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IEVA  OZOLA Latviešu valodas katedra Asoc. profesore, Dr. philol.
LIENE MARKUS-NARVILA Kurzemes Humanitāais institūts Zin. asistente, Mg. philol.
Kopējais stundu skaits 160
Lekciju skaits 12
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
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Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maģistra; 7- 
doktora)

1-4

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens/ ieskaite
Priekšzināšanas Ievads baltu valodniecībā, fonētika.
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība / diahroniskā valodniecība
Kursa mērķi Dot zināšanas par latviešu valodas dialektiem un to galvenajām

īpatnībām.
Iesaistīt  studentus  izlokšņu  materiālu  vākšanas  darbā,  kas
nodrošinātu avotu pētniecības bāzi, kā arī padziļinātu teorētiskās
zināšanas un attīstītu analītiskās prasmes un kompetences.

Kursa uzdevumi 1. Mācīt dialektu tekstu analīzi un to fonētisko transkripciju.
2. Sagatavot aktīvai līdzdalībai tautas valodas bagātību saglabā-

šanā un izpētē.
3. Padziļināt  teorētiskās  zināšanas  latviešu valodas  vēsturē

(dialektoloģijā, fonētikā, leksikoloģijā). 
4. Nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas latviešu dialektoloģijā

un attīstīt pētnieciskās prasmes.
5. Ierakstīt jaunus izlokšņu materiālus, izmantojot audioierakstus

un noformēt tos atbilstoši prasībām. 
6. Veicināt  izlokšņu  materiālu  uzkrāšanu  pētniecībai Liepājas

Universitātes KHI Folkloras un valodas centra fondos.
Kursa rezultāti Prasme lasīt un pierakstīt izlokšņu tekstus fonētiskā 

transkripcijā, kā arī atpazīt teksta piederību atbilstošam 
dialektam. 
Apgūtas prasmes darbā ar teicējiem. 
Pilnveidotas fonētiskās transkripcijas iemaņas.
Apgūtas praktiskas iemaņas darbā ar dialektu tekstu šifrēšanu 
un apstrādi.

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI



Kurss iepazīstina un dod zināšanas par latviešu valodas
dialektiem un izlokšņu grupām, to izveidi, galvenajām
īpatnībām fonētikā, gramatikā, leksikā. 
Studenti,  vācot  izlokšņu  materiālus  (individuāli  vai
grupās), apgūst iemaņas darbā ar teicējiem, kā arī tiek
padziļinātas  viņu  iemaņas  fonētiskās  transkripcijas
lietošanā, attīstītas analītiskās prasmes un iegūti jauni
valodas materiāli tālākai apstrādei un pētniecībai.  

Basic issues of dialectology as a branch of 
linguistics: sources, main research, methods, 
insight into the history and development of 
Latvian dialectology. An overview about the three 
dialects of the Latvian language, the groups of 
their sub-dialects and the main peculiarities in 
phonetics, in morphology, in word building and 
vocabulary.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēmas
Apjoms
stundās

Veids

I. Ievads dialektoloģijā
Valodniecības nozares – dialektoloģijas – saturs un izpētes objekti, 
pamatjēdzieni un termini: dialekts, izloksne, izlokšņu grupas, pārejas 
izloksnes, izlokšņu un dialektu robežas;  dialektismi (fonētiskie, 
morfoloģiskie, leksiskie).
Izlokšņu dotumu nozīme valodniecībā un skolas praksē.
Latviešu val. dialektu izveide (noturīgās īpatnības un to maiņa literārās 
val. ietekmē). Iepazīšanās ar Latviešu
valodas dialektu atlantu un fonētisko transkripciju. 

2 Lekcija

II. Vidusdialekts
1. Vidusdialekta teritorija un izlokšņu grupas (to kopīgās un

atšķirīgās  pazīmes;  kursisko  un  zemgalisko  izlokšņu
galvenās  pazīmes).  Vidusdialekta  triju  intonāciju
apgabals,  intonāciju  sakritums;  metatonija.  Vokālisma
kvalitātes  maiņa  (kontrakcija,  anaptikse,  epentēze);
vokālisma  kvantitātes  pārveidojumi  pārveidojumi  gala
zilbēs;  galvenās  pārmaiņas  konsonantismā  (asimilācija,
disimilācija, metatēze).

2 Lekcija

2. Vidusdialekta  īpatnības  gramatikā:  īpatnības  substantīvu
locīšanā (arhaismi un jauninājumi); celmu tendence pāriet
citā  celmā;  adjektīvu  salīdz.  pakāpju  veidošana;
numerālu, pronomenu un verbu īpatnējās formas. 

2 Lekcija

3. Iepazīšanās  ar  vidusdialekta  izlokšņu  tekstiem;  tekstu
analīze un pierakstīšana fonētiskajā transkripcijā. 

2 Praktiskā nodarbība

4. Vidusdialekta  sintakses,  vārddarināšanas  un  leksikas
īpatnības. 

2 Seminārs

III. Lībiskais dialekts
1. Lībiskā  dialekta  teritorija,  izlokšņu  grupas  (kursiskais  un

lībiskais  substrāts);  intonāciju  sistēma.  Īpatnības  fonētikā.
Vokālisms  (diftongizācija,  monoftongizācija,  labializācija);
patskaņu  zudumi  un  īsinājumi  gala  un  piedēkļu  zilbēs.
Konsonantisms (asimilācija, palatalizācija, zilbiskie skaneņi
u.c.).

2
2

Lekcija
Lekcija 

(praktiska analīze)

2. Lībiskā dialekta īpatnības gramatikā: siev. dzimtes saru-
kums;  īpatnējas  adjektīvu,  numerāļu  un  pronomenu
formas. Lībisko izlokšņu tekstu analīze. 

2 Lekcija 
(praktiska analīze)

3. Lībiskā  dialekta  verbu  formu  īpatnības  (formu  sakritumi,
refleksīvās formas); nelokāmo vārdšķiru īpatnības. 

4. Lībiskā dialekta tekstu analīze. 2 Praktiskā nodarbība

5. Lībiskā  dialekta  sintakse,  vārddarināšanas  un  leksikas
īpatnības. 

2 Seminārs

IV. Augšzemnieku dialekts 2 Lekcija



1. Augšzemnieku dialekta teritorija, izlokšņu grupas (latgaliskās
un  sēliskās izloksnes); intonāciju sistēma. Īpatnības fonētikā.
Vokālisma kvalitātes pārveidojumi, pārskaņa.

2. Pārmaiņas  konsonantismā  (asimilācija,  palatalizācija,
velarizācija), dubulto līdzskaņu liktenis u.c. parādības.

3. Augšzemnieku  dialekta  gramatiskās  īpatnības:
substantīvu,  numerālu,  verbu  īpatnējās  formas
(refleksīvās formas, supīns) u. c. 

2 Praktiskā nodarbība

4. Augšzemnieku dialekta tekstu analīze.
5. Augšzemnieku  dialekta  sintakses,  vārddarināšanas  un

leksikas īpatnības
2 Lekcija

6. Dialektā vai izloksnē rakstītā literatūra.
PRAKTIKUMS

V. Dialektoloģijas praktikums: mērķi, uzdevumi, saturs 
1. Vispārīgas ziņas par izvēlēto izloksni:     dialekts, izlokšņu 
grupas; izloksnes galvenās īpatnības; līdz šim publicēti un 
nepublicēti materiāli par attiecīgo izloksni. 

2 Lekcija

VI. Praktisko iemaņu attīstība, savākto izlokšņu materiālu 
apstrāde
1. Darbs ar teicēju. Vispārīgas ziņas par teicējiem. Darba 
noformēšanas prasības.
2. Iepazīšanās ar ekspedīcijas atskaites prasībām.

2 Lekcija

VII. Fonētiskā transkripcija
1. Izlokšņu tekstu rakstība:  intonāciju apzīmējumi; patskaņu 
apzīmējumi; divskaņu apzīmējumi; līdzskaņu apzīmējumi.
2. Darbs ar izlokšņu tekstu šifrēšanu.

4 Praktiskā nodarbība

VIII. Interviju tematika
1. Darbs ar dialektoloģijas tekstiem, darbs ar dialektoloģijas 
literatūru. 
2. Intervijas.
3. Interviju iespējamās tematikas atlase;
jautājumu izveide;  atbilstošās leksikas atlase.  

2 Praktiskā nodarbība

IX. Savākto dialektoloģijas  materiālu apstrāde
1. Praktiskās nodarbības ar iepriekšējos gados savāktajiem 
izlokšņu materiāliem: vākumu satura, struktūra.

6 Praktiskā nodarbība

X. Individuālas konsultācijas
1. Audio un  video līdzekļu izmantojums intervijās ar teicējiem. 
Audioierakstu atšifrēšanas metodika.
2. Dialektoloģijas materiālu pierakstīšana bez tehnisko līdzekļu 
palīdzības.

6 Praktiskā nodarbība

XI. Semināra nodarbība par iepriekšējā gada dialektoloģijas 
praktikuma norisi: darba iespējas, problēmas, praktiskie 
veikumi, ieguvumi, ieteikumi.

2 Seminārs

Kopā: 50
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Vingrinājumi fonētiskā transkripcijā (intonācijas u. c.). 18
3 kontroldarbi (dialekts, izlokšņu grupas, galvenās īpatnības 
fonētikā, morfoloģijā, leksikā).

30

Studenta  patstāvīgais  darbs,  fiksējot,  atšifrējot  un  noformējot
izlokšņu tekstus atbilstoši norādījumiem.

56

Kopā: 104
Prasības KRP iegūšanai Lekciju un seminārnodarbību apmeklējums (30% vērtējuma)

Vingrinājumu un 3 kontroldarbu izpilde (30%)



Pozitīvs vērtējums eksāmenā (par kursa pamatjautāj. un prakt.
analīzi (40%)

PRAKTIKUMS
Jāveic izloksnes ieraksts (20 % vērtējuma).
Jāiesniedz  praktikuma  vadītājam  fiksētos,  atšifrētos,
noformētus  atbilstoši  izvirzītajām prasībām izlokšņu  tekstus
vai apvidvārdu / vietvārdu materiālus (80 % vērtējuma).

Mācību 
pamatliteratūra

1.  Graudiņa,  Milda.  Dažas  mainīgās  un  noturīgās  dziļo  tāmnieku  izlokšņu
fonētiskās īpatnības. Veltījums Jānim Endzelīnam: 1873–1973. Rīga, 1972, 168.–
194. lpp. 
2.  Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Rīga, 1999.
3.  Laumane, Benita.  Dažas izlokšņu īpatnības pirms 350 gadiem un patlaban.

Latviešu valodas kultūras jautājumi, 18. laid. Rīga, 1982, 122.–131. lpp.
4.  Laumane,  Benita.  Latviešu  izlokšņu  teksti.  Liepāja:  LiePA,  2006.  

38 lpp.
5.  Norādījumi  dialektoloģijas  praksei:  metodisks  līdzeklis  studentiem.  Sastād.

Prof. B. Laumane. Liepāja : LiePA, 2000. 16 lpp.
6. Rudzīte, Marta. Latviešu dialektoloģija. Rīga, 1964. 432 lpp.
7. Rudzīte, Marta. Darbi latviešu dialektoloģijā. Rīga: LU, 2005. 256 lpp.

Mācību 
papildliteratūra

1. Bušmane, Brigita. Piena vārdi. Rīga : LU LVI, 2007. 514 lpp.
2. Kvašīte, Regina. Lietuviešu un latviešu izloksnes: terminoloģija un vārdnīcas.
Baltu  kalbų  tarmes:  rašytinis  palikimas.  Baltu  valodu  izloksnes:  rakstītais
mantojums. Šiauliai, 2005, 112.–123. lpp.
3. Laumane, Benita. Smalki lija zelta lietus. Liepāja : LiePA, 2005. 415 lpp.
4.  Latviešu izlokšņu teksti: metodisks līdzeklis studentiem. 2. papild. Izdevums.
Sastād. Prof. B. Laumane. Liepāja : LiePA, 2006. 38 lpp. 
5. Reķēna, Antoņina. Augšzemnieku dialekts. Rīga : LVU, 1988. 38 lpp.
6. Rucavā, tur Paurupē… Etnogrāfija, folklora, valoda. Liepāja, LiePA, 2007. 
7.  Rudzīte,  Marta.  Latviešu valoda Kurzemē.  Kurzeme un kurzemnieki.  Rīga,
1995, 68.–75. lpp. 
8. Rudzīte, Marta. Latviešu valodas sēliskās izloksnes. LZA Vēstis. A daļa. 1996,
nr.4/5, 45.–60. lpp.
9. Zinkevičs, Z. Par latviešu valodas cilmi. LZA Vēstis. A daļa. 1996, nr. 4/5, 29.–
31. lpp. 
10. Filologu biedrības raksti, 1.–20. sējums. Rīga, 1920–1940.

Periodika, 
interneta resursi 
un citi avoti

LZA Vēstis, Vārds un tā pētīšanas aspekti; kursa apraksts „Latvie-šu 
dialektoloģija” (Liepāja, 2008, 14).
Dialekti // http://www.valoda.lv/lv/latviesuval/valodasskanejums
Latgalisko izlokšņu grupa // http://latgola.lv/meiti/vasals/meits.cgi?read=1492
Vidus dialekts // http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/dialekti/vid.htm
LiepU KHI Folkloras un valodas centra mājaslapa // www.kfvc.lv
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