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Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 

1 hallo Sveiki 

2 ik es 

3 ben esmu 

4 van no 

5 mijn mans 

6 naam (de) vārds 

7 is ir 

8 de - 

9 docent (de) skolotāja 

10 en un 

11 wie kas 

12 ben esi 

13 jij tu 

14 hoe kā 

15 heet sauc 

16 je tevi 

17 wat kā 

18 je tevi 

19 heet sauc 

20 dag labdien 

21 mevrouw kundze 

22 uit no 

23 welk kuras 

24 land (het) valsts 

25 kom esi 

26 Spanje Spānijas 

27 u jūs 

28 meneer kungs 

29 uw jūsu 

30 waar kurienes 

31 komt esat 

32 vandaan - 

33 China Ķīnas 

34 woont dzīvojat 

35 nu tagad 

36 in - 

37 welke kurā 

38 stad (de) pilsētā 

39 woon dzīvoju  

40 Den Haag Hāgā 

41 straat (de) ielā 

42 het - 

43 centrum (het) centrā 

44 op - 

45 nummer (het) numur 
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46 telefoon (de) tālruņa numurs 

47 ze viņa 

48 Nederland Nīderlandes 

49 de heer kungs 

50 niet nav 

51 maar bet 

52 hij viņš 

   

 
Les 2 Uit welk land kom je? 

53 achternaam (de) uzvārds 

54 voornaam (de) vārds 

55 adres (het) adrese 

56 postcode (de) pasta kods 

57 plaats (de) pilsēta 

58 mobiel mobilais tālrunis 

59 werk (het) tālrunis darbā 

60 geboortedatum (de) dzimšanas datums 

61 dag (de) diena 

62 maand (de) mēnesis 

63 jaar (het) gads 

64 maart marts 

65 nationaliteit (de) tautība 

66 Nederlandse Nīderlandes 

67 Engeland Anglijas 

68 heb ir 

69 lang ilgi 

70 al jau 

71 hier te 

72 ja jā 

73 oud  vecs 

74 wanneer kad 

75 ben geboren esi dzimis 

76 alleen viens 

77 bij pie 

78 vrienden draugiem 

79 of vai  

80 familie (de) ar ģimeni 

81 getrouwd precējies 

82 met ar    

83 een - 

84 Nederlander nīderlandieti 

85 hem viņu 

86 zijn viņa 

87 we mēs 

88 wonen dzīvojam 

89 jullie jūs 
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90 nee nē 

91 flat (de) dzīvoklī 

92 buiten ārpus 

93 hebben ir 

94 kinderen bērni 

95 hebben ir 

96 jongen (de) puika 

97 van - 

98 meisje (het) meitene 

99 waarom kāpēc 

100 wil tu vēlies 

101 dat šo 

102 allemaal visu 

103 weten zināt 

104 heeft ir 

105 zoon (de) dēls 

106 dochter (de) meita 

107 haar viņas 

108 man (de) vīru 

109 hun viņu 

   

 
Les 3 Overal spreekt men Nederlands 

110 spreek runā 

111 een beetje  nedaudz 

112 Nederlands nīderlandiešu valodā 

113 zeg saki 

114 klein nedaudz 

115 les (de) stundas 

116 leer mācies 

117 omdat jo 

118 op school skolā 

119 winkel (de) veikalā 

120 overal visur 

121 spreekt  runā 

122 men cilvēki 

123 na pēc 

124 cursus (de) kursiem 

125 ga - 

126 studeren studēšu 

127 daarna pēc tam 

128 wil vēlos 

129 werken strādāt 

130 het - 

131 belangrijk svarīgi 

132 dat ka 

133 boek (het) grāmatu 
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134 cd's kompaktdisku 

135 cd-rom cd-rom 

136 kleur (de) krāsa 

137 van - 

138 groen zaļa 

139 het - 

140 daarom tāpēc 

141 praten runājiet 

142 veel daudz 

143 alle visi 

144 Nederlanders nīderlandieši 

145 spreken runā 

146 Engels angļu valodā 

147 wel gan 

148 vraagt jautā 

149 wij mēs 

150 antwoorden atbildam 

151 moeilijk grūta 

152 vind vai tev šķiet 

153 makkelijk viegla 

154 snel ātri 

155 zij viņa 

156 langzaam lēni 

157 duidelijk skaidri 

158 geen nav 

159 taal (de) valoda 

160 talen  valodas 

161 zijn ir  

162 trouwens turklāt 

163 leren mācās 

164 zonder bez 

165 doen dara 

166 ze viņi 

167 luisteren klausās 

168 goed labi 

   

 
Les 4 Leren, leren, leren 

169 begint sākas 

170 cursus (de) kursi 

171 is afgelopen beidzas 

172 hij - 

173 maandag pirmdienā 

174 mei maijā 

175 vrijdag piektdienā 

176 juni jūnijā 

177 dagen dienas 
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178 per - 

179 week (de) nedēļā 

180 elke katru 

181 behalve izņemot 

182 woensdag trešdienu 

183 maal  reizes 

184 keer (de) reizi 

185  's ochtends no rītiem 

186  's middags pusdienlaikā 

187 veel daudz 

188 laat vēlu 

189 hoe laat cikos 

190 beginnen sākas 

191 lessen nodarbības 

192 rooster (het) grafiks 

193 er is ir 

194 groep (de) grupa 

195 zit esmu 

196  's morgens no rītiem 

197 om - 

198 uur - 

199 tijd (de) laiks 

200 op tijd laikā 

201 iedereen visi 

202 niemand neviens 

203 komt nenāk 

204 te pārāk 

205 duren ilgst 

206 duurt ilgst 

207 van no   

208 tot līdz 

209 lokaal (het) zālē 

210 andere otra 

211 dan tad 

212 klaar esat beiguši 

213 doen huiswerk pildām mājas darbus 

214 huiswerk (het) mājas darbus 

215 ons mūsu 

216 voor - 

217 volgende nākošajai 

218 gaan ejam 

219 naar uz 

220 naar huis uz mājām 

221 soms dažreiz 

222 nog niet vēl neesam 

223  's avonds vakaros 
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224 nog een vēl vienu 

225 tekst (de) tekstu 

226 hoeveel cik daudz 

227 weekend (het) nedēļas nogalēs 

228 vrij brīvs 

229 zaterdag sestdienā 

230 zondag svētdienā 

231 dicht slēgta 

232 mensen cilvēki 

233 bijna gandrīz 

   

 
Les 5 Hoe laat sta je op? 

234 sta op celies 

235 meestal pārsvarā 

236 altijd vienmēr 

237 wakker pamodies 

238 sta op ceļos 

239 meteen nekavējoties 

240 douche mazgājos dušā 

241 kleed me aan apģērbjos 

242 eet ēdu 

243 wat - 

244 brood (het) maizi 

245 drink dzeru 

246 thee (de) tēju 

247 zo tik 

248 vroeg agri 

249 moet  vajag 

250 van huis no mājas 

251 half pus- 

252 lange garš 

253 reis (de) ceļš 

254 overstappen jāmaina transporta līdzekļi 

255 eerst vispirms 

256 neem braucu ar 

257 bus (de) autobusu 

258 trein (de) vilcienu 

259 weer atkal 

260 dus tātad 

261 reis brauc  

262 ga braucu   

263 kwart voor bez piecpadsmit 

264 station (het) staciju 

265 bij - 

266 tenminste vismaz 

267 officiële oficiālais 
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268 vaak bieži 

269 mis nokavē 

270 want jo 

271 vertrekt atiet 

272 kwartier (het) ceturksni 

273 minuten minūtes 

274 meer vairāk 

275 ook arī 

276 vertraging (de) aizkavējas 

277 doe dari 

278 die šajā 

279 lees lasu 

280 krant (de) laikrakstu 

281 kom aan ierodies 

282 nemen jābrauc 

283 die kas 

284 voor pirms 

285 werk  strādā 

286 verschilt atšķiras 

287 van dag tot dag dienu no dienas 

288 houd op  ierodos 

289 eerder agrāk 

290 ga weg dodos prom 

   

 
Les 6 Boodschappen doen 

291 hé čau 

292 waar ... heen uz kurieni... 

293 ga eju 

294 supermarkt (de) lielveikalu 

295 boodschappen iepirkties 

296 heb nodig vajag 

297 lijstje (het) saraksts 

298 heb gemaakt sagatavojusi 

299 daar ... op ir uzrakstīts... 

300 staat - 

301 alles viss 

302 melk (de) piens 

303 suiker (de) cukurs 

304 fruit (het) augļi 

305 mag drīkstu 

306 even - 

307 wat kaut ko  

308 vragen jautāt 

309 zie neredzu 

310 nergens  nekur 

311 staat kur atrodas 
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312 vind atrast 

313 daar tur 

314 links kreisajā pusē 

315 rechts labajā pusē 

316 even kijken paskatīšos 

317 geloof šķiet 

318 koffie (de) kafija 

319 meer vairāk 

320 ergens kaut kur 

321 ah ak 

322 kijk skat 

323 halen ņem 

324 betalen  maksā 

325 oké labi 

326 dat doe ik! darīšu 

327 pakken pakas 

328 nog  vēl 

329 iets kaut kas 

330 groente (de) dārzeņus 

331 fruit (het) augļus 

332 koop nepērku 

333 haal iegādāšos 

334 morgen rīt 

335 markt (de) tirgū 

336 verschil (het) atšķirība 

337 tussen starp 

338 goedkoop lētāki 

339 goedkoper lētāk  

340 dan nekā 

341 alstublieft lūdzu 

342 wilt vēlaties 

343 pinnen ievadiet PIN kodu 

344 moment (het) mirklīti 

345 gaat uw gang  tagad 

346 bon (de) čeku 

347 nodig nepieciešams 

348 tot ziens uz redzēšanos 

349 prettig jauku 

350 hetzelfde tāpat 

   

 
Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren? 

351 werkt darbojas 

352 Delftse Delfas 

353 methode (de) metode 

354 hoofd (het) galvas 

355 uit je hoofd no galvas 
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356 stap voor stap soli pa solim 

357 lezen  lasīt 

358 luister klausīties 

359 naar - 

360 woorden vārdus 

361 zoek op meklēju 

362 woordenlijst (de) vārdu sarakstā 

363 weet zinu 

364 ze tie 

365 betekenen nozīmē 

366 begrijp saprotu 

367 totdat līdz kamēr 

368 direct precīzi 

369 versta saprotu 

370 kan nevaru 

371 verstaan saprast 

372 gebruik izmanto 

373 daarmee ar to 

374 kun iespējams 

375 zin  teikumu 

376 verstaat saproti 

377 komt seko 

378 als ja 

379 hem to 

380 bedoel domā 

381 via izmantojot 

382 heel ļoti 

383 precies precīzi 

384 kent zini 

385 uitspraak (de) izruna 

386 door  - 

387 door te praten runājot 

388 praat nerunāju 

389 nooit nekad 

390 zo tā 

391 zegt  na atkārto 

392 jezelf pats sevi 

393 gaten tukšumiem 

394 heb gezien esmu redzējis 

395 controle (de) pārbaudei 

396 gatentekst tukšajā tekstā 

397 ontbreken iztrūkst 

398 kunt iespējams 

399 opschrijven uzrakstīt 

400 later vēlāk 

401 herhaalt atkārto 
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402 vragen jautājumi 

403 schrijf op rakstu 

404 antwoorden atbildes 

405 om te lai 

406 oefenen prakse 

407 leuk patīkama 

   

 
Les 8 Eet smakelijk! 

 408 kantine (de) ēdnīcā 

409 eet - 

410 eet smakelijk labu apetīti 

411 allemaal visiem 

412 komen nākt 

413 zitten apsēsties 

414 zeker protams 

415 ga - 

416 ga zitten nāc, sēdies 

417 ziet er .. uit izskatās 

418 lekker garšīgi 

419 dit to 

420 broodje (het) maizīte 

421 gezond veselīgā 

422 hebt ir 

423 hele pilna 

424 maaltijd (de) maltīte 

425 soep (de) zupa 

426 gebakken cepta 

427 ei (het) ola 

428 vla (de) olu krēms 

429 had esi 

430 honger (de) izsalkusi (izsalcis) 

431 gewend pieradusi (pieradis) 

432 noem nesaucu 

433 lunch (de) pusdienām 

434 eten ēdam 

435 tussen de middag pusdienas laikā 

436 warm siltu ēdienu 

437 zeker droši vien 

438 weinig nedaudz 

439 avondeten (het) vakariņās 

440 vanavond šovakar 

441 bij ons pie mums 

442 staan ir 

443 aardappelen kartupeļi 

444 tafel (de) uz galda 

445 nu eenmaal nu 
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446 hoor ja 

447 vroeger kādreiz 

448 tegenwoordig pretēji 

449 rijst (de) rīsus 

450 ontbijt (het) brokastīs 

451 eigenlijk galu galā 

452 zo'n tādas 

453 boterham (de) sviestmaizi 

454 kaas (de) sieru 

455 geeft nesniedz 

456 genoeg pietiekoši 

457 energie (de) enerģiju 

458 kop (de) tase 

459 verbaast me pārsteidz mani 

460 jouw tavā 

461 zit ir 

462 typisch tipiski 

463 proberen    pamēģināšu 

   

 
Les 9 De brug was open 

464 vertel pastāsti 

465 eens - 

466 stap uit izkāpju no 

467 loop  eju 

468 doe erover - 

469 uurtje (het) stundiņu 

470 fiets (de) velosipēdu 

471 fietsen braukt ar velosipēdu 

472 gaat ir 

473 sneller ātrāk 

474 bovendien pie tam 

475 plaats (de) vieta 

476 staan stāvēt 

477 vervelend  kaitinoši 

478 nou nu 

479 regent līst 

480 regen (de) līst 

481 word kļūsti 

482 nat slapjš 

483 nadeel (het) mīnuss 

484 neem liever labprātāk braucu 

485 er - 

486 auto (de) automobili 

487 iemand kāds 

488 ie tas 

489 bushalte (de) autobusu pietura 
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490 mij man 

491 buurt (de) kaimiņos 

492 hoef (niet) nav 

493 wachten jāgaida 

494 file (de) sastrēgumā 

495 waar taisnība 

496 ruimte (de) vieta 

497 bent esi 

498 radio (de) radio 

499 voordeel (het) priekšrocība 

500 misschien iespējams 

501 bezig iet 

502 komt  ienāk 

503 komt binnen ienāk iekšā 

504 goedemorgen labrīt 

505 goedemiddag labdien 

506 ver tālu 

507 hiervandaan no šejienes 

508 hoogstens  augstākais 

509 dichtbij tuvu 

510 binnen laikā 

511 vanochtend šorīt 

512 kapot saplīsis 

513 moest bija 

514 gisteren vakar 

515 was biji 

516 meen šķiet 

517 brug (de) tilts 

518 open atvērts 

519 kost paņem 

520 daardoor tāpēc 

521 sommige dažiem 

522 pech neveicas 

   

 
Les 10 Een heerlijk klimaat 

523 vandaag šodien 

524 gaan dicht veras ciet 

525 dicht ciet 

526 vakantie (de) brīvdienās 

527 vragen jautājumi 

528 willen vēlamies 

529 graag labprāt 

530 iets kaut kas 

531 gebeurt notiek 

532 verdelen sadalām 

533 stukken pa posmiem 



14 
Woordenlijst Lets behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © 2014, Uitgeverij Boom 

 

534 jaren gadi 

535 weken nedēļas 

536 uren stundas 

537 seconden sekundes 

538 bestaat uit sastāv no 

539 ongeveer aptuveni 

540 seizoenen sezonas 

541 weer (het) laika apstākļi 

542 zomer (de) vasarā 

543 zeggen saka 

544 dikwijls bieži 

545 schijnt spīd 

546 zon (de) saule 

547 minder ne tik 

548 herfst (de) rudens 

549 najaar (het) lapkritis (burtiskā tulkojumā ir "pēcgads") 

550 wordt kļūst  

551 koud vēss 

552 korter īsākas 

553 donker tumšāks 

554 waait pūš vējš 

555 bladeren lapas 

556 vallen krīt 

557 bomen kokiem 

558 winter (de) ziema 

559 temperatuur (de) temperatūra 

560 onder zem  

561 vriest salst 

562 sneeuwt snieg 

563 een paar dažas 

564 ijs (het) ledus 

565 water (het) ūdens 

566 kunnen varam 

567 schaatsen slidot 

568 lente (de) pavasarī 

569 zien redzam 

570 bloemen puķes 

571 warmer siltāks 

572 voorjaar (het) ziedonis (burtiskā tulkojumā ir "pirmsgads") 

573 heerlijk burvīgs 

574 klimaat (het) klimats 

575 wind (de) vējš 

576 verandert mainās 

577 steeds vienmēr 

578 beste labākā 

579 plekje (het) vieta 
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580 aarde (de) pasaules 

   

 
Les 11 Hoe wonen jullie? 

581 eigen sava 

582 huis (het) māja 

583 huren īrējat 

584 woning (de) mājokli 

585 op kamers istabā 

586 iemand anders pie kāda cita 

587 samen kopā 

588 vriendin (de) draudzeni 

589 boven pie tam 

590 allebei abām 

591 onze sava 

592 kamer (de) istaba 

593 douche (de) duša 

594 wc (de) tualete 

595 keuken (de) virtuve 

596 beneden lejā 

597 gebruiken lietojam 

598 contact (het) kontakts 

599 het zijn  viņi ir 

600 aardige burvīgi 

601 bij hen pie viņiem 

602 zelfs pat 

603 af en toe dažreiz 

604 zij viņi   

605 bij ons pie mums 

606 groot liela 

607 vrij diezgan 

608 ruim plaša 

609 vierkante  kvadrāt- 

610 meter (de) metri 

611 er tur 

612 slaap guļu 

613 m'n mana 

614 woonkamer (de) dzīvojamā istaba 

615 slaapkamer (de) guļamistaba 

616 maar  tikai 

617 twee bij drie divi reiz trīs 

618 ramen logi 

619 toch tomēr 

620 tevreden apmierināta 

621 dure dārga 

622 betaal maksā 

623 ervoor par to 
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624 tja jā 

625 noemt sauc 

626 duur dārgu 

627 inclusief ietverot 

628 gas (het) gāzi 

629 elektriciteit (de) elektrību 

630 zelf pat tad 

631 redelijke samērīga 

632 huur (de) īres maksa 

633 ben gekomen (aan) atradi 

634 ouders vecāki 

635 vriend (de) draugs 

636 samenwonen dzīvosim kopā 

637 zoeken meklējam 

638 het liefst vislabāk 

   

 
Les 12 Anders nog iets, mevrouw? 

639 pond (het) mārciņas 

640 aan de beurt nākošais 

641 pardon atvainojiet 

642 eerst pirmais (pirmā) 

643 zegt u het maar sakiet, lūdzu 

644 alstublieft  lūdzu 

645 kilo  (de) kilogramu 

646 anders nog iets vēl kaut ko 

647 kosten maksā 

648 appels āboli 

649 rode sarkanie 

650 erg ļoti 

651 cent (de) centi 

652 doet u maar lieciet 

653  't tā 

654 gaat 't zo mee? būs labi? 

655 dragen panest 

656 er ... bij vēl vienu 

657 tasje (het) maisiņu 

658 dank u paldies 

659 tas (de) soma 

660 van alles viss 

661 te koop lētāk 

662 vers svaigi 

663 vis (de) zivis 

664 belangrijkste svarīgākie 

665 producten produkti 

666 kunt terecht doties 

667 kleren apģērba 
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668 schoenen apaviem 

669 vindt atrast 

670 zeep (de) ziepes 

671 spullen lietas 

672 druk daudz cilvēku 

673 gemerkt pamanījis 

674 ik wel! es gan! 

675 gezellig mājīgi 

676 een hoop liela daļa 

677 vooral jo īpaši 

678 eind (het) beigās 

679 afdingen kaulēties 

680 wist zināji 

681 dubbel divkārša 

682 laatst nesen 

683 zag redzēju 

684 bordje (het) uzrakstu 

685 per stuk viens 

686 gewoon parasta 

687 dacht padomāju 

688 mezelf pie sevis 

689 zei sacīju 

690 tegen - 

691 verkoper (de) pārdevējai 

   

 
Les 13 Hoe kom  ik daar? 

692 zeg klau 

693 heb ... zin ir vēlēšanās 

694 een uur of 6 aptuveni sešos 

695 anderen citi 

696 weet de weg nezinu ceļu 

697 achter aiz 

698 hè? ja? 

699 spoor (het) sliedēm 

700 onder ... door zem 

701 tunnel (de) tuneli 

702 rechtdoor taisni 

703 kruising (de) krustojumam 

704 drukke lielu satiksmi 

705 weg (de) ielu 

706 deze šo 

707 steek ... over šķērso 

708 linksaf pa kreisi 

709 eerste pirmā 

710 stoplichten luksofora 

711 rechtsaf pa labi 
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712 oversteken šķērso 

713 plein (het) laukumā 

714 rechterhand pa labi 

715 kerk (de) baznīcu 

716 neemt ej 

717 voorbij garām 

718 tegenover pretējā pusē 

719 winkelcentrum (het) iepirkšanās centram 

720 na pēc 

721 kilometer (de) kilometra 

722 dezelfde tajā pašā 

723 richting (de) virzienā 

724 ho pag 

725 stop stop 

726 onthouden atcerēties 

727 plattegrond (de) plāns 

728  'ns = eens skat 

729 loopt ir   

730 hoog lielu   

731 gebouw (het) ēku 

732 tweede otrajā 

733 verdieping (de) stāvā 

734 lift (de) liftu 

735 trappen trepēm 

736 hoek (de) stūra 

737 de hoek om aiz stūra 

738 laatste pēdējās 

739 deur (de) durvis 

740 linkerkant (de) kreisajā pusē 

741 bellen piezvanīt 

742 meenemen ņemt līdzi 

743 bedankt paldies 

744 uitnodiging (de) ielūgumu 

745 zal vai 

746 meebrengen jāņem līdzi 

747 niets nekas 

   

 
Les 14 De papieren 

 748 ha sveika 

749 gemist nesatikām 

750 gemeente (de) pašvaldību 

751 papieren dokumentus 

752 maken - 

753 in orde maken sakārtot 

754 paspoort (het) pasi 

755 laten zien parādīt 
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756 probleem (het) problēma 

757 het ging om runa bija par 

758 verblijfsvergunning (de) uzturēšanās atļauju 

759 namelijk proti 

760 daarvoor tāpēc 

761 speciale īpaša 

762 vergunning (de) atļauja 

763 aanvragen jāpieprasa 

764 gedaan izdarīju 

765 geduurd ilga 

766 zoveel tik daudz 

767 toen kad 

768 kon nevarēju 

769 gelukt nokārtoji 

770 gekregen saņēmi 

771 krijg saņemt 

772 intussen pa to laiku 

773 blijven palikt 

774 natuurlijk protams 

775 toch? tomēr? 

776 visum (het) vīza 

777 ambassade (de) vēstniecības 

778 ken pazīstu 

779 volgens cik zinu 

780 klopt taisnība 

781 wie tie 

782 bijvoorbeeld piemēram 

783 bedrijf (het) uzņēmuma 

784 iets raars ko dīvainu 

785 gehoord dzirdējusi 

786 over par  

787 toets (de) testu 

788 leren kennen iepazinās 

789 Turkije Turcijā 

790 wilden vēlējās 

791 trouwen precēties 

792 mocht nedrīkstēja 

793 inburgerings- integrācijas testu 

794 stel iedomājies 

795 verliefd iemīlējusies 

796 denk domā 

797 burgers  iedzīvotājiem 

798 enige dažām 

799 kennis (de) zināšanām 

800 bezitten saistībā 

801 voordat pirms 
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802 terug atgriezties 

803 meen domā 

804 wat cik   

   

 
Les 15 Een druk weekend 

805 hoi čau 

806 ermee tev 

807 hoe is het ermee?  kā tev iet? 

808 gehad bija 

809 op bezoek apciemot 

810 geweest biju 

811 pas nesen 

812 gepraat runājām 

813 ontzettend ļoti 

814 gelachen izsmējāmies 

815 strand (het) pludmali 

816 wou vēlētos 

817 gezien redzējusi 

818 zee jūru 

819 veel te pārāk 

820 viel mee nebija tik slikti 

821 prachtig burvīgi 

822 lege tukšā 

823 wilde mežonīgā 

824 al die visi tie 

825 vogels putni 

826 gekookt gatavojām ēst 

827 Spaans spāņu 

828 Russisch krievu 

829 thuis mājās 

830 over twaalven = na twaalf uur 

831 oh ak 

832 bijzonder īpašu 

833 niets bijzonders neko īpašu 

834 slaap ... uit = sta laat op izguļos 

835 sportcentrum (het) sporta klubu 

836 opgeruimd sakārtoju 

837 schoongemaakt iztīrīju 

838 gemaild nosūtīju e-pastu 

839 gebeld piezvanīju 

840 sliepen gulēja 

841 stom muļķīgi 

842 helemaal pavisam 

843 vergeten aizmirsusi 

844 geleerd iemācījos 

845 vast noteikti 
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846 echt  patiešām 

847 had het druk pārāk aizņemta 

848 gewinkeld iepirkos 

849 gekocht nopirku 

850 cadeautje (het) dāvaniņu 

851 over wie par ko 

852 sprak runāju 

853 geoefend trenējos 

854 collega (de) kolēģi 

855 pauze (de) pauzē 

856 vroeg jautāja 

857 woonde dzīvoju 

858 deed daru 

859 tsjonge ak, Dievs 

   

 
Les 16 Pasje kwijt 

 860 mam mammu 

861 fantastische burvīgas 

862 broek (de) bikses 

863 past  der 

864 perfect perfekti 

865 prijs (de) cenu 

866 ach ak 

867 jou tevi 

868 arm nabaga 

869 pasje (het) bankas karte 

870 jawel jā gan 

871 rood nosarku 

872 sta rood nosarku 

873 hè? ei 

874 pinpas (de) bankas karte 

875 snap nesaprotu 

876 net tikko 

877 gepind maksāju ar karti 

878 ligt atrodas 

879 soms varbūt 

880 gezocht meklēji 

881 zak (de) maisā 

882 ben kwijt pazaudējusi 

883 verloren pazudusi 

884 gestolen nozagta 

885 help palīgā 

886 politie (de) policija 

887 rustig mierīgi 

888 beter labāk 

889 bank (de) uz banku 
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890 onmiddellijk nekavējoties 

891 melden jāpaziņo 

892 geld (het) naudu 

893 opneemt noņem 

894 rekening konta 

895 mobieltje (het) mobilo 

896 ‘t mijne = mijn mobieltje manu=manu mobilo 

897 voor mekaar viens pēc otra 

898 toestand (de) situāciju 

899 opnieuw no sākuma 

900 opende atvēru 

901 formulier (het) veidlapu 

902 invullen aizpildīju 

903 pincode (de) PIN kodu 

904 bepaal nosaki 

905 papa  tētis 

906 contant skaidru 

907 maakt ... over pārskaitīs... 

908 nauwelijks grūti 

909 me voorstellen iedomāties 

910 bedragen summas 

911 tuurlijk protams 

912 hou turi 

913 apparaat (het) aparāta 

914 klaar is Kees un gatavs 

915 handig parocīgi 

916 vreemd dīvaini 

917 muur (de) sienas 

   

 
Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand? 

918 praktijk (de) praksi 

919 dokter (de) ārsta 

920 ogenblik (het) mirklīti 

921 geduld (het) uzgaidiet 

922 spoedig ātrāk 

923 mogelijk pēc iespējas 

924 zo ... mogelijk pēc iespējas 

925 wordt geholpen palīdzēs 

926 assistente (de) asistente 

927 helpen palīdzēt 

928 bel zvanu 

929 patient (de) paciente 

930 behoorlijk ļoti 

931 ziek slima 

932 afspraak (de) vizīti 

933 voelt  nejūtas 
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934 zich viņa 

935 pijn (de) sāp 

936 last sāp 

937 buik (de) vēders 

938 vanmiddag šajā pēcpusdienā 

939 spreekuur (het) konsultāciju laiks 

940 lukt būs piemērots 

941 denkt šķiet 

942 lastig  neiespējami 

943 bang baidos 

944 bed (het) gultā 

945 naar buiten  iet ārā 

946 gelooft ticiet 

947 ernstig nopietni 

948 arts (de)  ārstam 

949 overleg pārrunāšu 

950 hand (de) noticis 

951 aan de hand noticis 

952 klaagt žēlojas 

953 vreselijke briesmīgām 

954 hoofdpijn (de) galvas sāpēm 

955 lichaam (het) ķermenis 

956 slecht slikti 

957 haast gandrīz 

958 zich zorgen maakt uztraucaties 

959 opgenomen mērījāt 

960 koorts (de) augsta temperatūra 

961 gezicht (het) seja 

962 vanmorgen šorīt 

963 helaas diemžēl 

964 fijn labi 

965 haar viņai 

966 ondertussen pa šo laiku 

967 ieder katrā 

968 geval (het) gadījumā 

969 daar … op - 

970 letten  jāuzmanās 

971 straks vēlākam 

   

 

Les 18 Oma's wil is 
wet 

 972 gezin (het) ģimenes 

973 broers brāļi 

974 zussen māsas 

975 normaal parasta 

976 kind (het) bērns 
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977 spelen spēlēties 

978 vond šķiet 

979 ooms onkuļi 

980 tantes tantes 

981 neven brālēni 

982 nichten māsīcas 

983 mist pietrūkst 

984 gelukkig par laimi 

985 jongste jaunākā 

986 rest (de) pārējā 

987 foto (de) fotogrāfijā 

988 dit zijn šie ir 

989 vader (de) tētis 

990 moeder (de) mamma 

991 jong jauni 

992 wat voor par ko 

993 boer (de) lauksaimnieks 

994 geeft les skolotāja 

995 da's = dat is kāda 

996 toevallig sagadīšanās 

997 de mijne = mijn moeder mana=mana mamma 

998  'm = hem = mijn vader mans=mans tētis 

999 gescheiden šķīrušies 

1000 oma (de) vecmāmiņa 

1001 paste (op) pieskatīja 

1002 waren bijām 

1003 hou (van) mīlu 

1004 haar viņu 

1005 naar  toe pie viņas 

1006 feestdagen svētku dienās 

1007 verjaardagen dzimšanas dienās 

1008 elkaar viens otru 

1009 leven ir dzīvi 

1010 grootouders vecvecāki 

1011 grootmoeder vecmāmiņa 

1012 stoel (de) krēsla 

1013 vooraan priekšpusē 

1014 opa (de) vectēvs 

1015 gestorven nomira 

1016 jammer genoeg diemžēl 

1017 gekend nepazinu 

1018 die ene viena 

1019 speelt ieņem 

1020 rol (de) lomu 

1021 overal over par visu 

1022 mening (de) viedoklis 
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1023 steekt neslēpj 

1024 banken soliem 

1025 kleinkinderen mazbērni 

1026 oma's vecmāmiņas 

1027 wil (de) vēlēšanās 

1028 wet (de) likums 

   

 
Les 19 De leukste reis 

 1029 vorige pagājušajā 

1030 vergadering (de) tikšanos 

1031 ging iegāju 

1032 kreeg ieguvu 

1033 informatie (de) informāciju 

1034 duurde ilgs 

1035 kaartjes biļetes 

1036 kostten maksā 

1037 stond atrast 

1038 kaart (de) karti 

1039 omgeving (de) apkārtni 

1040 printen izdrukāt 

1041 het grappige jocīgākais 

1042 zou moeten vajadzēs 

1043 reizen braukt 

1044 ontdekte atklāju 

1045 busdienst (de) autobusu maršruts 

1046 vanaf no 

1047 rijdt brauc 

1048 tijdens laikā 

1049 spits (de) sastrēgumu 

1050 vertrok atgāja 

1051 kwam aan pienāca 

1052 langste ilgākais 

1053 ooit jebkad 

1054 zat sēdēju 

1055 vliegtuig (het) lidmašīnā 

1056 geleden pirms 

1057 was van plan plānoju 

1058 daarnaartoe uz turieni 

1059 reisde ceļoju 

1060 hadden bija 

1061 vol pilna 

1062 programma (het) programma 

1063 gebracht aizveda 

1064 natuur (de) dabu 

1065 eilanden salas 

1066 steden pilsētas 
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1067 bezochten apmeklējām 

1068 zeer ļoti 

1069 interessant interesantas 

1070 zaten braucām 

1071 boot (de) laivu 

1072 feest (het) svinības 

1073 hartstikke no sirds 

1074 maakten spēlēja 

1075 muziek (de) mūziku 

1076 theater (het) teātris 

1077 dans (de) dejas 

1078 lucht (de) brīvā dabā 

1079 tenten teltīs 

1080 allerlei dažādus 

1081 aardige burvīgus 

1082 ontmoet satikām 

1083 absoluut noteikti 

   

 
Les 20 Een avondje uit 

 1084 staat op pieceļas kājās 

1085 uitgaan aiziet 

1086 met z'n allen visi kopā 

1087 film (de) filmu 

1088 of zo vai tamlīdzīgi 

1089 daar... in vēlēšanās 

1090 draait rādīs 

1091 spannende aizraujošu 

1092 Chinese ķīniešu 

1093 camera (de) kamera 

1094 gaat ... mee nāks līdzi 

1095 late vēlo 

1096 voorstelling (de) seansu 

1097 idee (het) ideja 

1098 bioscoop (de) kino teātri 

1099 mooi skaisti 

1100 afgesproken norunāts 

1101 stel voor piedāvāju 

1102 Italiaanse itāļu 

1103 restaurant (het) restorānu 

1104 naast blakus 

1105 akkoord neiebilst 

1106 het eens piekrīt 

1107 ermee tam 

1108 met z'n tienen desmit 

1109 personen personām 

1110 reserveren rezervēt 
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1111 vraag me af pie sevis domāju 

1112 waarschijnlijk iespējams 

1113 kaart (de) ēdienkartes 

1114 kiezen izvēlēties 

1115 spreken … af norunājam 

1116 van tevoren jau iepriekš 

1117 menu (het) ēdienkarti 

1118 vinden šķiet 

1119 vlees (het) gaļu 

1120 vertellen pasakiet 

1121 keuze (de) izvēli 

1122 regel sarunāšu 

1123 verder pēc tam  

1124 lijkt  šķiet 

1125 prima lieliski 

1126 tegen zevenen ap septiņiem 

1127 parkeren novietot 

1128 ramp nelaime 

1129 bier (het) alu 

1130 wijn (de) vīnu 

1131 daarvan tas 

1132 houdt garšo 

1133 oei ak 

1134 zichzelf par sevi 

1135 verliezen zaudēsim 

1136 delen door sadalīsim 

1137 totale kopējo 

1138 bedrag (het) summu 

1139 bezwaar (het) neiebilst 

1140 op naar ejam 

   

 
Les 21 De kaart van Nederland 

1141 ten eerste pirmkārt 

1142 wereld (de) pasaulē 

1143 noord ziemeļiem 

1144 zuid dienvidiem 

1145 afstand attālums 

1146 west rietumiem 

1147 oost austrumiem 

1148 grens (de) robeža 

1149 Belgie Beļģiju 

1150 Duitsland Vāciju 

1151 ten tweede otrkārt 

1152 vlak līdzena 

1153 bergen kalnus 

1154 zuiden (het) dienvidos 
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1155 provincie (de) provincē 

1156 trots lepni 

1157 hotel (het) viesnīcu 

1158 Zwitserland Šveice 

1159 ten derde treškārt 

1160 laag zema 

1161 gebieden vietas 

1162 liggen atrodas 

1163 westen (het) rietumos 

1164 deel (het) daļa 

1165 niveau (het) līmeņa 

1166 zeeniveau (het) jūras līmeņa 

1167 helft (de) puse 

1168 dijken dambjiem 

1169 dammen aizsprostiem 

1170 houden uzturam 

1171 droog sausu 

1172 noorden (het) ziemeļos 

1173 zuidwesten (het) dienvidrietumos 

1174 ten vierde ceturtkārt 

1175 rivieren upes 

1176 schepen kuģi 

1177 varen peld 

1178 wegen ceļi 

1179 vormt ir 

1180 enorm ļoti 

1181 gevaar (het) bīstams 

1182 breken salūst 

1183 gebeurde notika 

1184 stijgt ceļas 

1185 over pēc 

1186 enkele vairākiem 

1187 gebouwd tiek būvēts 

1188 hier en daar šur un tur 

1189 stukjes plankumi 

1190 doordat jo 

1191 groeien aug 

1192 bedrijven uzņēmumiem 

1193 ten slotte visbeidzot 

1194 brede platā 

1195 't mooiste skaistākās 

1196 langs gar 

1197 kust (de) jūras malu 

1198 zoiets ko tādu 
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Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen 

1199 onderzoek (het) pētījums 

1200 blijkt liecina 

1201 hekel (de) nepatika 

1202 huishouden (het) mājas darbiem 

1203 procent procenti 

1204 werkelijk patiešām 

1205 zo tā 

1206 aan het winkelen iepērkas 

1207 helemaal niet nemaz ne 

1208 kook gatavoju ēst 

1209 zet koffie pagatavoju kafiju 

1210 al zeg ik het zelf kā es pats saku 

1211 dagelijkse ikdienas 

1212 opruimen piekārtoju 

1213 planten puķes 

1214 geven - 

1215 afwas (de) mazgāju traukus 

1216 stofzuigen putekļu sūkšana 

1217 was (de)  veļas mazgāšana 

1218 soort veida 

1219 zaken darbiem 

1220 betaling (de) samaksu 

1221 tegen  par 

1222 uiteraard protams 

1223 mogen drīkstam 

1224 plezier (het) sagādā prieku 

1225 hobby (de) hobijs 

1226 hard smagi 

1227 wasmachine (de) veļas mazgājamā mašīna 

1228 werkte strādāja 

1229 verleden pagātne 

1230 neem paskatieties 

1231 verdient nopelna 

1232 zorgt rūpējas 

1233 maakt schoon tīra 

1234 modern moderna 

1235 studenten studentiem 

1236 onmogelijk neiespējami 

1237 vies netīra 

1238 badkamer (de) vannas istabu 

1239 toilet (het) tualeti 

1240 taken darbi  

1241 inderdaad protams 

1242 verdeeld dalāt 

1243 deden darījām 
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1244 volledige pilna laika 

1245 baan (de) darbs 

1246 halve pusi 

1247 grootste lielāko 

1248 degene tas, kurš 

1249 het eerst pirmais 

1250 wassen af nomazgājam traukus 

   

 
Les 23 Het woord is aan jou! 

1251 hard grūti 

1252 opeens pēkšņi 

1253 sinds kopš 

1254 hoofdstuk (het) nodaļa 

1255 begonnen  sākās 

1256 onderwerpen tēmas 

1257 behandeld apskatījām 

1258 hebben het gehad (over) pārrunājām par 

1259 inmiddels pa to laiku 

1260 veel beter daudz labāk 

1261 presentatie (de) prezentācija 

1262 woord is aan jou vārds tev 

1263 inhoud (de) saturs 

1264 biedt piedāvā 

1265 voldoende pietiekami 

1266 stof (de) tēmu 

1267 wijzen parādīt 

1268 ook al weer jau atkal 

1269 herinner je atceries 

1270 is het tijd ir laiks 

1271 zoals kā jau 

1272 relatief relatīvi 

1273 onbekende nezināmi 

1274 kies izvēlies 

1275 interesseert interesē 

1276 naar aanleiding  pamatojoties 

1277 bekijk aplūko 

1278 hieronder šeit turpmāk 

1279 volgt seko 

1280 cursist (de) kursu studentu 

1281 gemakkelijk viegli 

1282 eenvoudig vienkārši 

1283 regels noteikumi 

1284 hoort (bij) attiecas 

1285 bereid voor sagatavo 

1286 beslis izlem 

1287 papier (het) lapas 
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1288 succes veicas 

1289 opdracht  (de) uzdevumu 

   

 
Les 24 De tijden veranderen 

1290 gisterochtend vakar no rīta 

1291 rennen skrēji 

1292 zwart melnā 

1293 pak (het) uzvalkā 

1294 geweldige milzīgs 

1295 bos (de) pušķis 

1296 armen rokās 

1297 huisgenoot (de) istabas biedrs 

1298 trouwfeest (het) kāzu balle 

1299 gevraagd palūdza 

1300 leiden vadīt 

1301 een heleboel daudzi 

1302 gasten viesi 

1303 lied (het) dziesmu 

1304 zingen  dziedāt 

1305 herinneringen atmiņas 

1306 verantwoordelijk atbildīgs 

1307 zware grūts 

1308 taak (de) uzdevums 

1309 haast (de) steiga 

1310 immers patiesi 

1311 gemeentehuis (het) pašvaldību 

1312 gedeelte (het) daļa 

1313 dienst ceremonija 

1314 vervolgens pēc tam 

1315 tot slot visbeidzot 

1316 geweldig satriecoši 

1317 tijden laiki 

1318 maken af pabeidz 

1319 jongeren jaunieši 

1320 opleiding (de) izglītību 

1321 studie (de) studijas 

1322 huwelijk (het) laulībām 

1323 hoorde nebija 

1324 samenleving (de) kopdzīve 

1325 komt voor notiek 

1326 hoewel gan 

1327 velen daudziem 

1328 bezwaren iebildumi 

1329 registreren reģistrēt 

1330 in verband met saistībā ar 

1331 pensioen (het) pensiju 
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1332 eventuele iespējamiem 

1333 huishoudens mājsaimniecības 

1334 voorkeur (de) priekšroka 

1335 factor (de) faktors 

1336 gelukkig laimīga 

1337 partners partneri 

1338 scheiden šķiras 

1339 ouderen veci cilvēki 

1340 nadat pēc tam, kad 

1341 overleden nomiris 

1342 relatie (de) attiecības 

1343 apart atsevišķi 

1344 ongezellig nepatīkami 

   

 
Les 25 Op je gezondheid! 

1345 bereiken sasniedz 

1346 tamelijk diezgan 

1347 leeftijd (de) vecumu 

1348 gemiddeld vidējais 

1349 overlijden nomirst 

1350 kant-en-klare gatavus 

1351 schijnt izrādās 

1352 vet taukus 

1353 dik resns 

1354 bewegen kustēšanās 

1355 benen kājas 

1356 dienen pelnījušas 

1357 hart (het) sirdij 

1358 kans (de) iespēja 

1359 rug (de) muguras 

1360 flesje (het) pudeli 

1361 mond (de) mutē 

1362 koptelefoon (de) austiņām 

1363 extra papildu 

1364 harde skaļās 

1365 oren ausīm 

1366 alcohol (de) alkohols 

1367 verkeer (het) satiksmē 

1368 ongelukken negadījumus 

1369 gevolg (het) izraisa 

1370 gebruik (het)  lieto 

1371 neemt toe - 

1372 jeugd (de) jaunieši 

1373 media mediji 

1374 overheid (de) sabiedrībai 

1375 raad (de) padomu 



33 
Woordenlijst Lets behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © 2014, Uitgeverij Boom 

 

1376 geniet baudiet 

1377 met mate ar mēru 

1378 echter patiesi 

1379 bloed (het) asinsritei 

1380 hebben gelijk ir taisnība 

1381 wetenschappelijk zinātniski 

1382 bewezen pierādīts 

1383 proost prozit 

1384 gezondheid (de) veselību 

1385 roken smēķēšana 

1386 pakje (het) paciņas 

1387 sigaretten cigaretes 

1388 verkocht nepārdod 

1389 cafés kafejnīcās 

1390 verboden aizliegts 

1391 verbiedt neaizliedz 

1392 wellicht  iespējams 

1393 verband (het) sakritība 

1394 lengte (de) garumu 

1395 club (de) klubs 

1396 lid (het) biedrs 

1397 vrouwen sievietēm 

1398 ontvang saņem 

1399 clubblad (het) kluba karti 

1400 maat (de) izmērs 

   

 
Les 26 Naar school 

 1401 lieve mīļā 

1402 mama mamma 

1403 baby (de) bērna 

1404 basis (de) pamat- 

1405 basisschool (de) pamatskolā 

1406 breng vedu 

1407 schoolbussen skolas autobusi 

1408 heb je - 

1409 spel (het) rotaļa 

1410 tekenen zīmēšana 

1411 schrijven rakstīt 

1412 kende zināja 

1413 letters  burtus 

1414 alfabet (het) alfabēta 

1415 punt (het) ziņā 

1416 is … achter atpaliek 

1417 juffrouw (de)  skolotāja 

1418 rekenen rēķināšana 

1419 leuker patīk labāk 
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1420 tellen skaitīt 

1421 optellen  saskaitīt 

1422 aftrekken  atņemt 

1423 zwemmen peldēt 

1424 gratis  bez maksas 

1425 organiseert organizē 

1426 kinderopvang (de) bērnu pieskatīšanu 

1427 christelijke  kristīgo 

1428 islamitische  islāma 

1429 kozen izvēlējāmies 

1430 openbare publisko pašvaldības 

1431 naar hun zin pēc viņu prāta 

1432 herinner me atceros 

1433 boze dusmīga 

1434 leerlingen skolēniem 

1435 klas (de) klasē 

1436 stil mierīgi 

1437 anders citādi 

1438 werd palika 

1439 boos dusmīga 

1440 kwaad dusmīga 

1441 uniform (het) skolas forma 

1442 vrijer brīvāki 

1443 opvoeding (de) izglītība 

1444 moeite (de) grūti 

1445 brutaal brutāla 

1446 positief pozitīvi 

1447 betrokken iesaistīti 

1448 onderwijs (het) apmācībā 

1449 leeslessen  lasīšanas stundās 

1450 schoolfeesten  skolas svētkos 

1451 en dergelijke un līdzīgos 

1452 ouderavonden  vecāku vakari 

1453 waarop kuros 

1454 meester (de) direktoru 

1455 mailen  rakstīt e-pastu 

1456 groeten  sveicienu 

1457 kus  buča 

   

 
Les 27 Feest vieren 

 1458 gefeliciteerd  apsveicu 

1459 vele daudzus 

1460 jas (de)  jaku 

1461 kun kwijt nolikt 

1462 geworden esi 

1463 dame (de) dāmai 
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1464 sorry piedod 

1465 meegebracht  atnesu 

1466 daar ... mee par to 

1467 blij priecīga 

1468 hapjes uzkodas 

1469 drankjes dzērieni 

1470 bedoeling (de) domāts 

1471 pakt ņem 

1472 stel … voor iepazīstināšu 

1473 wel eens kāda 

1474 feestje (het) ballīte 

1475 vanwege - 

1476 ter gelegenheid (van) saistībā ar 

1477 examen (het) eksāmenu 

1478 taart (de) torte 

1479 fris  atspirdzinošie dzērieni 

1480 pinda's zemesrieksti 

1481 chips  čipsi 

1482 gedanst dejo 

1483 slechts tikai 

1484 voetjes kājas 

1485 vloer (de) grīdas 

1486 Koninginnedag (de) Karalienes diena 

1487 nationale nacionālā 

1488 feestdag (de) svētku diena 

1489 bieden … aan piedāvā 

1490 volwassenen pieaugušie 

1491 doet …  mee piedalās 

1492 vieren svinam 

1493 einde (het) beigas 

1494 wereldoorlog (de) pasaules kara 

1495 ter herinnering (aan) par godu 

1496 slachtoffers kritušajiem 

1497 oorlog (de) karā 

1498 Sinterklaas Svētais Nikolajs 

1499 kring (de)  lokā 

1500 familiekring (de) ģimenes lokā 

1501 gevierd svinēts 

1502 witte balta 

1503 baard (de) bārda 

1504 draagt valkā 

1505 paard (het) zirga 

1506 daken jumtiem 

1507 kerstmis Ziemassvētki 

1508 boom (de) Ziemassvētku eglīti 

1509 lichtjes gaismiņām 
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1510 sfeer (de) atmosfēra 

1511 Nieuwjaar (het) Jauno gadu 

1512 wintersport (de) ziemas sportu 

   

 
Les 28 Politie: die pet past ons allemaal 

1513 door rood sarkano gaismu 

1514 politiecamera (de) policijas kamera 

1515 licht (het) gaismām 

1516 wijst (op) norāda uz 

1517 technische tehniskajām  

1518 mogelijkheden iespējām 

1519 biertjes aliņus 

1520 gedronken izdzēri 

1521 agent (de) aģents 

1522 oom agent aģents 

1523 netjes kārtīgi 

1524 politiebureau (het) policijas iecirkņa 

1525 terechtkomt nokļūtu 

1526 is te horen dzird 

1527 toont izrāda 

1528 belangstelling (de) interesi 

1529 geleend aizdevis 

1530 vriendelijk draudzīgi 

1531 bureau (het) iecirknī 

1532 uit ... leggen izskaidro 

1533 lenen  aizdot 

1534 stelen zagt 

1535 controleren pārbaudīt 

1536 aanwezig būt klāt 

1537 ogen acis 

1538 een handje  palīdzēt 

1539 samenwerken sadarbība 

1540 noodzakelijk nepieciešama 

1541 pet (de) cepure 

1542 papierbak (de) atkritumu tvertnei 

1543 buren kaimiņi 

1544 opvallend uzkrītoši 

1545 houden tur 

1546 dieren dzīvniekus 

1547 doen aangifte iesniedzam paziņojumu 

1548 veiligheid (de) drošību 

1549 plicht (de) pienākumu 

1550 schieten šaut 

1551 Noordzee (de) Ziemeļjūras 

1552 rust (de) miers 

1553 orde (de) kārtība 
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1554 doel (het) mērķis 

1555 daarbij tur 

1556 Grote Broer Lielais Brālis 

1557 gedrag (het) uzvedību 

1558 privacy (de) privātuma 

1559 missen pietrūkst 

1560 identiteitsbewijs (het) identitātes dokumenti 

1561 ruzie (de) strīds 

1562 lossen op atrisinām 

1563 voetbalwedstrijden futbola čempionātos 

1564 geweld (het) agresīvi 

1565 slaan nesitam 

1566 hond (de) suņus 

1567 weigeren atsakāmies 

1568 illegale nelegālus 

1569 vrede (de) miers 

   

 
Les 29 Vragenlijst Vrije tijd 

1570 vrije tijd (de) brīvais laiks 

1571 activiteiten aktivitātes 

1572 ondernemen veikt 

1573 actief aktīvs 

1574 drukker aizņemtāks 

1575 manier (de) veidu 

1576 waarop kādā 

1577 besteedt sadali 

1578 invloed (de) ietekme 

1579 er te doen is kas ir, ko darīt 

1580 normaal gesproken parasti runājot 

1581 iets cultureels kaut ko kulturālu 

1582 sport (de) sportu 

1583 zowel ... als gan 

1584 cultuur (de) kultūrai 

1585 museum (het) muzejiem 

1586 concert (het) koncertu 

1587 zaal (de) zāli 

1588 actiefilms asa sižeta filmām 

1589 serieuze nopietnām 

1590 jazz džezs 

1591 regelmatig regulāri 

1592 sport (de) sporto 

1593 buitenlucht (de) ārpus telpām 

1594 bij voorkeur izvēlies 

1595 in je eentje viens 

1596 wandel staigāju 

1597 vrijwel labprāt 
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1598 disco (de) diskotēku 

1599 beweging (de) kustos 

1600 nodig uit uzaicinu 

1601 waarmee ar ko 

1602 vul aizpildi 

1603 in het algemeen vispār 

1604 computer (de) datora 

1605 chatten pļāpāju 

1606 msn msn 

1607 sociale sociālajiem 

1608 contacten kontaktiem 

1609 tv (de) televizoru 

1610 goeie=goede laba 

1611 genoemd nosaukuši 

1612 doe aan veido 

1613 vorm (de) veida 

1614 kunst (de) mākslu 

1615 hangt ervan af atkarīgs 

1616 verleden (het) kādreiz 

1617 prijzen balvas 

1618 gewonnen (winnen) laimēju 

1619 internationale starptautiskajā 

1620 top (de) reitingā 

   

 
Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben? 

1621 medische medicīniskā 

1622 zorg (de) aprūpe 

1623 geregeld darbojas 

1624 huisarts (de) ģimenes ārsts 

1625 basis (de) pamats 

1626 systeem (het) sistēmas 

1627 bepaalde noteiktas 

1628 praktisch praktiski 

1629 bekend zināms 

1630 plotseling pēkšņi 

1631 specialist (de) speciālista 

1632 algemene vispārējas 

1633 geschiedenis (de) vēsturi 

1634 althans pat ja 

1635 pc (de) klēpjdatorā 

1636 aandacht (de) uzmanību 

1637 voert - 

1638 persoonlijk personiski 

1639 gesprek (het) sarunājas 

1640 denkt na  domā 

1641 oorzaak (de) iemesls 
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1642 ziekte (de) slimības 

1643 schouder (de) plecos 

1644 juiste pareizā 

1645 houding (de) pozīcijā 

1646 spanningen stress 

1647 verkouden saaukstējies 

1648 moe noguris 

1649 de laatste tijd pēdējā laikā 

1650 laten likšu 

1651 onderzoeken veikt 

1652 medicijnen medikamentus 

1653 recept (het) recepti 

1654 apotheek (de) aptieku 

1655 oplossing (de) risinājumu 

1656 bedenken izdomāt 

1657 stuurt nosūta 

1658 brief (de) nosūtījumu 

1659 verbonden (aan) piesaistīts 

1660 ziekenhuis (het) slimnīcai 

1661 tandarts (de) zobārsts 

1662 overigens pie tam 

1663 verzekering (de) apdrošināšana 

1664 kosten (de) izmaksu 

1665 verzekerd apdrošināts 

1666 in principe principā 

1667 verplicht obligāta 

1668 premie (de) prēmiju 

1669 inkomen ienākumi 

1670 een kwart miljoen = 250.000 

1671 hulp (de) palīdzība 

1672 gewond ievainoti 

1673 raken tiek 

1674 behandeling (de) aprūpi 

   

 
Les 31 De Randstad 

 1675 rand (de) mala 

1676 Randstad (de) Randstad (rajons) 

1677 erin tur 

1678 daartussen tostarp 

1679 zoals piemēram 

1680 in feite faktiski 

1681 beschouwen uzskatīt 

1682 geheel (het) vienu veselu 

1683 midden (het) vidū 

1684 breidt zich uit izplešas 

1685 economische ekonomiskas 



40 
Woordenlijst Lets behorende bij de methode Nederlands voor buitenlanders © 2014, Uitgeverij Boom 

 

1686 haven (de) osta 

1687 van belang būtiska 

1688 import (de) importam 

1689 export (de) eksportam 

1690 rond ap 

1691 industrie (de) rūpniecības 

1692 olie (de) naftas 

1693 geproduceerd audzēti 

1694 luchthaven (de) lidostu 

1695 uitgevoerd nogādāti 

1696 gunstige piemērota 

1697 ondernemingen uzņēmumiem 

1698 logisch loģiskas 

1699 gevolg (het) sekas 

1700 dichte ļoti 

1701 bevolking (de) apdzīvota 

1702 daarvan no tiem 

1703 gebrek (het) trūkums 

1704 geschikte piemērotu 

1705 tuin (de) dārzu 

1706 reden (de) iemeslu 

1707 terwijl kamēr 

1708 vandaar tāpēc 

1709 praktisch praktiski 

1710 verschijnsel (het) parādība 

1711 zit vast sastrēgums 

1712 volkomen pilnībā 

1713 negatieve negatīvas 

1714 onder andere  citu starpā 

1715 kwaliteit (de) kvalitāte 

1716 verliest zaudē 

1717 verschrikkelijk ļoti 

1718 buitenland (het) ārzemēm 

1719 Zweden Zviedrijas 

1720 tram (de) tramvajā 

1721 duizend tūkstošiem 

1722 duizend en één = heel veel 

1723 verschillende dažādas 

1724 herken atpazīsti 

1725 staat ... stil uz ielas... kluss 

1726 bijzondere īpašas 

1727 verre tālām 

   

 
Les 32 Opinie en debat 

1728 publieke publiskās 

1729 debat (het) debates 
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1730 scherper asākas 

1731 durfden neiedrošinājās 

1732 reageren reaģē 

1733 uiten izsaka 

1734 houden rekening nerēķinoties 

1735 gevoel (het) sajūtām 

1736 geloof (het) pārliecības 

1737 maken openbaar pauž publiski 

1738 reacties reakciju 

1739 artikelen rakstos 

1740 televisie (de) televīzijā 

1741 politiek (de) politikā 

1742 knettergek padarāt traku 

1743 riep kliedza 

1744 politicus (de) politiķis 

1745 regering (de) valdības 

1746 standpunt (het) viedokli 

1747 ieders ikviena 

1748 recht (het) tiesības 

1749 grondwet (de) pamatlikumā 

1750 republiek (de) republiku 

1751 grappen jokiem 

1752 moet kunnen jāvar 

1753 plaatjes  attēli 

1754 stapt paiet 

1755 rechter (de) pa labi 

1756 boete (de) soda naudu 

1757 straf (de) sodu 

1758 democratie (de) demokrātija 

1759 opvatting (de) koncepcija 

1760 sommigen daži 

1761 grenzen robežas 

1762 bewust apzināti 

1763 uitspraken izteicieniem 

1764 negatief negatīvu 

1765 beeld (het) priekšstatu 

1766 fout kļūda 

1767 zulke tādus 

1768 mogen nedrīkst 

1769 geschreven  rakstīt 

1770 geplaatst  ievietot 

1771 achteraf pēc tam 

1772 geen enkel nekādu 

1773 effect (het) Efektu 

1774 banden 

jāierobežo 1775 gelegd 
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1776 respect (het) respekts 

1777 wees esi 

1778 voorzichtig uzmanīgs 

1779 roepen aicina 

1780 meningsuiting (de) vārda brīvība 

1781 kritiek (de) kritika 

1782 beslissingen lēmumiem 

1783 kwestie (de) jautājumā 

1784 opinie (de) viedoklis 

1785 verklaar izskaidro 

1786 discussie (de) diskusiju 

   

 
Les 33 Werk vinden in Nederland 

1787 ervaring (de) pieredze 

1788 uiterst īpaši 

1789 vak (het) arodu 

1790 beheerst pārzina 

1791 verdwijnt pazūd 

1792 geheel pilnībā 

1793 werkgevers darba devēji 

1794 stellen eisen nosaka mērķus 

1795 eisen mērķus 

1796 moeilijkheden grūtības 

1797 verwachten sagaidīt 

1798 beroep (het) profesijas 

1799 dienstverlening (de) pakalpojumu sniegšanā 

1800 situatie (de) situācija 

1801 horeca (de) ēdināšanā 

1802 zorg (de) aprūpē 

1803 automatisering (de) automatizācijā 

1804 behoefte (de)(aan) pieprasījums 

1805 personeel (het) personāla 

1806 kenniseconomie (de) ekonomikā 

1807 is het geval  ir tāda situācija 

1808 merkwaardig savādi 

1809 migranten imigranti 

1810 besef saproti 

1811 lijkt me man šķiet 

1812 combinatie (de) kombinācija 

1813 stage (de) prakse 

1814 niet-betaald neapmaksāts 

1815 toekomst (de) nākotnei 

1816 vast stabilu 

1817 voornamelijk galvenokārt 

1818 tijdelijk uz laiku 

1819 in het begin sākumā 
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1820 deeltijd nepilna laika 

1821 hoopt ceri 

1822 gauw ātri 

1823 nemen aan nepieņem 

1824 werknemers darbiniekus 

1825 ontslaan atlaist 

1826 beslist izlemj 

1827 baas (de) priekšnieks 

1828 werkloos bezdarbnieks 

1829 ontslagen atlaists 

1830 uitkering (de) izmaksu 

1831 neem aan pieņemu 

1832 eist vēlme 

1833 aannemen pieņemt 

1834 past (bij) neatbilst 

1835 band (de) saikne 

1836 maatschappij (de) sabiedrību 

1837 daar … over par to 

   

 
Les 34 De Nederlandse bevolking 

1838 ondanks neņemot vērā 

1839 dichtheid (de) blīvumu 

1840 miljoenensteden miljonu pilsētas 

1841 figuur (de) attēlā 

1842 nogal vēl 

1843 gegroeid audzis 

1844 was er sprake (van) bija runa par 

1845 scherpe strauju 

1846 stijging (de) pieaugumu 

1847 cijfer (het) skaits 

1848 geboortecijfer (het) dzimstības rādītājs 

1849 sprong cēlās 

1850 ineens pēkšņi 

1851 omhoog pieauga 

1852 groei (de) pieaugums 

1853 gaat door turpinās 

1854 tegelijkertijd vienlaikus 

1855 blijkbaar acīmredzot 

1856 bevolkingsgroei (de) iedzīvotāju pieaugumam 

1857 immigratie (de) imigrācija 

1858 flink ievērojami 

1859 omhooggegaan  augusi 

1860 vrijheid (de) brīvības 

1861 op zoek (naar) meklē 

1862 universiteit (de) universitātē 

1863 volgen seko 
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1864 liefde (de) mīļotajam 

1865 daalt samazinās 

1866 aantal (het) skaits 

1867 immigranten imigrantu 

1868 met betrekking tot saistībā ar 

1869 verlaten pamet 

1870 verklaring (de) izskaidrojums 

1871 geluk (het) laimi 

1872 christelijk kristīga 

1873 protestantse protestantu 

1874 beperkte ierobežotas 

1875 rechten tiesības 

1876 godsdienst (de) reliģiju 

1877 katholieken katoļu 

1878 joden ebreju 

1879 gescheiden atdalīti 

1880 gelijke vienādas 

1881 sterk stipri 

1882 verdeeld sadalīta 

1883 schrik niet nebīstieties 

1884 gemeenschappen sabiedrības 

1885 daarnaast bez tam 

1886 vaststellen secināt 

1887 het grootst lielākā 

1888 islam (de) islāms 

1889 moslims musulmaņi 

1890 moslima's musulmanietes 

1891 maatschappelijk sabiedriskajā 

   

 
Les 35 Bedankt voor het wachten! 

1892 welkom laipni lūgti 

1893 belastingtelefoon (de) nodokļu maksājumu konsultāciju tālrunis 

1894 gegevens dati 

1895 houd turiet 

1896 bij de hand jums blakus 

1897 keuzemenu (het) izvēlni 

1898 aanslag (de) iesniegumu 

1899 toeslagen piemaksām 

1900 ervaring (de) pieredze 

1901 stem (de) balss 

1902 druk uzspied 

1903 verkeerd nepareizi 

1904 nogmaals vēlreiz 

1905 belastingen nodokļi 

1906 vlug ātram 

1907 gekozen izvēlējies 
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1908 medewerkers darbinieki 

1909 ongelooflijk neticami 

1910 regelen jākārto 

1911 gesprekken voeren risināt sarunas 

1912 instellingen iestādēm 

1913 registreer je reģistrējies 

1914 voorlopig pagaidām 

1915 rijbewijs (het) autovadītāja apliecība 

1916 papiertje (het) dokumentu 

1917 alweer jau atkal 

1918 ziektekosten slimību izmaksām 

1919 sluiten noslēgt 

1920 betreft saistībā 

1921 regelt nokārto 

1922 uitkering (de) izmaksu 

1923 organisatie (de) organizācija 

1924 vergelijkt salīdzina 

1925 diploma's  diplomus 

1926 belastingdienst (de) nodokļu dienestā 
1927 burgerservicenummer 

(het) 
iedzīvotāju reģistra numuru 

1928 verzekeringspremie (de) apdrošināšanas prēmijas 

1929 van dienst zijn palīdzēt 

1930 hèhè sveiki 

1931 eindelijk beidzot 

1932 waarvoor kāpēc 

1933 belde zvanīju 

   

 
Les 36 Stad onder de grond 

1934 directeur (de) direktors 

1935 bouwbedrijf (het) būvuzņēmuma 

1936 project (het) projektu 

1937 grond (de) pazemē 

1938 gepresenteerd prezentējāt 

1939 berichten informācija 

1940 hierover par to 

1941 nieuws (het) ziņās 

1942 opgelost atrisināta 

1943 te maken hebben  saistītas 

1944 enige vienīgais 

1945 bouwen būvēt 

1946 diep dziļi 

1947 gedachte (de) doma 

1948 concreet konkrētu 

1949 bouwplan (het) būvniecības plānu 

1950 opgesteld sagatavojuši 
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1951 bouwproces (het) būvniecības procesa 

1952 afgesloten slēgtai 

1953 vermoed pieņemu 

1954 vanuit no 

1955 grachten kanāliem 

1956 betonnen betona 

1957 zakken iegrimt 

1958 van daaruit no turienes 

1959 wijze (de) veidā 

1960 bewoners iedzīvotājiem 

1961 nergens van nav nekādu 

1962 risico's riski 

1963 gevaarlijk bīstami 

1964 angst (de) bail 

1965 hoekje (het) stūrī 

1966 och ak 

1967 vertrouwt uzticaties 

1968 degelijke šādiem 

1969 plannen plāniem 

1970 stevige izturīgiem 

1971 materialen materiāliem 

1972 brand (de) uguns 
1973 verantwoordelijkheid 

(de) 
atbildību 

1974 termijn (de) termiņā 

1975 realiseren realizēt 

1976 starten sākam 

1977 financiele finansiālais 

1978 aspect (het) aspekts 

1979 gaan uit (van) izejas punkts 

1980 miljard (het) miljardi 

1981 gemeentebestuur (het) pašvaldības vadību 

1982 overtuigd pārliecinājāt 

1983 steunen atbalsta 

1984 bestuur (het) vadība 

1985 commissie (de) komisija 

1986 begrip (het) saprotu 

1987 fase (de) fāzē 

1988 bereid gatavi 

1989 eraan kopā 

   

 
Les 37 Afdeling Burgerzaken 

1990 afdeling (de) nodaļa 

1991 burgerzaken iedzīvotāju 

1992 dorp (het) ciematu 

1993 verdeeld sadalītas 
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1994 stadsdelen pilsētu daļās 

1995 kantoren birojos 

1996 geregistreerd reģistrēti 

1997 ernaartoe uz turieni 

1998 overlijden (het) miršanas gadījumiem 

1999 verkiezingen vēlēšanas 

2000 bericht (het) paziņojumu 

2001 kaart (de) karti 

2002 stemmen balsot 

2003 werkloos bez darba 

2004 verzamelt savāc 

2005 afval (het) atkritumus 

2006 hoofd (het) vadītājs 

2007 burgemeester (de) mērs 

2008 functie (de) funkcija 

2009 het meest visvairāk 

2010 die van - 

2011 voorzitter (de) priekšsēdētājam 

2012 vergaderingen sapulces 

2013 gemeenteraad (de) pašvaldības vadības 

2014 voert het woord vada 

2015 maatregelen nosacījumus 

2016 is de baas priekšnieks 

2017 benoemd nominēts 

2018 koningin (de) karaliene 

2019 vannacht šonakt 

2020 dochtertje (het) meitiņu 

2021 aangeven reģistrēt  

2022 vrouw (de) sievas 

2023 enzovoort un tā tālāk 

2024 verloopt beigsies termiņš 

2025 binnenkort pēc neilga laika 

2026 meegenomen paņēmāt līdzi 

2027 pasfoto's pases fotogrāfijas 

2028 aha aha 

2029 over pēc   

2030 terugkomen atnākt pakaļ 

2031 loket (het) lodziņa 

2032 kijkt boos dusmīgi skatās 

2033 er ... van neko 

2034 in orde gebracht nokārtoju 

2035 groeit me niet op de rug neaug kokos 

   

 
Les 38 Twaalf provincies 

2036 karakter (het) īpašības 

2037 macht (de) vara 
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2038 centrale centrālā 

2039 beleid (het) vadīšanas veidu 

2040 specifiek specifisks 

2041 terrein (het) lauciņā 

2042 betreffen saistībā 

2043 snelwegen automaģistrāļu 

2044 sterke stiprās 

2045 punten puses 

2046 waardoor kāpēc 

2047 waarde (de) vērtība 

2048 handel (de) tirdzniecībai 

2049 toerisme (het) tūrismam 

2050 dan ook arī 

2051 zogenaamde tā sauktā 

2052 aardgas (het) zemes gāze 

2053 waard vērtīga 

2054 erop izmantojot to 

2055 voorzien (van) nodrošināti 

2056 heel wat daudz 

2057 koeien govis 

2058 leveren nodrošina 

2059 Friese Frīzas 

2060 meren ezeri 

2061 trekken piesaista 

2062 toeristen tūristus 

2063 geldt attiecas 

2064 ideaal  ideālas 

2065 hoofdstad (de) galvaspilsēta 

2066 vergaderstad (de) sanāksmju pilsēta 

2067 even vienādi 

2068 ver weg tāls ceļš 

2069 nog geen pat ne 

2070 ontstaan radusies 

2071 woonruimte (de) mājokļus 

2072 oosten (het) austrumos 

2073 natuurpark (het) dabas parks 

2074 waarin kur 

2075 Brabantse Brabantijas 

2076 danken domājam 

2077 gloeilamp (de) spuldzēm 

2078 typen veida 

2079 Japanse japāņu 

2080 klinkt izklausās 

   

 
Les 39 Hoi met mij 

 2081 plek (de) vieta 
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2082 vrij brīva 

2083 zoontje (het) dēliņš 

2084 drukte (de) burzma 

2085 beloofd apsolīji 

2086 komt uit nebūs 

2087 kan mij niet schelen man vienalga 

2088 daarnet tikko 

2089 uitgenodigd uzaicināju 

2090 pan (de) pannā 

2091 gooit ieliksi 

2092 maak af pabeigšu 

2093 waar ... van kas 

2094 best labi 

2095 zolang ja vien 

2096 overal van viss 

2097 wezen būt 

2098 diepvries (de) saldētavas 

2099 slim labs 

2100 waag neuzdrīksties 

2101 excuus (het) attaisnojumu 

2102 geluid (het) skaņu 

2103 roepen om kaut ko saka 

2104 momentje (het) mirklīti 

2105 vrees es baidos 

2106 op de hoogte informēs 

2107 excuses atvainojamies 

2108 ongemak (het) neērtībām 

2109 zet uzlikšu 

2110 zacht nelielas 

2111 vuurtje (het) uguns 

2112 verschijnen parādīsieties 

2113 liedje (het) stāsts 

2114 telkens vienmēr 

2115 gaat ... niet door kaut kas noiet greizi 

2116 schuld (de) vaina 

2117 kan er niets aan doen es neko nevaru darīt 

2118 zachter klusāk 

   

 
Les 40 Een blik op de geschiedenis 

2119 staat (de) valsts 

2120 historische vēsturiskie 

2121 feiten fakti 

2122 rijtje (het) secībā 

2123 richten pavēršam 

2124 blik (de) skatu 

2125 eeuw (de) ēru 
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2126 losse atsevišķas 

2127 staten valstis 

2128 onderdeel (het) daļa 

2129 rijk (het) kolonija 

2130 leiding (de) vadībā 

2131 oranje Oranje (ģimenes uzvārds) 

2132 voerden oorlog karoja 

2133 uiteindelijk beigās 

2134 wonnen uzvarēja 

2135 strijd (de) strīdā 

2136 kwam tot stand nodibināja 

2137 der - 

2138 verenigde apvienoto 

2139 periode (de) periodā 

2140 boeiend aizraujošs 

2141 verhaal (het) stāsts 

2142 namen ieņēma 

2143 namen in bezit ieņēma 

2144 eventjes pat 

2145 herinneren atgādina 

2146 daaraan par to 

2147 Zuid-Amerika Dienvidamerikas 

2148 Franse franču 

2149 hieraan šeit 

2150 huidige esošo 

2151 vorm (de) veidolu 

2152 koninkrijk (het) karaliste 

2153 vlag (de) karogs 

2154 in gebruik tiek lietots 

2155 blauw zils 

2156 grappig jocīgi 

2157 ontwikkeld attīstījusies 

2158 in tegenstelling tot pretēji 

2159 ontwikkeling attīstību 

2160 meegemaakt piedzīvoja 

2161 bladzijde (de) lappuse 

2162 Europese Eiropas 

2163 Duitse vācu 

2164 uitbreiden paplašināt 

2165 ontstond radās 

2166 waarbij kurā 

2167 de dood vonden gāja bojā 

2168 tientallen desmitiem 

2169 miljoenen miljonu 

2170 waaronder tostarp 

2171 Rusland Krievija 
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2172 Verenigde Staten Savienotās Valstis 

2173 zodat līdz ar to 

2174 volk (het) iedzīvotāji 

2175 vrijheid (de) brīvību 

2176 terugkreeg atguva 

2177 neen nē 

2178 gemeenschap (de) sabiedrība 

2179 waarheid (de) taisnība 

   

 
Les 41 Wie heeft de meeste macht? 

2180 geen sprake van nekādā gadījumā 

2181 puur tīri 

2182 symbolische simboliska 

2183 treedt op iesaistās 

2184 parlement (het) parlamentu 

2185 partij (de) partiju 

2186 CDA = een christelijke partij  

2187 Pvda = een sociaal-democratische partij 

2188 VVD = een liberale partij 

2189 Groenlinks = een milieupartij 

2190 wint uzvar 

2191 overleggen vienojas 

2192 meerderheid (de) vairākums 

2193 bespreken pārrunā 

2194 toekomstige nākotnes 

2195 lijn (de) vadlīnijas 

2196 minister-president (de) ministru prezidentu 

2197 ministers ministri 

2198 conclusie (de) secinājums 

2199 heeft in handen rokās 

2200 geeft uit handen ārā no rokām 

2201 hoezo kā tā 

2202 stelt vragen uzdod jautājumus 

2203 kritiek (de) kritiku 

2204 voorstel (het) priekšlikums 

2205 wensen vēlamies 

2206 veranderingen pārmaiņas 

2207 wens (de) vēlēšanos 

2208 vertrouwen (het) uzticību 

2209 legt ... neer atkāpjas 

2210 initiatief (het) iniciatīva 

2211 regeringspartijen valdības partijas 

2212 aflopen notiktu 

2213 miljarden miljardi 

2214 justitie tiesu vara 

2215 de ene viena 
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2216 eerlijk godīgi 

2217 eerlijk gezegd godīgi sakot 

2218 linkse kreisās 

2219 rechtse labējās 

   

 
Les 42 Ik ga jullie iets vertellen over … 

2220 beschrijven aprakstīt 

2221 van kracht zijn = gelden ir spēkā=spēkā esoši 

2222 je redden tikt sveikā cauri 

2223 geheimen noslēpums 

2224 dat treft ir paveicies 

2225 achtergrond (de) pamatojoties 

2226 zwijgen klusēšana 

2227 opent sāk 

2228 eindigt beidz 

2229 sluit ... af noslēdz ar... 

2230 iets dergelijks = zoiets kaut kas tāds=kaut kas tāds 

2231 grijp noķer 

2232 geest (de) garā 

2233 meemaakte esmu piedzīvojis 

2234 fileprobleem (het) sastrēgumu problēmām 

2235 bevolkt apdzīvota 

2236 ruimteprobleem (het) vietas problēmu 

2237 volledig pilna 

2238 recept (het) recepte 

2239 ben je zover esi tik tālu 

   

 
Les 43 Het slotdebat 

 2240 eindtoets (de) noslēguma pārbaudījums 

2241 ronde (de) kārtu 

2242 slagen nokārtojam 

2243 zakken nenokārtojam 

2244 slaagt nokārto  

2245 ten minste vismaz 

2246 tegelijk vienlaicīgi 

2247 opmerking (de) piezīmi 

2248 wist te mācējāt 

2249 dwingen piespiest 

2250 knap gudri 

2251 opzicht (het) ziņā 

2252 resultaat (het) rezultāts 

2253 schudt  māj 

2254 gestoken ieguldījusi 

2255 niet normaal nenormāli 

2256 overdag pa dienu 

2257 voortdurend visu laiku 
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2258 doe normaal esi normāla 

2259 zeiden sacīja 

2260 zomaar vienkārši 

2261 vreemde svešā 

2262 grammatica (de) gramatika 

2263 volgorde (de) secība 

2264 in het kader (van) saistībā 

2265 ingaan (op) iedziļināties 

2266 door middel van izmantojot 

2267 combinaties kombinācijas 

2268 elementen elementi 

2269 om ... gaan (met) apieties 

2270 thema (het) tēma 

2271 slotdebat (het) noslēguma debatēm 

2272 overtuigen pārliecināt 

2273 argumenten argumentus 

2274 daar gaan we dan! aiziet! 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
   

  


