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KURSA KODS ValoP108

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Latviešu valodas morfēmika un vārddarināšana
Kursa nosaukums angliski Latvian Morphemics and Word-formation
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) B1 daļa
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Gunta Smiltniece HMZF Asoc. prof., Dr. philol.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

5 (10 st.)

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

11 (22 st.)

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

1-4

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība / latviešu sinhroniskā valodniecība
Kursa mērķi Apgūt  teorētiskās  un  praktiskās  zināšanas  latviešu

literārās  valodas  morfēmikas  un  vārddarināšanas
pamatjautājumos  sinhroniskā aspektā. 

Kursa uzdevumi Apgūt  morfēmikas  teorijas  un  vārddarināšanas
teorijas  pamatjautājumus.  Apgūt  zināšanas  par
vārdšķiru derivatīvo sistēmu latviešu valodā. 

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas par latviešu valodas vārdu morfēmisko struktūru

un morfēmu funkcijām, par latviešu valodas vārddarināšanas
sistēmu.  Teorētisko  pamatjautājumu  izpratne  un  prasmes
morfēmiskās  struktūras  un  vārddarināšanas  analīzē.
Zināšanas  un  kompetences   par  jaunu  vārdu  darināšanas
iespējām mūsdienās.

angliski Knowledge  of  the  morphemic  structure  and  morpheme
functions of Latvian, its system of word-formation, as well
as the ways and means of word-formation. Comprehension
of  basic  theoretical  issues  and  skills  of  analyzing   the
morphemic  structure  and  word-formation.  Knowledge  of
and competences in the possibilities of forming new words
at present.
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otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Latviešu  valodas  morfēmikas  teorijas  pamatjautājumi:

morfēmas  jēdziens,  morfēmu  klasifikācija  un  funkcijas;
sistēmiska vārdšķiru morfēmiskā analīze.
Latviešu  valodas  vārddarināšanas  teorijas  pamatjautājumi:
vārddarināšanas paņēmieni un līdzekļi; vārdšķiru derivācijas
sistēma un citi vārdu darināšanas paņēmieni.

angliski Basic issues of Latvian morphemics: concept of the 
morpheme, classification and functions of morphemes; 
systemic morphemic analysis of parts of speech. 
Basic issues of word-formation in Latvian: ways and means 
of word-formation; derivation of parts of speech and other 
ways of word-formation.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

I daļa
MORFĒMIKA

1. Morfēmika kā valodniecības apakšnozare.
 2. Morfēmas izpratne un morfēmu klasifikācija. 

2.1.Sakne. 
2.2.Afiksi,  to  klasifikācija:  sufiksi  jeb  piedēkļi,
prefiksi  jeb  priedēkļi,  galotnes  jeb  fleksijas,
interfiksi. Nulles morfēmas.
2.3. Morfēmu apvienojumi: celms, izskaņa, fināle. 

3. Morfēmu varianti jeb morfi.
4.Morfēmu  vēsturiskā  pārdalīšanās.  Morfēmu
homonīmija.
5.  Morfēmu  funkcijas:  vārddarināšanas  funkcija,
formveides funkcija.

6 2 lekcijas
1seminārs

II daļa
VĀRDDARINĀŠANA
I.  Vārddarināšanas pamatjautājumi. 
1. Pirmatnīga  un  darināta  vārda  izpratne
diahroniskā un sinhroniskā aspektā.
2. Vārddarināšanas  paņēmieni  latviešu  valodā.
Vārddarināšanas tips un modelis.
3. Afiksācija.  Afiksācijas  jēdzieni:
motivētājvārds jeb pamatvārds, motivētājcelms jeb
vārddarināmais  celms,  formants.  Vārddarināšanas
ķēde  un  vārddarināšanas  ligzda.  Afiksācijas
paņēmieni  un  līdzekļi:  prefiksācija  sufiksācija,
fleksācija. 
4. Salikto  vārdu  darināšana.  Salikteņi  un
analītiski vārdi.

4.1. Salikteņu iedalījums pēc darināšanas veida.

8

18

2 lekcijas
2 semināri

1 lekcija
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4.2.  Salikteņu  iedalījums  pēc  komponentu
sintaktiski semantiskajām attieksmēm. 

II. Vārdšķiru derivatīvā sistēma. 
5. Lietvārdu darināšanas paņēmieni un līdzekļi. 
6.1.Prefiksācija un sufiksācija. Derivatīvo līdzekļu
produktivitāte.  Citvalodu  cilmes  izskaņas  jeb
fināles. Atvasinājumu tipi un modeļi.
6.2. Salikteņu darināšana.
6.3. Abreviācija. 
6.4.  Lietvārdu  rašanās  konversijas  ceļā  jeb
substsntivācija.
6.5. Skaņu mija lietvārdu darināšanā.
7.  Īpašības  vārdu  darināšanas  paņēmieni  un
līdzekļi.
7.1.  Prefiksācija un sufiksācija.  Atvasinājumu tipi
un modeļi.
7.2. Salikteņu darināšana.
7.3.  Īpašības  vārdu  rašanās  konversijas  ceļā  jeb
adjektivācija.
8. Vietniekvārdu cilme, pronominalizācija.
9.Skaitļa vārdu cilme, struktūra. Numeralizācija.
10.  Darbības  vārdu  darināšanas  paņēmieni  un
līdzekļi. Prefiksācija un sufiksācija. 

11. Apstākļa vārdu cilme un darināšana. 
Adverbēšanās.

8 praktiskie darbi un
semināri

32

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
Morfēmu  raksturojums, 
morfēmu  klasifikācija.

Morfēmikas teorijas studijas,
izmantojot  norādīto
literatūru.

4

Zināšanas  un
izpratne  par
morfēmikas
teorijas
pamatjautājumie
m

Morfēmu funkcijas. Vārdu 
morfēmiskā struktūra.

Morfēmu  funkciju
noteikšana.  Vārdu
morfēmiskās  struktūras
analīze.

4

Zināšanas  un
izpratne par vārdu
morfēmisko
struktūru.

Vārddarināšanas paņēmieni 
un līdzekļi.

Vārddarināšanas  teorijas
studijas, izmantojot norādīto
literatūru. 6

Zināšanas  par
vārddarināšanas
paņēmieniem  un
līdzekļiem
latviešu valodā.

II daļa
Lietvārdu  darināšanas
paņēmieni un līdzekļi. 

Teorijas  studijas  un
uzdevumi  par  lietvārdu
darināšanu

10 Zināšanas   par
lietvārdu
darināšanas
paņēmieniem.
Prasme  noteikt
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lietvārdu
morfēmisko
sastāvu.

Īpašības  vārdu  darināšanas
paņēmieni un līdzekļi

Īpašības  vārdu  darināšana.
Kartotēkas  izveide  ar
afiksālajiem  īpašības
vārdiem,  to  semantiskais
raksturojums.

8

Izpratne   par
īpašības  vārdu
darināšanu. 

Darbības  vārdu  darināšanas
paņēmieni un līdzekļi.

Teorijas  studijas  un
uzdevumi par darbības vārdu
darināšanu.

8

Zināšanas   par
darbības  vārdu
darināšanas
paņēmieniem

2 kontroldarbi Gatavoties kontroldarbiem

8

Apgūtas zināšanās
par  morfēmikas
un
vārddarināšanas
jautājumiem.

48

Prasības KRP iegūšanai Aktivitāte semināros un praktiskajās nodarbībās, mājas darbu
izpilde, 2 kontroldarbi. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā
75%.  Sekmīgi nokārtota ieskaite

Mācību pamatliteratūra Kalme,  Vilma.,  Smiltniece,   Gunta.  Latviešu  literārās
valodas  vārddarināšana  un  morfoloģija.Liepāja  :  LiePA,  

2001. 
Kalnača, Andra.  Morfēmika un morfonoloģija.  Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2004. 
Latviešu  valodas  gramatika.  Rīga  :  LU  Latviešu  valodas
institūts, 2013.
 Nītiņa,  Daina.  Ne  tikai  gramatika.  Rīga  :  LU  Latviešu
valodas institūts, 2014, 75. - 253. lpp.
Soida,  Emīlija.  Vārddarināšana.  Rīga  :  LU Akadēmiskais
apgāds, 2009.

Mācību papildliteratūra Kalnača,  Andra.  Morfēmu  pielāgošanās  latviešu  valodā.
Linguistica Lettica, 12. Rīga : LU Latviešu valodas institūts,
2003, 14.–30. lpp.
Pūtele,  Iveta.  Profesiju  nosaukumu  darināšanas  īpatnības
latviešu  valodā  20.  gs  otrajā  pusē. Letonikas  pirmais
kongress.  Valodniecības  raksti. Rīga  :  Latvijas  Zinātņu
akadēmija, 2006, 289. –296. lpp.
Soida, Emīlija. Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu 
valodā. – R.: LVU, 1969. 
Veisbergs, Andrejs. Īsinātās vārddarināšanas formas 
latviešu valodā. Linguistica Lettica, 1. Rīga : Latviešu 
valodas institūts, 1997, 271.–282. lpp.

Periodika, interneta resursi un
citi avoti

Raksti krājumos: „Latviešu valodas kultūras jautājumi”, 
„Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, „Vārds un tā 
pētīšanas aspekti”. Interneta resursi: www.valoda. lv, 
www.vvk.lv. 

Kursa izstrādātājs:
Gunta Smiltniece 02. 12. 2014.

http://www.vvk.lv/
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Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 
direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. 07
Datums
03.12.2014.
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