no Spāģa neprasa, ka to viņš tikai tā,
lai izvilktu grūto ziemu . . Līvs 2, 108. // sar. Ar

grūtībām, palīdzot panākt, ka (kāds) tik tikko

izkļūst (no kāda, parasti nevēlama, stāvokļa).
I. eksāmenā. I. no parādiem.

8. sar. Izdzert (parasti trauku). O Rullis

sniedz pielieto glāzi Vilmerim. Tas klusēdams

paņem un pāris vilcienos izvelk sausu. Sēlis

l, 157. Viņš izvilka mēriņu sausu līdz dibenam.

ME I, 829.

O Izvilkt sakni mat. — atrast skaitli, kura

atbilstošā pakāpe ir vienāda ar zemsaknes

skaitli. \ZJ Ar šo aparātu var arī izvilkt kvad-

rātsakni, atrast procentu attiecību.. Lauku

Dzīve 68, 3, 14. Izvilkt sērkociņu(s) sar. —

uzraujot izlietot (parasti vairākus sērkociņus).
O Tā drīz vien izbeidzās sērkociņi. Pēdējo
izvilka, par laimi, uz rīta pusi, kad jau sāka

svīst gaisma. Talcis 7, 181. \> Izvilkt gaismā
(retāk dienas gaismā, ari dienasgaismā) sar. —

atmaskot. !□ Pilsētu sīkpilsoņus un mietpilso-
nīgos dižvīrus A. Upīts ar visām viņu ērmī-

bām izvilcis dienas gaismā ne vienā vien

savā komēdijā. J Kalniņš 1, 296. <> Kā caur

sienu (arī žogu) izvilkts (arī izrauts) sar. —

saka par ļoti vāju, novājējušu, ari pārgurušu
cilvēku vai dzīvnieku. Q «Vājš kā caur

sienu izvilkts,» tā sacītu vecmāmiņa. . Zig-

monte l, 182. <> (Kā) aiz matiem izvilkt sar. —

ar grūtībām, palīdzot panākt, ka (kāds) tik

tikko izkļūst no kāda, parasti nevēlama, stā-

vokļa.

izvilkties, -velkos, -velcies, -velkas, pag.

-vilkos; refl. 1. sar. Lēnā gaitā iziet, iznākt (no
kurienes, kur v. tml). !□ Bēdīgs izvilkos no

istabas un aizklīdu Vecgaujas krastā. Lāms

l, 49. Joprojām pie sienas turēdamās, izvelkos

pagalmā. Avotiņa 2, 21. Kikija [meitene] izvel-

kas laukā kā nopērts šunelis. Sakse 1, 26.

// Lēnā gaitā iziet, iznākt cauri (kam), caur

(ko). Slimnieks izvelkas cauri gaitenim. // Lē-

nām izbraukt (par transportlīdzekļiem).

O Dažreiz ciemam izvilkās cauri smagi pie-
krauts vezums. A Grigulis 13, 16. // pārn. Ar

grūtībām, tik tikko izkļūt (no kāda, parasti
nevēlama, stāvokļa). O «lešu labāk uz kādu

citu fakultāti. Redzams, te jau pat uz trij-
nieku nevarēs izvilkties ..» Kar 56, 3, 88.

2. parasti 3. pers.
Reil. -v iZvi 1k t (1); tikt

izvilktam. O Papīra gabals bijis, ņemot mut-

autiņu, izvilcies. ME I, 829.

3. parasti 3. pers. Lēnām izplūst, izsūkties

(piemēram, par mitrumu). □ Pati biju salijusi

jau tiktāl, ka vairs nebija nozīmes stāvēt un

gaidīt, kamēr mitrums izvilksies līdz ādai.

Jauno v 58, 208.

4. parasti 3. pers. Izdalīties šķīdinātājā (par

vielu). Karstā ūdenī izvelkas auga rūgtvielas.
izvilkums, -a, v. 1. Paveikta darbība, rezul-

tāts izvi 1k t (5). \CJ «Kumelīšu» tipa tua-

letes ūdeni var pagatavot mājās, ņemot stipru
kumelīšu izvilkumu un samaisot to vienādās

daļās ar 70° spirtu vai odekolonu. Ves 70, 9, 31.

Zināmos gadījumos resnās zarnas . . ārstēšanā

lieto arī struteņu izvilkumu, kuru izgatavo pēc

speciāliem priekšrakstiem aptiekās. Ves 64,

9, 12. Pēdējā laikā [sejas] krēmu izgatavošanā
ievieš arī augu izvilkumus. Pad J 68, 8, 4.

2. Rokdarbu tehnika — izšuvuma veido-

šana, izvelkot dažus auduma diegus vienā vai

abos virzienos. Divvirzienu izvilkumi
—

rūti-
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ņas, kas audumā veidotas, izvelkot no auduma

kā šķēru, tā arī audu diegus. lO Vienkāršā-

kais izvilkuma veids ir caurā vīle, ko parasti
lieto aizkaru, dvieļu, palagu, salvetu un mut-

autiņu malu apvilēšanai. Bērn 55, 3, 38. Pie bal-

tajiem darbiem pieder galvenokārt vienvir-

ziena un divvirzienu izvilkumi. Vienvirziena

izvilkumi ir pazīstami jau ļoti sen. Šajā teh-

nikā auduma diegus vienā virzienā izvelk un

diegu posmus apšuj dažāda veida dūrieniem.

Rubene 1, 6.

3. Fragments (no kāda teksta). O . . Hart-

manis nolasīja izvilkumus no sēžu protoko-
liem. Jauno v 59, 128.

izvilnīt, parasti 3. pers., -ī, pag. -Ija; pareti.

1. intrans. Izviļņot (1).
2. trans. Izviļņot (2).
izvilt, -viļu, -vil, -viļ, pag. -vīlu; trans. 1. Ar

viltu panākt, ka izdod, atdod (naudu, mate-

riālas vērtības). I. naudu. iO Es izvīlu nam-

niekam raibo lūšu kažociņu. ME I, 829.

pārn. . . ūdens automāti izviļ kapeikas par

velti.. Auziņš 2, 81. // Ar viltu panākt, ka

izpauž (piemēram, noslēpumu), izsaka (ko).

I. slepenas ziņas. // pārn. Izraisīt (piemēram,
smaidu, smieklus). D . . Kuno fon Bimmel-

šteins, ļoti pazīstams ar savām asprātīgām
atjautībām. . , arī tagad Ortrūdei izvīla dažu

labu sidrabtīru smieklu. A Deglavs 1, 383. Viņš
izvīla pat smaidu uz Marijas lūpām. ME I, 829.

2. Izmānīt (2), izvilināt (1). I. suni no būdas.

izviļāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans. 1. Viļā-

joties pieplacināt, saplacināt. I. āboliņu. I.

pļavu. !□ Suņi aizskrējuši gar kanāla malu.

Trešais, maziņš, pinkains, sāk apošņāt izviļā-
tos klāņus. Upīts 111, 183. Zirgi zāli izviļājuši.
ME I, 829.

2. Viļājot izveidot (ko). I. no māliem bum-

biņas. I. garenas mīklas piciņas.
3. Viļāt un pabeigt viļāt; arī izvārtīt (2).

I. kartupeli pelnos.
izviļāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos; refl.

Ilgāku laiku, daudz viļāties. Suns izviļājas
zālē. O Māte man bija piesacījusi, lai es reiz

pa
0

cēlienu aizdzenot savu [cūku] pulku uz

mārku. . , lai izviļājoties, citādi esot karsti.

Saulietis VI, 175. Viņi nojūdza zirgus un tos

palaida sniegā izviļāties. ME I, 829.

izviļņot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; pareti.

1. intrans. Viļņojot izplūst (no kurienes, kur

v. tml.) — par upi, straumi v. tml. No kalna

izviļņo avots. // pārn. Izplūst (par gaisu, smar-

žu v. tml.); izplatīties (par skaņu). No telpas
izviļņo smaržu vilnis. Skaņas izviļņo gaisā.
// pārn. Pārņemt (par saviļņojumu, pārdzīvo-

jumu). !□ Līksme un skumjas. . — visa ne-

beidzamā sajūtu un jūsmu gamma desmitējā-
dās noskaņās izviļņo viņa (mūzikas klausītāja]
dvēselē. Upīts 111, 17.

2. trans. Viļņojot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml.) — par upi, straumi. !□ Gredzentiņu
meklēdama, lekrīt pati° Daugavā, Daugav's
viļņi nepanesa, leviļņoja jūriņā. Jūras viļņi
nepanesa, Izviļņoja maliņā. LD 33 625, 1.

izvingrināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Vingrinot panākt, ka (ķermeņa daļa) atgūst

veiklību; ilgāku laiku, daudz vingrināt (ķer-

meņa dalu). I. nosalušos pirkstus, a Arī Ilze

izkāpa [no autobusa], lai izvingrinātu no

sēdēšanas notirpušos locekļus. A Grigulis 8,26.
Sarmu pārņēma .. līksme, no kuras viņa at-

jēdzās tikai Jad, kad pa apaļajiem akmeņiem
motociklu sāka stipri kratīt. .. Sarma nokāpa
un izvingrināja notirpušās kājas. Grants 7, 104.

Daudzveidīgie, katra spēkiem piemērotie lau-

ku darbi svaigā gaisā, saulē un vējā aicināt

aicina jauniešus izvingrināt muskuļus. Pad J

62, 145, 2.

izvingrināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. 1. Vingrināties un pabeigt vingrinā-

ties.

2. parasti 3. pers. _Tikt izvingiinātam (par

ķermeņa daļu). □ Ūdenī enerģiski kustoties,
labi izvingrinās muskuļi. Ves 64, 8, 12.

izvingroties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz vingrot. O Dziļiem
malkiem es elpoju smaržas pilno gaisu un

sāku vingrot. Izvingrojies sasparojos . . Rihters

1, 412.

izvirdumiezis, -ža, v.; ģeol. lezis, kas radies

vulkāna izvirduma rezultātā, uz planētas vir-

sas izplūdušajai magmai ātri atdziestot un sa-

cietējot; vulkanlts. O Atkarībā no magmas

atdzišanas apstākļiem radušos iežus var iedalīt

trīs apakšgrupās: a) dziļumiežos jeb plutonl-
tos

.. b) izvirdumiežos jeb vulkanītos. .
Iz-

rakt 15.

izvirdums, -a, v. Nokaitētu cietu, šķidru vai

gāzveida vulkānisko produktu izplūdums pla-
nētas virspusē. Sācies vulkāna i. O ASV

dienvidu kalnājos ļaudis vakaros novēroja, ka

pret debesīm pacēlās savādas dūmu vērpetes,
it kā brīdinot par iespējamu vulkāna izvir-

dumu. Zv 63, 10, 32. Pagājušajā gadsimtā izvir-

dumu skaita ziņā pirmā vieta piederēja [vul-
kānam] Etnai Sicīlijā . . PL Siev 70, 5, 13. . . tika

mērīta iežu magnētisma pakāpe . . izvirdumu

joslā . . Pad J 73, 30, 1. // pārn. Spēcīga, pēkšņa
(jūtu, parasti dusmu, naida) izpausme.
O Uradņika dēlēns .. sāka nikni lamāties ..
Augusts pārtrauca nikno izvirdumu ar dunku

uradņika atvases sānos.. Branks 1, 9...pār-

dzīvojums par varītēm lauzās uz āru, beidzot

iegūdams pavisam konkrētu jūtu izvirduma

veidu. Lagzdiņš 3, 105.

izvirināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

Atvērt un aizvērt (daudzas vai visas durvis,

vārtus v. tml.),- vairākkārt atvērt un aizvērt

(durvis, vārtus v. tml). !□ Vienam [ēkas]
baļķim ar pirkstu pieklauvēja, otram ar plauk-
stu pārvilka, izvirināja visas durvis un ielū-

kojās arodos. Viese l, 73. Ķ> Izvirināt durvis

(ari durvju durvis) — vairākkārt ierasties

(kur); ierasties pie daudziem. IfZ) . . Noskrien

savu kumeliņu, Izvirina nama durvis. LD

15035. Izvirināju ir pa kaimiņu pagastiem visas

durvju durvis. ME I, 829.

izvirmot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; intrans.;

reti. Virmojot izvirzīties. IO pārn. Skurstenī

gribas man iešauties stāvu, Izvirmot debesīs

kopā ar dūmiem.. Sudrabkalns 11, 39.
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izvirpinātl, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Virpinot izvirzīt. Vējš izvirpina lapas uz

ceļa.
izvirpināt2

, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.;

reti. Izvirpot1. iO Gulta, galds, drēbju skapis.

. . etažere izvirpinātām kājiņām. Zigmonte 1, 110.

izvirpotl, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Vir-

pojot izgatavot, izveidot (priekšmetu, tā da-

ļas). I. uzgriežņi. O..viņš prot. . ratiņiem

spoles izvirpot . . Upīts 5, 57. Kā izgatavo štan-

ces skrūves? Patronā iespīlētu metāla stienīti

novirpo pēc vītnes diametra visā skrūves ga-

rumā, bet pēc tam izvirpo galviņu. Zin T

62. 4, 22.

2. Virpojot izveidot (priekšmeta iormu);
virpojot izveidot (kur robu, caurumu v. tml.).

I. iedobumu. O . . lai apvirpotu detaļas ārējo
konisko virsmu un izvirpotu tās iekšējo ko-

nusu, jāaprēķina suporta augšējo kamaniņu

pagrieziena leņķi. PL Skola 62, 4, 19.

izvirpot 2
, -Oju, -O, -O, pag. -oju; reti 1. in-

trans. Izvirpuļot (1).
2. trans. Izvirpuļot (2).
izvirpuļot, -oju, -o, -o, pag. -oju. 1. intrans.

Virpuļojot izvirzīties (no kurienes, kur v. tml.).
IO Vairākas reizes. . [basketbola] bumbas

izvirpuļoja ārā no groza.. Sports 67, 191, 1.

Viena lapa izvirpuļoja dārzā. ME I, 830.

// Virpuļojot izplūst, izplatīties. O Brīžiem pa

šķērsieliņām ziemeļa pusē izspraucas asas

vēja šaltis. Ar tām izvirpuļo kūstoši sniega

mutuļi. Upīts V, 9. Ātrumā es nogāžu no galda
pūderkārbiņu — balts, smaržīgs mākonis iz-

virpuļo pa grīdu. Brodele 17, 164. // pārn. Strauji

(griežoties, dejojot) izvirzīties. Dejotāji izvir-

puļoja uz skatuves. // Virpuļojot izvirzīties

cauri (kam), caur (ko).
2. trans. Virpuļojot izvirzīt (no kurienes, kur

v. tml). Vējš izvirpuļo lapas no dārza. // Vir-

puļojot izvirzīt cauri (kam), caur (ko).
izvirstl, -virstu, -virsti, -virst, pag. -virtu;

intrans. 1. Zaudēt tikumiskās, ētiskās īpašības,
arī zaudēt iiziskās, garīgās spējas,- demorali-

zēties (2). :0 Latvijas vācieši jau pēc dažām

paaudzēm izvirta aiz vieglas privileģētas dzī-

ves negausībām un galvenā kārtā aiz laulī-

bām tuvu radu starpā. Upīts 13, 40. . . pastarā
diena joprojām nenāca, lai gan datumi jau
vairākas reizes bija nosacīti. . . Viss pārējais
gan atbilda [sektantu] pravietojumiem: cilvēku

cilts izvirta, visādi netikumi vairojās ar katru

dienu. . Lācis 4, 182. Cilvēce nejauki izvirstu,
tai nebūtu nākotnes, ja mēs pazaudētu savu

sportisko garu. Mūsu mašinizētais laikmets

pamazām atņem cilvēkam visu: rokas, kājas,
plecus, muguru. Skujiņš 8, 89. // Kļūt bezjēdzī-

gam (par parādībām sabiedrībā). IO Formā-

lisms ir satura, domas izdzīšana no daiļrades
novadiem. Bet, palikusi bez satura, neizbēgami
izvirst arī forma, līdz pēdējam iznīcinot daiļ-
rades nacionālās iezīmes . . Māksla 60, 2, 5.

2. parasti 3. pers. Deģenerēties (1). Izvirtusi

labības šķirne. IO . . akadēmiķis T. Lisenko

noskaidroja iemeslus, kādēļ kartupelis dienvi-

dos izvirst, un izstrādāja kartupeļu vasaras

stādīšanas metodi. Darvinisma pam 109.

izvirst
2, parasti 3. pers., -verd, pag. -virda.

I. trans. Strauji, spēcīgi izšļākt, izdalīt (no-
kaitētus cietus, šķidrus vai gāzveida vulkā-

niskos produktus) —■ parasti par vulkānu.

O Naktī uz 3. maiju Cīlē sākās. . vulkāna

izvirdums. Vulkāns . . izverd dūmu un pelnu
mākoņus un lavu. Cīņa 63, 105, 3. . . pirms vai-

rākiem gadu tūkstošiem Klusā okeāna dzelmē

netālu no Nini salas darbojies kāds vulkāns,
kas izvirdis urāna un rādija sāļus. Ves 62,

10, 2i. Zeme [no zemestrīces] sašķēlusies, atvē-

rušies jauni krāteri, kas izverd sēra tvaikus

un smiltis. Pad J 68, 15, 4. pārn. . . Negantās
dusmās Tā [dvēsele] mutuļiem izverd Lāstus

un draudus, Kā zemes trīcē Lavu un akmeņus
Vulkāns. Rainis I, 201. // Strauji, spēcīgi iz-

šļākt, izdalīt (parasti šķidrumu, tvaikus).

O . . papēdī rēgojās dziļa brūce, kas izvirda

asinis. Lāms 1, 23. Tu ej pa putekļainām iet-

vēm, kas izverd smacējošus tvaikus. Pad J

66, 154, 4. . . fabriku skursteņi izverd pelēkus
dūmu mutuļus . . Zv 72, 22, 14.

2. intrans. Strauji, spēcīgi izšļākties, izplūst
(piemēram, par avotu, straumi, šķidrumu, tvai-

ku). IO Turpat izverd mazs avotiņš. ME I, 830.

pārn. Un pēkšņi — pārsteigtā ienaidnieka

priekšā gluži kā no zemes izvirda mongoļu
jātnieku mutuļojošā straume . . Skujiņš 7, 161.

izvirt, parasti 3. pers., -virst, pag. -vira; in-

trans.; pareti. Izvirst2
(2). la Ledus bruņās kal-

tais ūdens sāk mutuļot, izvirst pa plaisām.
Gaišā [ledus] sega kļūst pelēka un vietām jau
sadrūp sīkās daļiņās. Kar 54, 5, 86. No avota

izviris tumšs, rāvains ūdens. ME I, 830.

pārn. Spēlētāja iesāka. Pēc pāris spēcīgiem
akordiem tā attīstīja kādu melodiju, kura, itin

kā kāda kaskāde 0
no apakšzemes izvirdama,

arvien straujāk uz augšu putoja. . Aspazija

11, 400. pārn. ..man bija saprotams, kādēļ
Andra mātei šis sirdī nestais rūgtums izvira

vārdos . . Apsīšu J 3, 30.

izvirtība, -as, s.; parasti vsk. Netikumība, iz-

laidība, parasti dzimumattiecībās. O Klaudijs
[V. Šekspīra traģēdijā «Hamlets»] rupji un ne-

vērīgi iemin cilvēcības tīrākās vērtības izvirtī-

bas zaņķī, nodevībā, slepkavībā. Dzene 1, 98.

izvirtulis, -ļa, v ; izvirtule, -es, dsk. ģen. -ļu, s.

Izvirtis cilvēks.

izvirums, -a, v.; reti. Rezultāts ->- izvi rt.

Straujš ūdens i. IO pārn. «Kas tas par izvi-

rumu? Zaļas putas tiem [buržujiem] griežas
uz lūpām, kad viņi runā par Sarkano Armiju.»
Lācis VI, 350.

izvirze, -es, s.; parasti vsk. 1. Process, rezul-

tāts izvi rz 11 (6),- izvirzījums (2). Jautā-

juma i. Problēmas i.

2. fiz. Attālums no līdzsvara stāvokļa līdz

svārstībā esošam objektam dotajā laika mo-

mentā. Svārsta i. no līdzsvara stāvokļa.

izvirzījums, -a, v. i.Paveikta darbība, rezul-

izvirzi 1 (3). O Mūra ēkā., logu
aiļu augšdaļā un sānos ir izmūrēti lU ķieģeļa

izvirzījumi. Sterns 2, 268. . . nelielie balkonu

izvirzījumi nespēj mainīt apjomu kopējās ma-

sas mērogu. Māksla 73, 3, 15.

2. Paveikta darbība, rezultāts -> izv ir-
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zit (6). Jautājuma i. O Tātad lugā ļoti veik-

smīgs aizsākums, konfliktu un problēmu iz-

virzījums. Valeinis 1, 140.

3. mat. Paveikta darbība, rezultāts -aizvir-

zīt (7). Kosinus funkcijas i. Binoma i.

izvirzīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. 1. Virzot

panākt, būt par cēloni, ka (parasti priekšmets)
tiek pārvietots, pārvietojas (no kurienes, kur

v. tml). I. skapi no istabas. I. kasti priekš-
namā. Straume izvirzījusi ledus gabalus uz

sēkļa. □ . . Reinis izvirzīja baļķi krastā. Birze

3, 81. // Virzot panākt, būt par cēloni, ka (pa-
rasti priekšmets) tiek pārvietots, pārvietojas
cauri (kam), caur (ko). I. bluķi cauri ejai. I.

stiepli caur spraugu.
2. Virzot panākt, ka (cilvēks vai dzīvnieks)

pārvietojas (no kurienes, kur v. tml.). I. zēnu

no istabas. I. gājējus laukumā. I. karognesēju

priekšgalā. I. govis uz ganu ceļa. !□ Gaiš-

mate . . satvēra mani aiz rokas un izvirzīja no

pūļa. Upīts IX,435. // Virzot panākt, ka (cilvēks
vai dzīvnieks) pārvietojas cauri (kam), caur

(ko). I. bērnus cauri ļaužu pūlim. // Virzot pa-

nākt, ka (transportlīdzeklis) pārvietojas (no

kurienes, kur v. tml.). I. laivu no līča. I. auto-

mobili uz ceļa. // Virzot panākt, ka (transport-

līdzeklis) pārvietojas cauri (kam), caur (ko).

I. autokolonnu cauri pilsētas centram. // Būt

tādam, kas augot stiepj kādā virzienā (piemē-

ram, asnus, zarus) — par augiem. I. asnus no

zemes. I. saknes uz visām pusēm. !□ . . citām

dīgtspējīgām sēklām nav pietiekama dīgšanas
spara, lai izvirzītu asnus cauri augsnes kār-

tai . . Apsītis 1, 364.

3. Virzot panākt, ka (parasti priekšmets)
tiek novietots (piemēram, uz priekšu, uz āru);

novietot tā, ka atrodas virzienā (piemēram,

uz priekšu, uz āru) no pārējā. I. krēslu uz

priekšu. I. dēļa galu uz augšu. lO Daina pie-

glauda karsto seju kaujas gatavībā izvirzītai

šautenei. Kar 45, 1/2, 63. Labākais konstruktī-

vais paņēmiens koka ēku ārsienu aizsargā-
šanai pret trupēšanu ir rievotu dēļu ārējais
apšuvums, kas izvirzīts uz āru pāri virspama-
tiem. Sterns 2, 80. Barības siles [kūtī] daļēji iz-

virzītas uz āru, lai tajās ērtāk varētu ievietot

barību. PL Siev 74, 9, 6. // Izstiept (piemēram,
uz priekšu, uz augšu ķermeņa daļas). I. rokas

uz priekšu. I. kāju sānis. // divd. formā: izvir-

zīts. Vairāk nekā parasti izveidojies (piemē-
ram, uz priekšu, uz āru) — par ķermeņa daļām.
In Pašaura, diezgan parasta seja, tikai lūpu
līnija ļoti noteikta un zods mazliet izvirzīts

uz priekšu. Dripe 3, 40. Acis [krupim] stipri
izvirzītas uz aru. Sloka 1, 27. // parasti divd.

formā: izvirzīts. Aizņemot kādu platību, atras-

ties, būt novietotam kādā virzienā, parasti
tālāk no pārējā (piemēram, par vietu dabā);
izvirzīties (4). o . . bagātākais sērūdeņraža
avots Latvija ir Ķemeru Lūžņugrāvja ceturtais

avots, kas visvairāk izvirzīts uz ziemeļiem ..
D kal 65, 67.

4. Panākt, būt par cēloni, ka (kāds) nokļūst
(pirmajā vietā, vadībā, priekšgalā v. tml.), ka

iegūst ievērību. !□ Sportisti par katru cenu

cenšas izvirzīt savu komandu vadībā. Sports

62, 50, 4. . . neatlaidīga griba apgūt zināšanas

Hariju jau ar pirmajām dienām jūrskolā iz-

virzīja labāko audzēkņu vidū. Talcis 7, 176. Tē-

lojuma centrā izvirzīts jauns, nepiedzīvojis
rotas komandieris —■ jaunākais leitnants

Krists. Valeinis 1, 130.

5. leteikt, izraudzīt (kādam amatam, kada,

parasti atbildīga, pienākuma veikšanai). I. par

deputāta kandidātu. I. par kolhoza priekšsē-

dētāju. O . . kad Latvijā nodibinājās padomju

vara, Kaķīti gribēja izvirzīt par pagasta izpild-

komitejas locekli. Lācis 15, 203. . . komjaunieši
šo to zināja par Hariju, vismaz to, ko pār-

valdes komsorgs bija pastāstījis, izvirzot viņa

kandidatūru komjaunatnes pirmorganizācijas
sekretāra amatam. Talcis 7, 227. . . frontē kom-

jaunieši, tāpat kā partijnieki, arvien izvirzīti

atbildīgākos uzdevumos. Sakse 7, 277. Par runas

vīru bija izvirzīts Ķengurs. Viņš, mazliet gā-

zelēdamies, kā vecs jūras vilks pienāca pie

[trenera] Ventnieka . . un mierīgi teica . . Kaln-

druva 5, 268. // leteikt (kādu, kāda darbu, pie-

mēram, apbalvošanai). □ Darbus Ļeņina prē-

miju piešķiršanai izvirza radošo savienību un

republiku teātra biedrību vadošie orgāni,
VACP prezidijs . . Lit M 64, 26, 2. .. projekts
izvirzīts apbalvošanai ar Valsts prēmiju. Zv

72, 22, 18.

6. Izsakot, ierosinot darīt zināmu (piemēram,

domu, problēmu); likt paveikt, realizēt (pie-

mēram, uzdevumu). I. būtiskus jautājumus. I.

jaunas hipotēzes. I. stingras prasības. !□ Plē-

nums izvirzīja virkni problēmu. J Kalniņš 1, 146.

.. Salums izvirzīja mērķi — atrast jaunu eko-

nomiski izdevīgu paņēmienu, kā ķīmiskā ceļā

sintezēt glutamīnskābi. Purs 4, 170. Mūsu zemē

sekmīgi tiek īstenots partijas izvirzītais uzde-

vums dot katram jaunajam pilsonim vidējo

izglītību. Pad J 73, 34, 1. .. šķiet nepieciešami
izvirzīt plēnuma dalībnieku apspriešanai divus

konkrētus priekšlikumus. Māksla 73, 2, 41.

7. mat. Izteikt (lunkciju) ar bezgalīgas rin-

das palīdzību; izteikt (lunkciju) ar bezgalīga
reizinājuma palīdzību. I. sinus funkciju rinda.

I. gamma funkciju reizinājumā.
izvirzīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

1. Virzoties pārvietoties (no kurienes, kur

v. tml.) — par cilvēkiem vai dzīvniekiem.

□ leplestām acīm es vēros neapgaismotajā
blakus istabā, no kuras tagad izvirzījās garš,
melns stāvs . . Kurcijs 2, 252. Bija jāizvirzās no

ļaužu drūzmas . . Birznieks-Upītis IV, 337. Tas

atcerējās norunu un neuzkrītoši izvirzījās gai-
tenī. A Grigulis 13, 32. // Virzoties pārvietoties

cauri (kam), caur (ko) —

par cilvēkiem vai

dzīvniekiem. I. cauri ļaužu drūzmai. I. caur

krūmāju. // Virzoties pārvietoties (no kurienes,

kur v. tml.) — par transportlīdzekli. Kuģis iz-

virzās no ostas. Automobilis izvirzījās uz šose-

jas. // Virzoties pārvietoties cauri (kam), caur

(ko) — par transportlīdzekli. Pajūgi izvirzījās
cauri ciematam. _// Būt tādam, kas augot stiep-

jas kādā virzienā (par augiem, to daļām). Asni

izvirzās no augsnes. Kokam zari izvirzās uz

visām pusēm.
2. parasti 3. pers. Reil.i zVirzi t (1);
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tikt izvirzītam. Ledus izvirzījies no upes grī-

vas jūrā.
3. parasti 3. pers. Reil. i z v i r z ī t (3);

tikt izvirzītam. O Baļķa gals izvirzījies uz

āru. ME I, 830.

4. parasti 3. pers. Aizņemot kādu platību, at-

rasties, būt novietotam kādā virzienā, parasti
tālāk no pārējā (piemēram, par vietu dabā).
□ Pāri sūnu klātam kalnam Inga soļoja uz

zemesragu, kur krasts vistālāk izvirzījās uz

rietumiem . . Lācis 15, 395. // Atrasties, būt no-

vietotam virzienā (no kurienes, kur v. tml.) —

par ceļu, upi v. tml. iO Lielceļš pamazām iz-

virzījās no priežu sila. ME I, 830. // Atrasties,

būt novietotam virzienā cauri (kam), caur

(ko) — par ceļu, upi v. tml. Ceļš izvirzās

cauri mežam.

5. Ar savu rīcību, darbu, darbību panākt,
ka nokļūst (pirmajā vietā, vadībā, priekšgalā
v. tml.), ka iegūst ievērību. O Vilma nekad

nebija domājusi, kā izvirzīties, izcelties citu

priekšā. Bērce 3, 145. Tajā [rakstā] bija pastās-
tīts par izcilo slaucēju Veroniku Liepiņu, kura

nu jau vairākus gadus. . izvirzījusies rajona
labāko lopkopju vidū. Purs 6, 76. Latvijas dar-

baļaužu priekšgalā ar savu organizētību. . iz-

virzījās Liepājas strādnieki. Samsons 1, 22. An-

alfabētisma likvidēšanas ziņā Panama sāk iz-

virzīties vienā no pirmajām vietām Latīņame-
rikā. Pad J 73, 60, 1. // leņemt, iegūt (pa-
rasti atzīstamu, nozīmīgu vietu, stāvokli at-

tieksmē pret ko līdzīgu, atbilstošu) —

par pa-
rādībām sabiedrībā. !□ Pēc Šekspīra redzamā

vietā izvirzās franču klasicistu traģēdijas
17. gs. . . Valeinis l, 71. Vienā no pirmajām vie-

tām nākamās piecgades plānos izvirzās elek-

trotehnika un elektronika. Cīņa 64, 143, 3.

6. parasti 3. pers. Rasties (piemēram, par uz-

devumu, problēmu). O Jau ceļā uz Kijevu
Iljam izvirzās citi uzdevumi.. J Kalniņš 1, 286.

Ķirškalns atceras kādu sarunu ar kolēģiem,
kurā izvirzījās tas pats jautājums: «Kā viņš
to spēj?» Dripe 3, 69. Viena no galvenajām
problēmām, kas izvirzās, kad risinām pil-
sētbūvniecības jautājumus, . . ir pilsētu centru

problēma. Māksla 73, 2, 25.

izvīstīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Iztīt (ko
ievīstītu). O ..viņš izvilka no kabatas kaut

ko papīra savīstītu un deva Marčum. Mār-

čus . . no papīra izvīstīja patronas. Arājs-Bērce

l, 104. Un viņa izvīstīja no priekšauta kaut ko

balta drāniņā ietītu. Upīts VIII, 592. Trīne tad

izvīstīja puisēnu . . Birznieks-Upītis 6, 60.

izvīstīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos. Reil. ->

izvīstīt; tikt izvīstītam. Meitene izvīstās

no lakatiem. Bērns izvīstījies no autiņiem.
lepirkumi izvīstīj ušies no papīriem.

izvīt, -viju, -vij, -vij, pag. -viju; trans. 1. Vl-

jot izgatavot. I. auklu. I. prievīti, a Tēvs . .
paceļ resnu stiepli. No tās viņš izvij tādu kā
lielu gredzenu, kas cieši apņem katliņu. .
Jauno v 59, 201. // Vijot izklāt. O Skaista lig-
zdiņa bija ierīkota vecā zirga pēdā no sau-

sām zālītēm, saknītēm un iekšpuse izvīta zirga
astriem un spalviņām . . X Grigulis 2, 86.

2. Vijot izlietot (daudz vai visu), a Viņš
vainagā izvija visas puķes. ME I, 831.

3. Vijot izvirzīt cauri (kam), caur (ko); vijot
cauraust. !□ pārn. Cauri lugai [autors] izvij
domu — uz nepatiesību, uz meliem balstītas

jūtas nevar ilgi pastāvēt. . Jaun Gr 68, 12, 10.

izvīties, -vijos, -vijies, -vijas, pag. -vijos;
refl. 1. Viļoties izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml). IO Salums apmulsa. . , bet te nāka-

majā mirklī atkal pamanīja rāpuli — tas iz-

viļās tieši uz viņa pusi. Purs 4, 207. pārn. Jau-

nava viegli izvijās pa durvīm. ME I, 831. // Vl-

joties izvirzīties cauri (kam), caur (ko). Čūska

izvijās cauri aveņu pudurim. // Viļoties izvir-

zīties (par augiem). Apiņi izvij ušies līdz kārts

galam. // Par gariem, lokaniem priekšmetiem,
piemēram, auklu, stiepli. □ Pa to laiku bija
piebraukusi autocisterna . . Pie [degošās] ēkas

izvijās jaunas šļūtenes. Rīgas B 67, 267, 6.

// Vijoties izplūst (piemēram, par dūmiem,

tvaiku). >□ . . pa cilindra galu izvijās melna

dūmu strūkla. Talcis 4, 130.

2. parasti 3. pers. Liku loču izvirzīties (par

ceļu, upi). O Pēc pāris stundu gājiena ceļš
pēkšņi izvijās klajumā. Vanags 3, 80. Neliela

upīte, kaprīzi izvijusies, lauž sev ceļu uz jūru.
Cīņa 63, 41, 2.

izvītņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Vei-

dojot vītnes, izgatavot (ko). I. skrūves.

2. Izveidot (iekšēju vītni). lUJ . . pārbaudu

uzgrieznīšus, vai visiem ir izvītņotas vītnes.

PL Siev 69, 11, 11.

izvizināt, -inu, -mi, -ina, pag. -māju; trans.

1. Vizinot izvadāt (ar transportlīdzekli pa dau-

dzām vai visām vietām); vizinot aizvest (uz

kādu vietu). O Nelsena kungs mūs jau bija

izvadājis pa brīnišķīgo muižas parku, izvizinā-

jis mūs ar laivu pa ezeru. . Austriņš 2, 255.

«Arī savā automobilī viņu pilnīgi par velti

izvizināju.» Rozītis 1, 18. ..Kristaps paņem viņu

[zēnu] līdz pie laivām vai pat izvizina līdz

stāvvadiem . . Zigmonte 2, 247. Viņa domāja par

dispečeru Japiņu, kas šovakar Justīni bija iz-

vizinājis līdz tālajiem ezeriem un pārvedis

mājās. Zv 58, 16, 13. Un uz Buloņas mežu es

viņu izvizināšu. Upīts 18, 225.

2. Vizinot (ar transportlīdzekli), izvest (no

kurienes, kur v. tml.); vizinot izvest (no kurie-

nes, kur v. tml.) —

par transportlīdzekli. I.

braucējus no meža. □. .tuklais zirgs nevie-

nādiem rāvieniem izvizina abus braucējus pa

vārtiem uz ceļa. Upīts 11, 248. // Vizinot (ar

transportlīdzekli), izvest cauri (kam), caur (ko);

vizinot izvest cauri (kam), caur (ko) — par

transportlīdzekli. O Tā [automašīna] mani iz-

vizināja cauri Zosnai un pēc tam aiztranspor-

tēja līdz pat Lipušķiem. Lagzdiņš 3, 116.

izvizināties, -inos, -inies, -inās, pag. -mājos;
refl. Ilgāku laiku, daudz vizināties. □ «Izvi-

zināsimies — visi četri. Liksim aizjūgt jūsu

zirgu arī, pa diviem katrās kamanās — aiz-

iet.. .» Upīts 11, 428. Visiem trim brauciens

bija īsti pa prātam. Pabūt ļaudīs un kādas

desmit verstis izvizināties pa gludo ziemas

ceļu — patiešām jauki. Dorbe 3, 144.

izzagt, -zogu, -zodz, -zog, pag. -zagu;
trans.
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Zogot izņemt. Nauda izzagta no somas.

O . . viņš zināja, ka nodzerto naudu tam pats

velns vairs neatņems. Kabatā glabājamo va-

rēja izzagt vai nolaupīt. Rozītis 111, 292. ..mā-

jas ovālais spogulis. . izzagts no nesen mi-

rušā režisora dzīvokļa. Dzene 2, 29. *y> Izzagt

(arī izraut) aci(s) no pieres sar. — nekaunīgi,

pārdroši apzagt, apkrāpt, apmānīt (kādu).

II Zogot iztukšot (telpu). I. klēti. // reti. No-

laupīt (kādu). O ..Vakar tautas lielījās Iz-

zagt vienu malējiņu. LD 13 539.

izzagties, -žogos, -zodzies, -zogas, pag. -ža-

gos; refl. Zagšus izvirzīties (no kurienes, kur

v. tml.). \UJ Klusiem soļiem izzagos no dzī-

vokļa. Brodele 13, 75. Bet es klusītiņām apģēr-
bos, paņēmu savas mantiņas un uz pirkstga-
liem izzagos ārā. Grīva 9, 126. . . es paklusām

izzagos pa durvīm un cauru dienu nostaigāju

pa pilsētu . . Paegle 3, 325. // Zagšus izvirzīties

cauri (kam), caur (ko). O Uzmanīgi uz pirkst-

galiem Skaidrīte izzagās cauri ēdamistabai. .
Jauno a 54, 32. Šķūņa ēna bija kā milzīga četr-

stūraina bedre, viņš izzagās tai cauri. Ezera

7, 299. // pārn. Neviļus, negribēti izpausties, arī

tikt pateiktam, izrunātam (piemēram, par

vaidu, vārdiem). iO . . tomēr izzagās viens

otrs kliedziens pār lūpām. ME pap I, 497.

izzāģēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Zā-

ģējot izgatavot (priekšmetu). I. koka klucīti

no dēļa. Izzāģēt durvis (arī logu) — zāģējot
izveidot durvju (loga) aili. lO . . lai izzāģētu

būvakmeņus un veselus milzīgus paneļus, strā-

dā vareni automātiskie kombaini. Zv 66, 13, 25.

Kambara lodziņu izzāģēja lielāku.. Upīts

XI, 338.

2. Zāģējot izveidot (kur robu, caurumu

v. tml.). O Laiva nebija nogrimusi. Nogrem-
dēta! Izzāģēts caurums —■ un nogremdēta!
A Grigulis 13, 601. . . sameklēja saplākšņu kasti

un tās vākā izzāģēja divus apaļus caurumus,
kur pūcēm izbāzt galvu laukā. X Grigulis 2, 60.

3. Zāģējot atdalīt (piemēram, koka zarus);

nozāģēt no kāda kopuma (piemēram, kokus

mežā). O Izzāģējot augļu kokiem zarus, vien-

mēr iznāk zāģēt ne gluži šķērsām, bet mazliet

ieslīpi.. Indāns 1, 35. Mednieki., ierīko baro-

tavas, izzāģē kritušos kokus, rīkojas kā īsteni

meža saimnieki. Sports 70, 190, 2.

izzāģēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz zāģēt. Visu dienu

mežā izzāģējāmies. // trans. I. malku.

izzaimot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; reti.

Ļoti nozaimot; ļoti izsmiet.

izzākāt, -āju, -ā, -ā, pag. -āju; trans.; sar.

Ļoti nozākāt; ļoti izsmiet.

izzarojums, - a, v. 1. Rezultāts i zz a-

rot (1).
2. Rezultātsi zz ar o t (2). O pārn. Auto-

res likušas runāt lietām, kas tik rūpīgi. . vāk-

tas kopā muzejam. Ļeņina un viņa laikabiedru

savstarpējās attieksmes, to sīkākie izzarojumi
atainojas. . vēstulēs un fotoattēlos, grāmatu
ierakstos un piezīmju blokos . . Jaun Gr 68, 4, 2.

izzarot, parasti 3. pers., -o, pag. -oja; pareti,
i. trans. Izdzīt, izplest uz visām pusēm (zarus).

Ozols izzarojis zarus uz visām pusēm. // pa-

rasti divd. formā: izzarots. Tāds, kas ir izveido-

jies ar daudziem zariem. !□ .. priedes resnu

resnās, žuburotas, izzarotas kā līkām rokām

un taustekļiem . . Sudrabu E 3, 266. pārn. Vārti

izzarotām dzelzs apkalām .. Upīts XV, 311.

2. intrans. Izzaroties,- sazaroties. !□ pārn.

Vietām bija izbirzis sienas apmetums. Tur re-

dzēja tumšus plankumus, no kuriem izzaroja
melnas, sīkas plaisas. Birze 4, 87.

izzaroties, parasti 3. pers., -ojas, pag. -ojās;
refl.; pareti. Izvirzīt zarus (uz visām pusēm);
sazaroties. Ozols izzarojies. O pārn. . . runas

aizrisinājās un izzarojās tāli un plaši, aizklīda

uz.. laukiem un atkal atpakaļ Rīgā. Upīts

XII, 871. pārn. ..spēcīgi auga latvju literatūra,

saturu smeldama no dzīves īstenības dzīlēm

un izzarodamās iztēles veidu dažādībā . . Cīņa

60, 306, 4.

izzēģelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; intrans.;

sar. Izbūrāt. I. no upes grīvas. I. ezera vidū.

// trans. I. jahtu no līča.

izzelēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Zelējot
izlietot (daudz vai visu). O Izzelēt tabaku.

ME I, 831.

izzelt, parasti 3. pers., -zeļ, pag. -zēla; in-

trans. Zeļot izaugt. □ Puķīte izzeļ no nokal-

tušas saknītes. ME pap I, 497.

izzeltīt, -īju, -ī, -ī, pag. -īju; trans.; reti.

Izklāt ar zelta kārtu (no iekšpuses). □ .. vīna

dārzs ar ķekariem sievām atgādināja diev-

galdu ar skābo dzērienu aukstā, izzeltītā bi-

ķerī . . Upīts XI, 331.

izzibēt, parasti 3. pers., -zib, pag. -zibēja;
intrans. Zibēt un pabeigt zibēt. lO Dzirksteles

gaisma izzibēja. ME I, 831.

izzīdīt, -v, -i, -a, pag. -īju; trans. Zldlt (jaun-
piedzimušo) līdz noteiktai attīstības pakāpei.
O Bet viņa [kurmja] īstajam midzenim, kur

dzīvo kurmju māte ar mazuļiem kopā ilgāku
laiku, kamēr tos izzīda . . , vajag būt lielākam

par vienkāršu atpūtas alu. Birznieks-Upītis

VI, 127.

izziedēt, parasti 3. pers., -zied, pag. -ziedēja;
intrans. 1. Uzziedēt. 'CJ No zemītes izziedēja
Sarkanais āboliņš . . DV 78. Tur patiesi stāvēja

zirgs. Palss, garām, sirmām krēpēm, kuplu
asti un lielām, paskumjām acīm tik maigi zil-

ganā tonī, kas likās ņemts no krēslā izziedē-

jušiem sila pulkstenīšiem. Skujiņš 7, 43. // At-

tīstīt ziedu un uzziedēt, kavējot sulīgas sak-

nes veidošanos (parasti par divgadīgiem sakņ-

augiem). Izziedējis redīss. \UJ No lauka izlasa

visas izziedējušās bietes. Cīņa 63, 236, 2.

2. Noziedēt. O Zieds izziedēs, Un viņu pro-

jām sviedīs . . Čaklais 1, 103.

izziedēties, parasti 3. pers., -ziedas, pag. -zie-

dējās; refl. Ilgāku laiku, daudz ziedēt. O Pa-

mātītes [atraitnītes] izziedējušās visu vasaru.

ME pap I, 497.

izziemot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; in-

trans. Pārziemot (parasti par augiem). Rudzi

labi izziemojuši.
izziepēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Zie-

pējot izlietot (daudz vai visu). I. visas ziepes.

O Izziepēju podu ziepju. ME I, 832.
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2. Ziepējot izklāt, pārklāt. I. bļodu.
izziest, -ziežu, -zied, -ziež, pag. -ziedu; trans.

1. Ziežot pārklāt (ar kādu vielu, parasti no

iekšpuses). I, pannu ar sviestu. O Cepamo
formu izziež ar taukiem vai eļļu, izkaisa ar

rīvmaizi. PL Siev 69, 9, 22. // Ziežot izklāt

(kādu vielu). I. vasku uz grīdas.
2. Ziežot izlietot (daudz vai visu). I. daudz

tauku.

izzīlēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. Zilējot

pareģot; zilējot uzzināt. □ . . to neviens ne-

var ne kārtīs izzīlēt, ne zvaigznēs paredzēt.
J Plotnieks 2, 52. Mēdz teikt, ka pēc ziedlapi-
ņām varot šo to izzīlēt, šo to paredzēt. . . Zv

57, 14, 7. Čigāniete raudzījās stipri jaunekļa
delnā, iz [no] tās izzīlēdama viņa nākotnes

noslēpumus. ME I, 832. // intrans. !□ Ja tu labi

izzīlēsi, Es tev dārgi aizmaksāšu. LD 9439.

izzīlēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

Ilgāku laiku, daudz zilēt. !□ Čigāniete izzīlē-

jās unaizgāja. ME pap I, 497.

izzīmējums, -a, v. i. Paveikta darbība, re-

zultāts izzīmē t (1).
2. Paveikta darbība, rezultāts izz I-

mē t (2). !□ . . [rakstnieku] daiļradē ir arī

sasniegumi, kas izpaužas dziļākā tēlu izzīmē-

jumā. Lit M 54, 15, 2.

izzīmēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Zī-

mējot izveidot (piemēram, līniju, attēlu). I. ar

zīmuli sīkākās detaļas. O Labākai pārskatāmī-
bai plāns izzīmēts dažādu krāsu toņos . . Kar

74, īo, 16. Vienreiz mēs tūrisma braucienā pus-

dienojām un paklājām pļaviņā skaistu vaska-

drānu, zilām plūmēm izzīmētu. Ziedonis 8, 15.

sal. Viņš skatījās uz kļavu un ošu lapām, kas

pret blāzmu šķita melnas kā ar tušu izzīmē-

tas . . Kalndruva 5, 59. // Gleznojot izveidot.

□ Portretam raksturīga ziemeļu renesansei

piemītošā smalkā, gandrīz miniatūrā glezno-
šanas maniere, kad izzīmēts katrs matiņš, . .
katra ziedlapiņa. Māksla 63, 4, 40.

2. Izveidot, notēlot (daiļdarbā, mākslas tēlā).
□ «Un rakstnieka daļa ir gan jo nejauku
izzīmēt nekrietnā vaigu un jo glītu iztēlot

krietno.» J Kalniņš 3, 309. . . daži stāstnieki arī

meistariski smalki izzīmētus raksturus izrau-

gās no cilvēkiem, kas sabiedrībā dzīvo sīku

dzīvi.. Lit M 61, 20, 3. ..[lugas] iestudējumā
visnoteiktāk izzīmēta personāža rīcība. Lit M

74, 47, 13.

3. Zīmējot izlietot (daudz vai visu), a Iz-

zīmēt zīmuli. ME I, 832.

izzīmēties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos;
refl. Ilgāku laiku, daudz zīmēt. I. visu dienu.

// trans. I. skices.

izzināmība, -as, s.; parasti vsk.; filoz. Reālās

īstenības izzināšanas iespējamība. Matērijas i.

Tieši dzīvības parādībās visvisādi ideālisti

saskatīja aiz izzināmības robežām eksistējošu
spēku darbību

— «dieva pirkstu». Cīņa 63,

288, 2.

izzināt, -zinu, -zini, -zina, pag. -zināju; trans.

1. filoz. Atspoguļot un atveidot domāšanā (īs-
tenību, tās parādības). I. būtību. !□ Ja

atrauj telpu un laiku no matērijas, tad vairs

nav iespējams tādu telpu, laiku, matēriju iz-

zināt. Karpovics 1, 50. Visums turpretī ietver

sevī kā visu to, ko cilvēks ir jau izzinājis,
atoma dziļumos un zvaigžņu pasauļu tālumos,
tā arī visu to, kas vēl nav atklāts un zināms,
bet ko tas izzinās un atklās nākotnē. Ikau-

nieks l, 60. Fluora iedarbība vēl nav pilnīgi
izzināta, bet, pētot šo jautājumu, ir noskaid-

rots, ka fluors asinīs izgulsnē kalciju. . Ves-

-64, 5, 21.

2. Jautājot, pētījot dabūt zināt (piemēram,,
laktus); ari uzzināt. O . . aizgāju kādā svēt-

dienā pie mātes izzināt viņas domas par manu

mācīšanos dārzniecībā. Birznieks-Upītis I, 373.

«Tagad vajadzīgs izzināt tikai dienu, kad Kan-

deru vedīs [nopratināt].» —
«To nu gan die-

zin vai izdosies izpētīt,» atsaucas Arturs. Rih-

ters 1, 493. īsus teicienus apmainīdami, viņi

izzināja, ka abi nokalpojuši kara klausību ap-

mēram vienos gados . . Strāls 2, 15.

izziņa, -as, s. 1. parasti vsk.; filoz. Sabiedrī-

bas attīstības likumu nosacīts un ar praksi

nešķirami saistīts process, kurā cilvēka domā-

šana atspoguļo un atveido īstenību. Izziņas-

teorija — lilozolijas daļa, kas pētī izziņas pro-

cesu; gnozeoloģija. Izziņas priekšmets — pie-
redzē liksētas un cilvēka praktiskās darbības

procesā ietvertas objektu puses, īpašības un-

attiecības, kas tiek pētītas ar noteiktu mērķi

noteiktos apstākļos un nosacījumos. □ Zi-

nātne dzīves izziņas rezultātus ietver jēdzie-
nos, abstraktos spriedumos un secinājumos.
Valeinis 1, 10. Empīriķis savā parastajā empī-

riskajā izziņā iestieg tik dziļi, ka iedomājas
atrodamies jutekliskās izziņas sfērā pat tad,
kad viņš operē ar abstrakcijām. Engelss 1, 208.

Atzinums, ka objektīvā pasaule, tās priekš-
meti un parādības ir mūsu zināšanu vienīgais

avots, ka pasaule ir pilnīgi izzināma, ir dia-

lektiski materiālistiskās izziņas teorijas pa-

mats. PL Skola 62, 9, 19. // Process, rezultāts

izzināt (1). O . . pats galvenais .. bija tas,,

ka viņam izdevās atmodināt savā audzēknī

slāpes pēc zināšanām, milzīgu un mērķtiecīgu
izziņas alku. Lācis 10, 124. Kā lai cilvēku iz-

zina? Vispirms [aktierim] rodas šis jautājums,
un, kad loma ar savas dvēseles stariem caur-

skatīta, jādomā, kā savu izziņu atklāt, nodot

skatītājam. Dzene 2, 58.

2. Process, paveikta darbība izz I-

nāt (2); laktu, datu apkopojums. !□ Bet tad

izplatījās citas vēstis, un tās padarīja gluži
lieku izziņu par Ansonu Mārtiņu un viņa dar-

biem. Upīts XI, 238. «Ņinas pasaciņas» ir uzrak-

stītas vienkāršā, bērniem . . viegli uztveramā

valodā. Tās ir bagāts izziņas avots, kas iepa-

zīstina mazo lasītāju ar apkārtējo dabu, augu

un dzīvnieku pasauli. Jaun Gr 66, 10, 33. Ro-

mānā iekļauts plašs vēsturisks izziņas mate-

riāls . . A Grigulis 13, 605 (pēcvārdā). Kā rāda

izziņu literatūra, Panamas teritorija ir mazliet

lielāka par Latviju . . Zv 73, 5, 19.

3. Dokuments, kurā ir īsas ziņas par kādu

personu vai laktu. Pieprasīt izziņu par izpeļņu.
□ Janelis tagad uzmanīgi pārlasīja . . arī ci-

tas Maskavas Hematoloģijas institūtā šai zie-

mā izdotās izziņas. Izziņas, ka viņa tēvarrti
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vairākkārt pārlietas asinis . . . Birze 5, 42. Uģis

piedūra pirkstu pie krūtīm, kur svārku iekš-

kabatā atradās tikko saņemtā izziņa par va-

sarā paveikto darbu. Vāczemnieks 1, 110. // Pēc

pieprasījuma izdoti (parasti speciālas iestādes)

dati (piemēram, par vilcienu atiešanas laiku,

par kādas iestādes atrašanās vietu); uzziņa.

Dabūt izziņu pa telefonu. iO Piezvanīju uz

007, dzelzceļa izziņu birojam, —
vilciens gāja

pievakarē . . Ezera 5, 134.

4. jur. Ar noziegumu saistīto apstākļu no-

skaidrošana pirms krimināllietas nodošanas iz-

meklēšanas orgāniem. Pabeigt izziņu. !□ Par

nozieguma atklāšanu un izziņas uzsākšanu iz-

ziņas iestāde nekavējoties ziņo prokuroram.
Krim pr 61.

izziņot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Darit

zināmu (daudziem vai visiem, parasti pasā-
kumu, kurā jāpiedalās). I. apspriedi. I. talku.

O Sapulci oficiāli izziņoja gandrīz vai pēdējā
brīdī. . ,

taču tās neparastums piepulcināja

lekciju zālē diezgan daudz interesentu. Purs

4, 352. Līcis [seržants] izziņoja trauksmi. A Gri-

gulis 9, 123. . . stūrmanis pa reproduktoru iz-

ziņo vakariņu laiku.. Talcis 7, 99. // Ziņojot

uzaicināt, sapulcināt. lO Viņus [jaunkareivjus]
ved no pagastā izziņoti šķūtnieki. Laikam kādi

piecpadsmit vai sešpadsmit pajūgi. Rihters 1,

270. «Mēs dabūsim drīzi palīgus, ziņotāji ta-

gad jau vairāk māju būs izziņojuši,» barons

atbildēja . . Blaumanis 6, 153. Rīt pagasts izzi-

ņots uz tautas sapulci. Sakse 7, 71.

izzīst, -zīžu, -zīd, -zīž, pag. -zīdu; trans. Zī-

žot izsūkt. O . . tikai bērns var izzīst no krūts

visu pienu.. Mājtur 14. Ķirsīte [telīte] viena

pati nevarot izzīst tik daudz piena; ja piena
sakrāšoties pilns tesmenis, tad Raibaļai būšot

daudz grūtāk.. Birznieks-Upītis IV, 111. Alve

stāstīja, ka esot arī.. krupji, kas dažreiz iz-

zīžot govīm pienu. Austriņš 1, 65. \> Izzīst (arī
izsūkt) no pirksta sar. — stāstīt, apgalvot ko

izdomātu, nepatiesu. :□ No pirksta neko ne-

var izzīst. LSP(N) 135. Melus no pirksta izzīst.

ME I, 832. // Zīžot iztukšot (trauku, krūti, tes-

meni). Bērns izzīdis piena pudelīti. Teļš izzīdis

tesmeni tukšu.

izzobojums, -a, v.; parasti vsk. Paveikta dar-

bība, rezultāts izzobo t. O.. [rakstnieka]
aprakstos aužas . . apslēpta ironija, sarkasms,

izzobojums . .Upīts 14, 418.

izzobot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. Zo-

bojot nopelt; izsmiet. I. sliņķi, a Stiprais
pēra vārgulīti; Gudrais muļķi izzoboja ..

DV

643. Tā kādā no saviem stāstiņiem rakstnieks

. . izzobo tos, kuri neprot un negrib uzmanīgi
vērot apkārtējo dabu . . Jaun Gr 68, 8, 19. Grīs-

lis staigāja pa māju kā ļaunais gars, visu, ko

Kaspars darīja, viņš nopēla un izzoboja. Sakse

2, 168.

izzoboties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Ilgāku laiku, daudz zoboties. O Vai ne-

esi vēl diezgan izzobojies par mani? ME pap

I, 498. Nu varēja laimīgi izsmieties un izzo-

boties. ME pap I, 498.

izzust, -zūdu, -zūdi, -zūd, pag. -zudu; intrans.

i. parasti 3. pers. Pārstāt pastāvēt, eksistēt (par

kādu dzīvnieku grupu); iznīkt. !□ Vēsturis-

kajā laikā no mūsu republikas faunas izzuduši

medību dzīvnieki. . Latv dzīvn 10. lespējams,
ka kādreiz agrāk šīs dzimtas pārstāve — koku

varde. . šeit dzīvojusi, bet vēlāk izzudusi.

Sloka 1, 26. Neskartajās zemēs bieži var re-

dzēt arī tādus dzīvniekus, kas citur Čkalovas

apgabalā izzuduši. . Piemēram, susliks . .

Kroma 3, 14.

2. parasti 3. pers. Izmainoties, pārveidojoties
pārstāt pastāvēt, izpausties (par parādībām

dabā). !□ Nākošajā —

permas laikmetā sāka

izzust purvainie mūžameži un radās smilšaini

līdzenumi. Sloka 1, 44. Jaukajā, saulainajā rītā

migla uz jūras bija izzudusi, tā ka skaidri

varēja pārredzēt līdz ostas" malai. Birznieks-

Upītis 111, 125. Viļņi pieauga un tad pilnīgi
izzuda . . Pad J 73, 23, 4.

3. parasti 3. pers. Pārstāt pastāvēt, izpausties
(par parādībām sabiedrībā). !□ Sociālisma

celtniecības laikmetā līdz ar antagonistisku
šķiru likvidēšanu izzūd kādreizējās atšķirības

šķiru dzīves veidā un kultūrā. Latv etn 69, 17.

Ja katrs no mums apzināsies sevi par Dzim-

tenes daļu,. . izzudis mietpilsonība un savtī-

gums.
Pad J 73, 52, 4. Mūsu zemē saimnieka

un strādnieka savstarpējās attiecības to vēs-

turiskajā nozīmē izzudušas uz visiem laikiem.

Pad J 73, 58, 4. // Kļūt tādam, ko vairs nelieto,

neizmanto. O Ir izzudušas savā laikā ļoti

iecienītās griestu rozetes, pilastri, kapiteļi un

dzegas. . Freimanis 1, 20.

4. parasti 3. pers. Izbeigties, pārstāt izpaus-
ties (par lizioloģisku vai psihisku stāvokli, tā

izpausmi). I. aukstuma sajūtai. Izzūd sārtums

sejā. Izzūd šaubas. Izzust no atmiņas —
tikt

aizmirstam. O Pēc paēšanas viss nogurums

izzuda un jutāmies dzidrajā kalnu gaisā kā no

jauna piedzimuši. Birznieks-Upītis 6, 243. . . brā-

ļa dzīvē Vilma bija it kā ar citu skatienu

ielūkojusies, un likās, ka tāpēc mazliet izzudis

atsvešinājums . . Bērce 3, 375. Smaids viņas sejā
neizzuda uzreiz. Mirkli vēl smaidīja acis un

lūpas. Līvs 1, 56. Taču tiem, kas piedalījās
kara notikumos, šis laiks nekad nevar pilnīgi
izzust no atmiņas. . Zv 74, 19, 14. // Par slimību,

tās izpausmi. O Sirdsklauves, kas agrāk šad

tad bija traucējušas, izzuda. Bels 2, 162. . . po-

lipi reizēm izzūd pēc gļotādas iekaisuma iz-

ārstēšanas. Ves 64, 9, 12. «Intoksikācijas parā-

dības izzudušas jau pēc trim nedēļām. Tempe-

ratūras vairs nav.» Birze 5, 140.

5. Kļūt nesaskatāmam (attālinoties, ari no-

nākot tumsā, miglā v. tml). \UJ Drīz abi [gā-

jēji] man izzuda no acīm, jo iebraucam

mežā, kur ceļš liecās. Apsīšu J 3, 58. Viņš pa-

spieda Zentas mazo, sastrādāto roku un no-

skatījās, kā viņa aizgāja pa ielu, izzuzdama

pustumsā. Lācis 4, 60. Tālu pie paša apvāršņa
redzams kuģa siluets. Kuģis aizpeld un izzūd.

Brodele 17, 136. Gauja meta zilu miglu, zilajā

miglā izzuda mazā lapsu stiga, pa kuru Jēkabs

cerēja visātrāk nokļūt krastmalā. Kaldupe 6, 47.

// Izkliedējoties kļūt nesaskatāmam, neuztve-

ramam (piemēram, par dūmiem). !□ Pelekzil-

ganās dūmu strūklas lēnām izzūd dzidrajā
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vasaras gaisā. Birznieks-Upītis 1, 38. Jorens no-

pietni smēķē. Dūmu mākonītis paceļas gaisā,

brīdi vijas, tad kļūst caurredzams un izzūd

pavisam, lai dotu vietu jaunam.. . Zigmonte

2, 39. // Kļūt ļoti klusam, nesadzirdamam (par

skaņām). O ..viņš sacīja: «Kristīni» Klusām

drebēdamas, skaņas izzuda gaisā, Kristīne ap-

stājās. Blaumanis 6, 252.

izzvanīt, -v, -i, -a, pag. -īju. 1. intrans. Zva-

not paziņot par (kā) beigām. īd Inita [skolo-

tāja] gāja klasē, bet stundas viņai vairs ne-

sagādāja prieku. Agrāk likās, ka vienmēr iz-

zvana par ātru, tagad nevarēja sagaidīt, ka-

mēr aizritēs četrdesmit piecas minūtes. Brī-

daka 2, 81. // Pavēstīt par (kā) beigām —

par

zvanu. Zvans izzvanīja no lekcijas.
2. intrans.; rel. Zvanot pavēstīt par reliģis-

kas ceremonijas beigšanos. !□ Aizbetņu tēvs

noturēja pātarus, jo baznīca te tālu, nedzird

ne iezvanām, ne izzvanām. Austriņš 1, 128.

// trans. Zvanot (pēc dievkalpojuma beigām),

izvadīt (baznīcēnus). O Izzvanīja no diev-

nama draudzi. ME I, 832.

3. trans. Zvanot radīt (skaņas). O «Kad pū-
lis dziedāja «Mostaties [mostieties], jūs darba

ļaudis!», zvaniķis mēģināja izzvanīt uz sava

vara zvana dziesmas melodiju. Cīņa 70, 34, 2.

4. trans.; reti. Zvanot (piemēram, ar durvju

zvanu, pa telelonu), pieaicināt, panākt, ka at-

saucas. □ Vēl ilgāk nopūlējās, līdz izzvanīja
sētnieku, kas nebij paradis traucējumus nakts

vidū. Upīts VIII, 577.

5. trans.; sar. Izpļāpāt (daudziem vai visiem).

O Viņas visus noslēpumus izzvana tā, ka

visās malās tos var noklausīties. ME pap 1,498.

Un viņš, Karulis, ir idiots, žeņķa klātbūtnē

izsacīdams savu piekrišanu. Edgars to izzva-

nīs! Bendrupe 1, 21.

izzvanīties, -os, -ies, -ās, pag. -ījos; refl.

Ilgāku laiku, daudz zvanīt (piemēram, ar dur-

vju zvanu, pa telelonu). □ Izzvanījos, izdau-

zījos, beidzot apsēdos uz trepēm pagaidīt.
Zemzaris 1, 73. ..veltīgi izzvanījies un pārlie-
cinājies, ka [telefona] līnija pārrauta, viņš no-

bijās vēl vairāk . . Kar 58, 9, 37. Veselu stundu

izzvanījos, līdz mani ielaida. ME pap I, 498.

izzvejot, -oju, -o, -o, pag. -oju; trans. 1. Zve-

jojot izvilkt (ūdens dzīvniekus, parasti zivis).
I. lielu līdaku. O Šo zivi otrā dienā izzvejo
ķēniņa zvejnieks . . LTP 391. . . Latvijas upēs
izskauda tūkstošiem pērleņu, tāpēc arī pēc
1750. gada sevišķi skaistas pērles vairs neat-

rada, jo gandrīz visas jau bija izzvejotas.
Upīte 1, 88. // sar. Izvilkt (priekšmetu, piemē-
ram, no upes, ūdens). I. mucu no ūdens.

Q . . taisnstūrveida telpa vienlaikus kalpoja
gan par. . virtuvīti, kas bija norobežota ar

veciem, no Meksikas līča izzvejotiem dēļiem,

gan par vannas istabu.. Zv 74, 10, 16. «Āre,
kur mana pļaujmašīna!» Ēriks priecīgi iesau-

cās. . . «Mēs nogremdējām mārkā, bet viens

izzvejojis.» Sakse 7, 105. // sar. Izvilkt, izsmelt

(no trauka). O. . puisis paņēma podu, izzve-

joja jēra ribiņas un ar gardu muti sāka strēbt

tauko, iedzelteno zupu. Kalndruva 2, 49. // sar.

Izņemt, izvilkt (piemēram, no kabatas).

□ Būvinženieris.. atpogāja žaketi un, izvil-

cis lielu aploksni, nolika uz rakstāmgalda. No

pārējām kabatām viņš izzvejoja veselu grēdu,
laikrakstu. . A Grigulis 13, 90. . . [meitene] no

somas izzvejoja grāmatiņu un atšķīra atlocī-

tajā lappusē. Zigmonte 5, 41.

2. Zvejojot iznīcināt, izskaust (daudzus vai

visus ūdens dzīvniekus, parasti zivis). O Šo-

vasar šajā kolhozā uzsāka zušu elektrozveju.
. . Tomēr dažs labs vecāks zvejnieks uz to

noraugās neuzticīgi un izteic pat šaubas par

tās noderīgumu. Tā zušus pārāk ātri izzvejo-
šot, tie iznīkšot. Avotiņa, Peters 1, 109. // Zve-

jojot panākt, ka (piemēram, dīķī, ezerā) vairs

nav ūdens dzīvnieku, parasti zivju. O . . dī-

ķos, kur nolemts ieaudzēt mierīgās zivis, ne-

drīkst būt plēsīgās, piemēram, asari, līdakas,
zuši. Tāpēc šie ezeri tika rūpīgi izzvejoti ar

rūpnieciskā veida zvejas rīkiem. Cīņa 64, 51, 2.

izzvejoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;

refl. Ilgāku laiku, daudz zvejot. ICJ Vienreiz

vecais zvejnieks ezerā izzvejojas cauru dienu,

neķeras nekā. ME I, 832.

izzvelties, -zvejos, -zvelies, -zveļas, pag. -zvē-

los; refl.; reti. 1. parasti 3. pers. Izgāzties, izšķo-

blties. Vecajai pirtiņai siena izzvēlusies.

2. Neveikli, smagi izvirzīties (no kurienes,

kur v. tml.). Vectēvs izzveļas no ragavām.

izzvērēties, -zvēros, -zvēries, -zvēras, pag.

-zvērējos; refl. Ilgāku laiku, daudz zvērēt.

O Viņa [sieva] laikam grib, lai vienmēr tai

mīlestību zvēru? Diezgan jau izzvērējos tad,,

kad vajadzēja panākt, lai viņa manai mīlestī-

bai notic. Rozītis 111, 195.

izzviegt, parasti 3. pers., -zviedz, pag. -zvie-

dza; trans.; reti. Zviedzot radīt (skaņas). Ku-

meļš izzviedz smalkas skaņas.
izzviegties, -zviedzos, -zviedzies, -zviedzas,.

pag. -zviedzos; refl. 1. parasti 3. pers. Ilgāku
laiku, daudz zviegt. Zirgi aplokā izzviedzas.

un apklust.
2. vienk. Ilgāku laiku, daudz smieties skaļā

balsi (par cilvēku). O Ko nu zviedzat kā ķē-
ves? Vai neesat jau diezgan izzviegušās? ME

I, 832.

izžadzināties, -inos, -inies, -inās, pag. -māj-

os; refl. Ilgāku laiku, daudz žadzināt. Žagata,

izžadzinājās un aizlaidās. >□ pārn. Meitu mā-

tes un mātes meitas izžadzinājās un galu galā
apmierinājās. ME I, 832.

izžagoties, -ojos, -ojies, -ojas, pag. -ojos;
refl. Žagoties un pārstāt žagoties. O Tēvs uz-

cēlās, izstaipījās, izžagojās. ME I, 832.

izžaut, -žauju, -žauj, -žauj, pag. -žāvu; trans.

Žaujot novietot žūšanai. I. zeķes. I. veļu saulē

un vējā. O Visapkārt krāsnij bija savilktas

auklas un uz tām izžautas maza bērna drēbītes.

Sakse 2, 37. Mazais Andrs pusdienā dabūja
brāzienu, tāpēc ka savus slapjos autus izžāvis

uz mūrīša turpat līdzās maizes muldai. Upīts

XI, 294. ..viņš vis nedevās tūliņ uz jūrmalu,
kur ciema valgumā stāvēja zvejnieku laivas-

un vējā plandījās izžautie tīkli. Lācis 15, 395.

izžāvāties, -ājos, -ājies, -ājas, pag. -ājos;
refl. Žāvāties un pārstāt žāvāties. !□ Velns-

atmodies izšļaucījās, izžāvājās. ME I, 833.
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izžāvēt, -ēju, -ē, -ē, pag. -ēju; trans. 1. Žā-

vējot panākt, ka izžūst; būt par cēloni tam,

ka izžūst. I. cimdus. ī. sienu zārdos. I. kaltē

labības graudus. O Vai ir silts mūrītis, kur

drēbes izžāvēt? Tagad tādas dienas — neviena

bez lietus neiztiek, indrāne 2, 88. ..pēc dažām

stundām vārpas bija sausas. Tūliņ izžāvētos

[labības] kūļus saveda šķūnī un iedarbināja

kuļmašīnu. Vilks 1, 244. Karotīni ir visās augu

zaļajās dalās, pat izžāvētās. . Skulme 3, 28.

Kokmateriālus, žāvējot speciālās kaltēs, . . iz-

žāvē 5—7 dienās. Sterns 2, 68.

2. Žāvējot (parasti dūmos), panākt, ka (pie-

mēram, gaļa, zivis) iegūst vēlamo gatavības
pakāpi. I. zivis. Izžāvēts speķis. !□ Kad pir-

tiņa jau visu dienu mums Bij kūpējusi, zilus

dūmus pūšot, . . Tēvs teica: gaļa izžāvēta bū-

šot. A Bārda 1, 231.

izžāvāties, -ējos, -ējies, -ējas, pag. -ējos; refl.

1. Žāvējoties panākt, ka izžūst uzvilktais ap-

ģērbs (par izmirkušu cilvēku). O Aptiekas

skuķes brāļa mājās apsildījāmies un izžāvājā-
mies. A Grigulis 13, 476. Gan jau drīz vien saulē,

vējā Izžāvāšos, kļūšu sauss. Sils 8, 41. // Žāvē-

joties panākt, ka izžūst spalva, apmatojums,

vilna (par slapju, izmirkušu dzīvnieku). IO Sie-

viņa cāli uzlikusi 0
uz krāsns augšas

0

, lai izžā-

vājas pa nakti. ME I, 833. // sar. Izžūt (piemē-

ram, par drēbēm, apaviem). \E3 Vēl vakar va-

karā visi zābaki sarindojās virtuvē gar krās-

nīm, pa nakti izžāvājās . . Indrāne 6, 176.

2. parasti 3. pers. Reil. -> izžā v ē t (2);

tikt izžāvētam. Gaļa labi izžāvājusies.
izžēlot, -oju, -O, -O, pag. -Oju; trans.; reti.

Ļoti žēlot, ari Joti saudzēt. I. bērnu.

izžēloties, -ojos, -ojies, -ojas, pag.-ojos; refl.;

pareti. Ilgāku laiku, daudz žēloties. O Diez-

gan izžēlojušies, bērinieki apēduši, ko paņē-

muši līdz. ME I, 833. Izspriedušies, izžēlojušies
visi bez cerībām atkal izklīda. ME pap I, 498.

izžņaudzīt, -žņaugu, -žņaugi, -žņauga, pag.

-žņaudzīju; trans. Spaidot panākt, ka (no kā

slapja) iztek šķidrums. I. slapjo kreklu.

O Lata lēnām atsvabinājās no mātes, izžņau-
dzīja slapjos matus un sapina tos resnā bizē.

Upīts 11, 21. Nātres jāsasutina, jāizžņauga
ūdeni un tad jāmazgā galva. ME I, 833. // Spai-
dot panākt, ka iztek (šķidrums no kā slapja).
I. ūdeni no samirkuša lakata.

izžņaugt, -žņaudzu, -žņaudz, -žņaudz, pag.

-žņaudzu; trans. Spiežot panākt, ka (no kā

slapja) iztek šķidrums. I. izmazgāto veļu.
□ pārn. . . bet slāpes aug un aug un ugunī-
giem pirkstiem izžņaudz sausu ik cīpsliņu cil-

vēka miesā. Upīts IV, 709. // Spiežot panākt, ka

iztek (šķidrums no kā slapja). I. ūdeni no

slapjiem cimdiem.

izžuburot, parasti 3. pers., -O, pag. -oja; trans.;

parasti divd. formā: izžuburots; pareti. Tāds, kas

ir izveidojies ar daudziem žuburiem. O Gravā

ticis, Paulis skaļi uzsvilpo un, acis piemiedzis,
aplūko savādi izžuburoto ievu. Indrāne 2, 26.

izžulgt, parasti 3. pers., -žulgst, pag. -Žulga;
intrans. Izmirkt (1). O Lietus lija katru dienu,

pat sausā nora izžulga tā, ka rati, uz vietas

stāvēdami, līdz pus riteņiem sagrima dubļos.
Upīts X, 751. Bija jau gandrīz pavisam satum-

sis, un Juris iededza [automobiļa] prožekto-
rus. Dzelteniem pirkstiem tie grābstīja izžul-

gušo sniegu, taustīdami pēc tumšajām riepu
pēdām. Ezera 2, 255. Rasa visur vienlīdz slap-
ja_ — kurpes jau pāris soļos izžulgst līdz pē-
dējai nagliņai. Indrāne 2, 360.

izžūt, -žūstu, -žūsti, -žūst, pag. -žuvu; in-

trans. 1. parasti 3. pers.
Žūstot kļūt pilnīgi sau-

sam (piemēram, par drēbēm, sienu, malku).
Malka izžūst lēnām. Izžuvusi veļa. Izžuvušas

pērnās lapas. O Uģis.. mitros apavus no-

vietoja saulē tā, lai tie ātrāk izžūtu. Vāczem-

nieks 1, 24. Kad nākošajā nedēļā [pēc lietus]

atspīdēja atkal karstā saule, siens gan ātri

izžuva, bet nebija vairs tās smaržas un la-

buma . . Birznieks-Upītis 6, 214. . . celtnēs jālietO
tikai sausi kokmateriāli. Neizžuvušus kokma-

teriālus nedrīkst iebūvēt. Sterns 2, 76. // Kļūt

pilnīgi sausam (parasti par izmirkušu dzīv-

nieku). '□ Bet gans ar [slapjajām] aitām devās

tīrumā, Lai saulē, vējā viņas ātrāk žūtu Un,,

mājās atgriežoties vakarā, Jau sausas, labi iz-

žuvušas būtu. A Bārda 1, 238. // Zaudēt pa-

rasto mitruma daudzumu (par muti, kaklu).
Mute no runāšanas izžuvusi sausa. O . . taisni

neizturami izžuva rīkle. Skujiņš 7, 125.

2. parasti 3. pers. Kļūt sausam, zaudēt ūdeni,

mitrumu (par strautu, aku, zemi v. tml.). Dīķis

vasarā izžūst. Izžuvusi augsne. Kaut dabūtu

ūdeni! Bet visi grāvji bija izžuvuši. . Sakse

2, 186. Pa ielejas vidu aizlocījās izžuvušas upī-

tes gultne, apaugusi ar zālēm un sīkiem krū-

meļiem gar malām. Talcis 4, 124. Rīta ausmai

ir sārtas plaukstas. Tā noglauž ganītes ceļu,
tā noglauž izžuvušo . . noru. . Kaldupe 3, 73.

3. parasti 3. pers. Pilnīgi iztvaikot (par šķid-

rumu). Uz grīdas izlietais piens izžuvis.

O Ūdens bija tecējis un izžuvis, bet grāvja
dibenā sakrājušies mālaini dubļi. Lācis 15, 287.

Vārdi paši izlauzās pāri lūpām, kas sasprēgā-

jušas sūrstēja no aukstuma un izžuvušām asa-

rām. Ezera 7, 187. // Iztvaikojot šķidrumam,

kļūt tukšam (par trauku). O ..pa garo va-

saru visas lampas galīgi izžuvušas. . Nu tās

jātīra un jāielej petroleja. .Austriņš 1, 22.

4. parasti divd. formā: izžuvis. Kļūt kalsnam

un novecojušam (par cilvēku, tā ķermeņa da-

ļām). O Tā bija gadus četrdesmit veca iz-

žuvusi persona.. Lācis 6, 571. Lieknis savie-

bās un pārvilka tieviem pirkstu galiem pār

izžuvušo kaklu. Niedre 3, 10. \> Izžuvis (arī

izkaltis, sakaltis, retāk sauss) kā asaka —

saka par ļoti kalsnu cilvēku.

izŽŪŽOt, -oju, -O, -O, pag. -oju; trans.; reti.

Izauklēt. iCTJ Paijā un mllina kā māsu, kā

bērnu, kas viņam uz savām rokām jāizžužo-
liels. Upīts 6, 122.
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LITERĀRĀS VALODAS VĀRDNĪCA

3. SĒJUMS

Nodota salikšanai 1975. g. 24. februārī. Pa-

rakstīta iespiešanai 1975. g. 25. augustā.
Tipogr. papīrs Nr. 1, 70 g/m2, izgatavots
J. Janona papīrfabrika Kauna; papīra for-

māts 70xl00'/i6. 46,75 fiz. iespiedi.; 60,31 uzsk.

iespiedi.; 104.01 izdevn. 1. Metiens 8000 eks.

JT 05383. Maksā 3 rbļ. 47 kap. Izdevniecība
«Zinātne» Rīga, Turgeņeva iela 19. lespiesta

Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts iz-

devniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdz-
niecības lietu komitejas tipogrāfijā «Cīna»

Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40. Pašūt. Nr. 843-D.



PAMANĪTO KĻŪDU LABOJUMS

* 1. sleja — labā sleja.

**
r. — rinda.

'*** kr. sleja — kreisā sleja.

Lpp. Sleja, rinda Iespiests Jābūt

33. 1. sleja*, 20. r.**

no augšas ģen.; ģen.:

70. kr. sleja***, 6. r.

no apakšas 2. tikai dsk. 2. v.; tikai dsk.

99. kr. sleja, 31. r.

no apakšas lakatu, . . lakatu..

145. 1. sleja, 30 r.

179.

no augšas

kr. sleja, 24. r.

pludlīniju

ģenerācija, -as, s.; pa-

pludlīniju

ģenerācija, -as, s.

no augšas rasti vsk.

212. kr. sleja, 7. r.

no augšas ir i

273. 1. sleja, 19. r.

no apakšas irbju Irbju

.282. 1. sleja, 16. r.

no augšas Pirmatnēja Pirmatnējas

292. kr. sleja, 29. r.

no apakšas .
.Ko Ko

323. kr. sleja, 4. r.

no apakšas «Labi, Labi,

340. 1. sleja, 22. r.

no apakšas

O Jaunajā darba vie-

tā vēl nebiju ieradis.

Jaunajā darba vieta

vēl nebiju ieradis. !□

351. kr. sleja, 11. r.

no apakšas Ierubinat (1). Ieurbinat (1).

389. 1. sleja, 11. r.

no apakšas ārpasauli, ārpasauli

501. kr. sleja, 29. r.

no augšas Plotnieks J Plotnieks

507. kr. sleja, 17. r.

no apakšas Skalbe K Skalbe

508. 1. sleja, 28. r.

no apakšas kas Kas

510. 1. sleja, 32. r.

no augšas pa Pa

534. 1. sleja, 6. r.

no augšas tam,
,

ka

605. 1. sleja, 4. r.

no apakšas -ejos. -ejos; refl.
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