
 

Domuzīme un defise

sagatavoja: 
Māris Kūlis

Kā pareizi tās ievietot?



Platformas: Windows un macOS

Mācību materiāls jebkuram interesentam



„Ir labi svinēt panākumus, bet noderīgāk ir gūt atziņu no kļūdām.“ 
Bils Geits 

„Detaļām ir nozīme, tādēļ ir vērts gaidīt, lai viss tiktu izdarīts pareizi.“ 
Stīvs Džobss 



 

Kādēļ tapis šis mācību materiāls? 

Ļoti bieži tekstos varam redzēt divu dažādu formu horizontālas svītras, kuras, 
neskatoties uz to dažādo izskatu, dēvējam par domuzīmēm. Tā nevajadzētu, jo 
īsākā svītra ir defise, kurai ir gan sava nozīme, gan pielietojums. 

Lūk, atšķirības: 
- defise 
– domuzīme 

Metodiskajā materiālā īsumā pastāstīts, kādos gadījumos katra no šīm 
intrepunkcĳas zīmēm jālieto un kā tehniski pareizi tās ievietot tekstā, jo pēc 
noklusējuma visās operētājsistēmās, klikšķinot uz taustiņa ar svītrām, tekstā 
tiek ievietota defise. 



 

Domuzīme1.
Domuzīme lietojama gan izlaista vārda vai vārdu aizstāšanai, gan 
komatu vai iekavu vietā dažādu teikuma daļu atdalīšanai un/vai dažādu 
teikuma locekļu savrupināšanai. 

Domuzīmi no pārējā teksta atdala ar atstarpēm abās pusēs. 
 
„Dzelzs rūdās ugunī, koks – vētrās, bet cilvēks – gudrībās.”



 

Domuzīme1.
Domuzīmi bieži lieto vienotājdomuzīmes funkcĳā – starp vienojamiem 
vārdiem bez atstarpēm: 
 
Biroja darba laiks: 9.00–18.30 
Konference notika š. g. 15.–17. martā 
Rīgas–Liepājas vilciens 
 

! Svarīgi ir nejaukt domuzīmi ar defisi, kas ir īsāka.



 2. Defise
Defisi no pārējā teksta neatdala ar atstarpēm. 

Defisi lieto: 

vārdu sadalīšanai zilbēs pārnešanai jaunā rindā 
no diviem vārdiem veidotu ģeogrāfisku nosaukumu rakstībā: 
Klermona-Ferāna 
dubultuzvārdu rakstībā: Vaira-Vīķe Freiberga 



 2. Defise
Defisi lieto: 

marku, standartu u. tml. apzīmējumos, sarežģītu ķīmisko savienojumu 
nosaukumos un dažos saīsinājumos: 
resīvers “RX-V481”, “Audi-80”, LRS 3-90, N-acetil-p-fenetidīns, b-ba, 
e-pasts 
noteiktos salikto terminu tipos: 
sārma-skābes akumulators



 

Domuzīmes un defises 
ievietošana tekstā



 3. Teksta redaktorā Word un prezentācĳu veidošanas programmā 
PowerPoint rakstot tekstu, pēc noklusējuma paredzēta automātiska 
domuzīmes ielikšana ar taustiņu:	  

Bet ir nosacījums… 



 3. …teksts jāraksta pareizi, tas ir, aiz vārda, aiz kura nepieciešama 
domuzīme, obligāti liek atstarpi, klikšķina uz taustiņa ar divām svītrām, 
atkal atstarpe un tikai tad raksta nākamo vārdu, pēc kura atkal atstarpe. 

Pēc šīm darbībām defise pārvērtīsies par domuzīmi. 

vārds – vārds vārds
atstarpe atstarpe



 Ja gadījumā pieļauta kļūda un ielikta defise, vai arī tekstu koriģējot 
nepieciešams stila labojums ar domuzīmes ievietošanu, tad izdevīgāk 
izmantot domuzīmes simbolu, kuru var atrast sadaļā „Simboli”. 3.



 3. Izvēlieties domuzīmes simbolu un klikšķiniet „Ievietot”.



  Domuzīmes un defises 
ievietošana tekstā



 

Tas viss

4. Teksta redaktorā Pages un visās pārējās macOS instalētajās 
programmās pēc noklusējuma paredzēta domuzīmes ievietošana pieturot 
vienu no tasutiņiem Option (Alt)



To, kā pareizi noformēt tekstu latviešu valodā, var 
uzzināt tīmekļa vietnē valodaskonsultacijas.lv un 
publications.europa.eu

Lai veicas!

https://www.valodaskonsultacijas.lv
http://publications.europa.eu/code/lv/lv-4100000.htm

