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Skaitļa vārdi ir patstāvīgi 
vārdi



Skaitļa vārdi pēc nozīmes

• Pamata skaitļa 
vārdi
nosauc 

priekšmetu un 
dzīvu būtņu 
skaitu

• Kārtas skaitļa 
vārdi
nosauc kādā 

kārtībā tie 
skaitīšanā seko 
cits citam

3 (trīs)
3. (trešais)



Skaitļa vārdus raksta
• ar cipariem • ar vārdiem

M1000
D500
C100
L50
X10
V5
I1
romiešuArābu



Skaitļa vārdu iedalījums 
pēc sastāva

• vienkārši

• salikteņi

• vārdu savienojumi



! Vārdu savienojumu 
pareizrakstība

• decimāldaļskaitļi

3,2 trīs, komats, divi

75,9 septiņdesmit 
pieci, komats, 
deviņi

• daļskaitļi

1/3  viena trešdaļa

5/100 piecas simtdaļas



Skaitļa vārda 
gramatiskās pazīmes

DZ
IMTE

SKAI
TLIS

LOCĪ
JUMS



Dzimte

• sieviešu

četras zeķes

• vīriešu

divi krekli



Skaitlis 

• Parasti 
vārds viens saistījumā 
ar lietvārdu ir 
vienskaitlī, bet pārējie 
skaitļa vārdi – 
daudzskaitlī. 

• Kārtas skaitļa vārdiem 
ir gan vienskaitlis, gan 
daudzskaitlis.

• vienskaitlis

1 (viens) ķirsis
4. (ceturtais) auglis

• daudzskaitlis

1. (pirmie) āboli
5 (piecas) ogas



Locīšana. Nelokāmi skaitļa 
vārdi

• Neloka skaitļa vārdus desmit, simt, 
tūkstoš

 un salikteņus, kam otrajā daļā ir 
–desmit, -padsmit, -simt vai –tūkstoš 

10 100
 20 17 60



Lokāmi skaitļa vārdi
• 1-9 nav vokatīva
• 3 (trīs) ir gan lokāms, gan nelokāms
• desmits, simts, miljons loka kā 1.deklinācijas lietvārdus
• tūkstotis loka kā 2.deklinācijas lietvārdus
• kārtas skaitļa vārdus loka tāpat kā īpašības vārdus ar 

noteikto galotni
• skaitļa vārdus savienojumos loka tikai pēdējo vārdu (ja 

tas ir lokāms)
• daļskaitļu nosaukumos loka katru vārdu, ja tie ir lokāmi 

skaitļa vārdi. 



1-9 nav vokatīva
N.kas? pieci
Ģ.kā? piecu
D.kam? pieciem
A.ko? piecus
I. ar ko? ar pieciem
L.kur? piecos
V.-



3 (trīs) ir gan lokāms,
 gan nelokāms

N.kas? trīs
Ģ.kā? trīs, triju
D.kam? trīs, trim, trijiem
A.ko? trīs
I. ar ko? ar trīs, trim, trijiem
L.kur? trīs, trijos
V.-



Desmits, simts, miljons 
loka kā 1.deklinācijas

 lietvārdus
vienskaitlis daudzskaitlis

N.kas? simts simti
Ģ.kā? simta simtu
D.kam? simtam simtiem
A.ko? simtu simtus
I. ar ko? ar simtu ar simtiem
L.kur? simtā simtos
V.-



Tūkstotis loka kā 2.deklinācijas 
lietvārdus

vienskaitlis daudzskaitlis

N.kas? tūkstotis tūkstoši
Ģ.kā? tūkstoša tūkstošu
D.kam? tūkstotim tūkstošiem
A.ko? tūkstoti tūkstošus
I. ar ko? ar tūkstoti ar tūkstošiem
L.kur? tūkstotī tūkstošos
V.-



Kārtas skaitļa vārdus loka
 tāpat kā īpašības vārdus

 ar noteikto galotni

N.kas? otrais
Ģ.kā? otrā
D.kam? otrajam
A.ko? otro
I. ar ko? ar otro
L.kur? otrajā
V.-



Skaitļa vārdus 
savienojumos loka 
tikai pēdējo vārdu

N.kas? simts divdesmit viens
Ģ.kā? simts divdesmit viena
D.kam? simts divdesmit vienam
A.ko? simts divdesmit vienu
I. ar ko? ar simts divdesmit vienu
L.kur? simts divdesmit vienā
V.-



Daļskaitļu nosaukumos
loka

katru vārdu
N.kas? trīs ceturtdaļas
Ģ.kā? triju ceturtdaļu
D.kam? trijām ceturtdaļām
A.ko? trīs ceturtdaļas
I. ar ko? ar trijām ceturtdaļām
L.kur? trijās ceturtdaļās
V.-


