
  Izrunas apzīmējumi filoloģiskajos avotos: 

 
 apzīmējums skaidrojums piemēri no latviešu 

literārās valodas 

apzīmējums skaidrojums piemēri no latviešu 

literārās valodas 

 [ã] stiepts ā māja [m̃] stiepts m mamma 

 [â] lauzts ā lācis [m̂] lauzts m ņemt 

 [à] krītošs ā dāvana [ñ] stiepts n vanna 

 [e̹] plats e beka [n̂] lauzts n nav sastopams 

 [ē̦] plats ē zvērs [ņ̃] stiepts ņ reņģe 

 [ẽ] stiepts ē vējš [ņ̂] lauzts ņ nav sastopams 

 [ê] lauzts ē ķēriens [ō] garš patskanis o betons 

 [è] krītošs ē slēgt [õ] stiepts patskanis o opera 

 [ẽ̦] stiepts plats ē tēvs [ô] lauzts patskanis o nav sastopams 

 [ê̦] lauzts plats ē dēls [ò] krītošs patskanis o o! (izsauksmes vārds) 

 [è̦] krītošs plats ē spēks [r͂] stiepts r virkne 

 [ĩ] stiepts ī mīla [r̂] lauzts r darbs 

 [î] lauzts ī mīkla [ũ] stiepts ū kūts 

 [ì] krītošs ī brīdis [û] lauzts ū rūgts 

 [l]̃ stiepts l balle [uo] divskanis o roka 

 [l̂] lauzts l kalns [uõ] stiepts divskanis o roze 

 [ļ]̃ stiepts ļ eļļa [uô] lauzts divskanis o logs 

 [ļ̂] lauzts ļ ceļš [ùo] krītošs divskanis o koks 

       
       

  Saīsinājumi filoloģiskajos avotos:  
 Saīsinājumi, kas apzīmē objekta veidu (parasti ‒ attiecīgā vārda sākumdaļa) 

 

av – avots 

ez – ezers 

ka – kalns 

kp – kapi, kapsēta 

la – lauks 



mā – māja 

me – mežs 

mž – muiža 

paka – pakalne 

pļ – pļava 

pussa – pussala 

sa – sala 

str – strauts 

u – upe, upīte 

z; zs – zemniekmāja, vecsaimniecība 
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