
KURSA KODS ValoP493

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski MŪSDIENU LATVIEŠU VALODA: MORFOLOĢIJA
Kursa nosaukums angliski MODERN LATVIAN: MORPHOLOGY
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Humanitāro zinātņu bakalaura studiju programma 
„Eiropas valodu un kultūras studijas”

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

2 (2. sem)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Gunta Smiltniece
Humanitāro un
mākslas zinātņu

fakultāte
Asoc. profesore, Dr. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

4

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

1-4

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Latviešu valodas gramatikas zināšanas atbilstoši 
vidusskolas kursam

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ sinhroniskā valodniecība
Kursa mērķi Balstoties uz teorētiskajiem pētījumiem un latviešu literārās 

valodas avotiem, apgūt morfoloģijas kursu kā zinātnisku 
latviešu literārās valodas gramatikas sastāvdaļu.

Kursa uzdevumi 1. Latviešu literārās valodas morfoloģijas teorijas apguve.
2. Morfoloģijas formu sistēmas analīze un lietojums tekstā.
3. Morfoloģijas normu apguve un lietojums literārās valodas
normu kontekstā.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas par latviešu valodas vārdšķiru morfoloģiskajām 
kategorijām un gramatisko formu sistēmu. Gramatisko 
formu lietojums valodas praksē: gramatiskais un stilistiskais
aspekts. Morfoloģisko formu pareizrakstība.  

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa  objekts  ir  vārds  kā  gramatiska
vienība.  Tiek  aplūkotas  latviešu
valodas  vārdšķiras,  to  gramatiskās
kategorijas  un  formu  sistēma.
Teorētiskās  zināšanas  balstās  uz

The object of the course is a word as grammatical unit.
System  of  the  morphological  categories  and
grammatical forms of the parts  of speech. Groups of
link  words,  their  functions.  During  practical  classes
analysis  of  deriving  forms  of  all  parts  of  speech,



morfoloģisko  formu  sistēmas  analīzi
un  morfoloģijas  formu  lietojumu
literārās valodas kontekstā.

morphological analysis are performed.

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)

1. Ievads 
Gramatikas un morfoloģijas jēdziens. Vārds – morfoloģijas
izpētes objekts. Vārds un vārdforma. Vārdformu tipi.

2 Lekcija

2. Lietvārds
Lietvārda  raksturojums.  Lietvārdu  dzimte.  Lietvārdu
skaitlis.  Lietvārdu  deklināciju  sistēma.  Lietvārdu
locīšana. Atgriezeniskie lietvārdi, nelokāmie lietvārdi.

6 2 st. seminārs
4 st. praktiskās nodarbības

3. Īpašības vārds
Īpašības vārda raksturojums. Īpašības vārda gramatiskās
kategorijas.  Īpašības  vārdu  locīšana.  Īpašības  vārdu
gradācija.

2 Seminārs

4. Skaitļa vārds
Skaitļa vārda raksturojums. Skaitļa vārdu iedalījums pēc
nozīmes  un  pēc  sastāva.  Skaitļa  vārdu  gramatiskās
kategorijas.  Skaitļa  vārdu  lietojums.  Skaitļa  vārdu
pareizrakstība.

4 Seminārs

5. Vietniekvārds
Vietniekvārda  raksturojums.  Vietniekvārdu  iedalījums
pēc  nozīmes.  Vietniekvārdu  gramatiskās  kategorijas.
Vietniekvārdu  lietošana.

4 2 st. seminārs
2 st. praktiskās nodarbības

6. Darbības vārds
Darbības vārda raksturojums. Finītās un infinītās formas. 
Darbības vārdu pamatcelmi.
Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi.
Darbības vārdu konjugācijas. Nekārtnie darbības vārdi. 
Kārtas  kategorija.  Darāmā  kārta  un  ciešamā  kārta.
Ciešamās  kārtas  formu veidošana.  Laika  un  izteiksmes
kategorija 
Darbības  vārda  izteiksmju  sistēma:  īstenības  izteiksme,
pavēles izteiksme, vēlējuma izteiksme, vajadzības izteiksme,
atstāstījuma izteiksme. Laika formu sistēma visās izteiksmēs,
laika formu veidošanas paņēmieni un līdzekļi. Laika formu
pareizrakstība un pareizruna. 
Divdabji – darbības vārdu formas, to iedalījums, veidošana,
lietojums, pareizrakstība

8 2 st. lekcijas
6 st. praktiskās nodarbības

7. Apstākļa vārds
Apstākļa  vārda  raksturojums.  Apstākļa  vārdu  cilme  un
nošķiršana  no  lokāmajām  vārdšķirām.  Apstākļa  vārdu
iedalījums pēc nozīmes. 

2 Praktiskās nodarbības

8. Palīgvārdi un izsauksmes vārds
Prievārda  raksturojums.  Prievārdu  novietojums.
Prievārdu rekcija.
Saikļa  raksturojums.  Saikļu  iedalījums  pēc  sastāva.
Saikļu pareizrakstība. Sakārtojuma un pakārtojuma saikļi.
Partikulas  raksturojums.  Partikulu  iedalījums.
Niansētājas partikulas, to nozīmes. Attieksmes partikulas,

4 Praktiskās nodarbības



to nozīmes. 
Izsauksmes vārda raksturojums. 
Izsauksmes vārdu iedalījums pēc nozīmes.
                                                                            

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Par visām iepriekš norādītajām tēmām:
literatūras  studēšana,  gatavošanās  semināriem  un  praktiskajām
nodarbībām atbilstoši  konkrētiem nodarbību plāniem.

40

 Gatavošanās 2 kontroldarbiem. 8

Kopā: 48

 Prasības KRP iegūšanai Aktivitāte semināros un praktiskajās nodarbībās, mājas darbu 
izpilde, 2 kontroldarbi, nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 
75%. Eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1.  Kalme,  Vilma.  Nelokāmās  vārdšķiras  latviešu  literārajā
valodā. Liepāja : LiePA, 2001, 3.–73. lpp.

2. Kalme, Vilma, Smiltniece, Gunta. Latviešu literārās 
valodas vārddarināšana un morfoloģija. Liepāja : LiePA, 
2001. 293 lpp.

3. Paegle, Dzintra.  Latviešu literārās valodas morfoloģija. 
Rīga : Zinātne, 2003. 240 lpp

Mācību papildliteratūra 1.  Ceplīte,  Brigita,  Ceplītis,  Laimdots. Latviešu  valodas
praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 5.–121. lpp.

2.  Mūsdienu latviešu literārās  valodas  gramatika.  I.  Rīga :
LPSR ZA 
izdevn., 1959. 

3.  Nītiņa, Daina.  Latviešu valodas morfoloģija  (konspektīvs
lokāmo vārdšķiru apskats). Rīgas Tehniskā universitāte, 2001.
109 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Morfoloģijas jautājumiem veltītie raksti krājumos „Latviešu 
valodas kultūras jautājumi”, „Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, „Linguistica 
Lettica” , interneta resursi u.c.
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