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Informācija par projektu

Projekts “Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un 
izmantojums”.

Projekta ilgums: 2018. gada septembris – 2021. gada augusts

Projekta mērķi:

• Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izveide,

• kvantitatīva un kvalitatīva valodas apguvēju pieļauto kļūdu analīze,

• korpusā balstītu mācību materiālu un pašnovērtējuma tīmekļa 
platformas izstrāde.

Sadarbība ar VPP “Latviešu valoda” apakšprojektu “Latviešu valodas 
apguve”  (ārzemju studentu latviešu valodas apguve dažāda statusa 
mācību iestādēs Kurzemē, Latgalē un Rīgā).



Datu atlases kritēriji

• Latvijas augstskolās studējošo ārvalstu studentu darbi, kas savās 
pamatstudijās vai papildus tām apgūst latviešu valodu.

• Paredzamais latviešu valodas prasmes līmenis – A1, A2.

• Plānotais apjoms – 1000 studentu darbi (esejas), vēlamais katra 
teksta garums – vismaz 100 vārdi (ap 100 tūkst. vārdlietojumu).

• Temati: Es un mana ģimene, Mana ikdiena, Manas studijas u.tml.



Korpusa izveides posmi
• Datu atlase un digitalizācija

• Tekstu normalizēšana (mērķa 
hipotēzes izvirzīšana)

• Automātiska morfoloģiskā 
marķēšana, arī vārdšķiru 
noteikšana, lemmatizēšana

• Oriģinālā un labotā teksta 
sastatīšana

• Automatizēta kļūdu anotēšana un 
manuāla pārskatīšana

Manai sievai ir brūni mati un zilas acis. Viņai patīk 
lasīt grāmatas, sportot un spēlēt spēles. Viņai arī patīk 
mūsu bērni un mūsu kaķi. Viņai nepatīk peldēt. Viņai 
garšo auglis, tēja un kafija, bet viņai negaršo tomāti 
un medus. Viņa ir veģetāriete. Mūsu bērniem negaršo 
tēja, kafija un tomāti, bet viņiem garšo auglis, 
šokolādes, saldējums un apelsīni. Viņus sauc Tomass, 
Filips un Mia. Viņi ir skolnieki, bet viņiem nepatīk lasīt.



Datu apstrādes vietne

Atļauju un 
studentu 

darbu kopijas

Metadatu 
pievienošana

Tekstu 
digitalizēšana

Tekstu 
labošana

Kļūdu 
marķēšana



Diskusija par kļūdu tipiem



Diskusijas norises vieta un laiks: 2019. gada 16. oktobris, LU MII

Diskusijas dalībnieces: Vineta Ernstsone (IZM), Iveta Grīnberga 
(IZM), Andra Kalnača (LU HZF), Antra Kļavinska (RTA), Inta 
Urbanoviča (LU HZF) un LU MII pētnieces



Diskusijas jautājumi

• Vai izraudzītie kļūdu tipi ir atbilstoši un pietiekami valodas 
apguvēju kļūdu aprakstīšanai?

• Vai marķējot ir jānorāda kļūdu apakštipi?

• Kā rīkoties, ja kļūda atbilst vairākiem kļūdu tipiem?

• Pareizrakstības vai vārddarināšanas kļūda

• Pareizrakstības vai leksiskas kļūda

• Vārddarināšanas vai leksikas kļūda



ESAM LVA Valodas apguvēju 
korpuss

LaVA

Forma Pareizrakstības kļūdas Pareizrakstības kļūdas

Morfoloģija un 
vārddarināšana

Formveidošana un 
vārddarināšanas kļūdas

Formveidošana un 
vārddarināšana kļūdas

Sintakse Sintakses kļūdas
(T.sk. vārdu secības kļūdas)

Sintakses kļūdas

Leksika Leksikas kļūdas Leksikas kļūdas

Interpunkcija Interpunkcijas kļūdas Interpunkcijas kļūdas

Kombinētās kļūdas Sekundārās kļūdas

Neskaidrs teksts

Kļūdu tipi dažādos latviešu valodas apguvēju 
korpusos



Ja garumzīmju kļūda ir galotnē, vai to uzskatīt par 
pareizrakstības vai formveidošanas kļūdu?

biļetem / biļetēm

nopirkū / nopirku 

Es dzīvoju Latvija. → Es dzīvoju Latvijā. 

zinam / zinām, rakstam / rakstām, lasam / lasām, ceļās / ceļas

• Ja paradigmā konkrētas vārdformas nav, tad pareizrakstības kļūda?

• Ja paradigmā konkrēta vārdforma ir, tad gan pareizrakstības kļūda, 
gan formveidošanas kļūda?

 Kļūda galotnē vienmēr uzskatāma par FORMVEIDOŠANAS kļūdu 

(Formveidošanas un vārddarināšanas kļūdu tips).



Vārddarināšanas vai leksikas kļūda?

• Apstākļa vārds / īpašības vārds: 

Arī mums ir kaķis, viņš vārds ir Goro, viņš ir maz, viņš divi gadi. → 

Arī mums ir kaķis, viņa vārds ir Goro, viņš ir mazs, viņam ir divi gadi.

• Lietvārds / apstākļa vārds: 

Pusdienas edu universitāte Pulkstenis div padsmitos. → 

Pusdienas ēdu universitātē pulksten divpadsmitos.

 VĀRDDARINĀŠANAS kļūda (Formveidošanas un vārddarināšanas 

kļūdu tips)



Vārddarināšanas vai leksikas kļūda?

• tiešais / atgriezeniskais darbības vārds:

Lisa patīk skatīties disneja filmas, spēlēt ar lellēm. →
Lisai patīk skatīties Disneja filmas, spēlēties ar lellēm. 

 VĀRDDARINĀŠANAS kļūda (Formveidošanas un vārddarināšanas  
      kļūdu tips)



Vārddarināšanas vai leksikas kļūda?

• neatbilstošs atvasinājums / neatbilstošas vārdšķiras vārds:

Tad dodamies kāpšana. → Tad dodamies kāpt. 
Pirmā nodarbība ir zīmēt. → Pirmā nodarbība ir zīmēšana.

 VĀRDDARINĀŠANAS kļūda (Formveidošanas un vārddarināšanas  
      kļūdu tips)



Formveidošanas vai sintakses kļūda?

• Vārdforma prepozicionāla savienojuma  vietā:

Es braucu universitātē. → Es braucu uz universitāti.

• Prepozicionāls savienojums vārdformas vietā:

..bieži man nav gana laika  par brokastis.. →

..bieži man nav gana laika   * brokastīm..

Kad es esmu māja, es gatavoju vakariņas par mani un mans vīrs. → 
Kad es esmu mājās, es gatavoju vakariņas *  man un manam vīram.

Dažreiz es dejoju uz deju studijā. → Dažreiz es dejoju * deju studijā.

No vakar mes lasiem bērnu grāmatas. → 
Vakarā mēs lasām bērnu grāmatas.

 SINTAKSES kļūda



Kļūdu tipi



Apakštips* Piemērs**

Diakritiskā zīmes 
trūkums 

mēnesa (mēneša), vīriesi (vīrieši); daziem (dažiem), 
viņs (viņš), vinš (viņš); nedēla (nedēļa)

bus (būs), atri (ātri), velos (vēlos); izveleties (izvēlēties)

Neatbilstošs burts laj (lai)

Alexander (Aleksanders)

Izlaists burts kau (kaut), vis (viss), pieju (pieeju) 

Lieks burts kollekcionēt (kolekcionēt), gruppas (grupas), vissvairāk (visvairāk)

Pārstatīti burti neveina (neviena), atteicas (attiecas); ārtsi (ārsti)

Kopā vai šķirti 
rakstāmi vārdi

takā (tā kā), divdesmitdivi (divdesmit divi); 
pus desmitos (pusdesmitos)

Lielie / mazie burti Man patīk Eiropieši. 

Īpašvārdu atveide Clara (Klāra)

Pareizrakstības kļūdas

* Šeit un turpmāk kļūdu apakštipi doti tikai ilustratīvi. Marķējot kļūdas, tie netiks norādīti.

** Piemēriem iekavās dots labojums, ja tas nepieciešams un iespējams. Izcelta tā kļūda, 
kas atbilst attiecīgajam kļūdu tipam (apakštipam).



Apakštips Raksturojums Piemērs
Pieturzīmes 
trūkums

Nav komata, punkta u.c. 
pieturzīmju. Ar arābu ciparu 
rakstīts kārtas skaitļa vārds 
bez punkta.

(.) latvišu valoda un psiholoģija bet man 
nepatīk histologija →  
(.) latviešu valoda un psiholoģija, bet man 
nepatīk histoloģija

Lieka pieturzīme Parasti – lieks komats. Pudienās, es normali eju sviestmaizi. → 
Pudienās es parasti ēdu sviestmaizi.

Neatbilstoša 
pieturzīme

Neatbilstoša teikuma beigu 
pieturzīme, piemēram, 
jautājuma teikuma beigās 
likts punkts.

Visu labu. →
Visu labu!

Interpunkcijas kļūdas



Apakštips Piemērs

Lietvārds neatbilstošā formā 
(dzimte, skaitlis, locījums)

vīrieti (vīrieši)
Mana sieva ir profesors un viņa ir politikis →
Mana sieva ir profesore, un viņa ir politiķe.

Darbības vārds neatbilstošā 
formā (persona, laiks, 
izteiksme u.tml.)

Diemžēl man nav daudz brīva laika, jo man daudz mācīties. → 
Diemžēl man nav daudz brīva laika, jo man daudz jāmācās.
Es arī skatīties TV (.) → Es arī skatos TV (.)
Es nebiju agrāk šo pilsēta. → Es neesmu bijis agrāk šajā pilsētā.

Īpašības vārds neatbilstošā 
formā (dzimte, skaitlis, 
locījums, salīdzināmās 
pakāpes)

Mēs dzivojam Terbatas iela, liela mājā. →  
Mēs dzīvojam Tērbatas ielā, lielā mājā.

Vietniekvārds neatbilstošā 
formā (dzimte, skaitlis, 
locījums)

(.) bet viņš nepatīk Latvija → (.) bet viņam nepatīk Latvija
Es gribas apmeklēt šo pasākumu. → 
Man gribas apmeklēt šo pasākumu. 

Citu vārdšķiru vārdi (skaitļa 
vārdi, apstākļa vārdi) 
neatbilstošā formā

(.) piecsimts mililitri udens (.)  (.) piecsimt mililitri ūdens (.)

Formveidošanas un vārddarināšanas 
kļūdas (1/2)



Apakštips Piemērs
Pabeigtības izteikšana ar priedēkli izlasīju / lasīju; nopirku / pirku

Tiešais / atgriezeniskais darbības 
vārds

Jaunieši bieži skata filmas. → 
Jaunieši bieži skatās filmas.

Apstākļa vārds / īpašības vārds (.) ļoti nepatik man maz suni (.) → 
(.) ļoti nepatīk man mazi suņi (.)

Atvasināšana: neatbilstošs piedēklis igaunieši → igauņi, sportīvi → sportiski, 
tendencija → tendence

Formveidošanas un vārddarināšanas 
kļūdas (2/2)



Apakštips Raksturojums Piemērs

Neatbilstošas 
nozīmes vārds 

Neatbilstošs 
priedēkļverbs

aizbraukt / nobraukt 

Uzgaidiešu atbilde! → Gaidīšu atbildi!

Neatbilstošs tās 
pašas vārdšķiras 
vārds 

Mes iesim uz kino rīt redzēt "Avengers – Endgame".→ 
Mēs iesim uz kino rīt skatīties "Avengers – Endgame".
Vinem garšo šokolāde, augli un saldejums bet nav tomati. →
Viņiem garšo šokolāde, augļi un saldējums, bet negaršo tomāti. 

Viņa strādā kafejnīcā Vecrigā un iet ar pēda  uz darbā. →
Viņa strādā kafejnīcā Vecrīgā un iet ar kājām uz darbu. 

Cits tās pašas 
saknes, bet citas 
vārdšķiras vārds

Vini runāt vācija, anglija, itālija un spānija. →
Viņi runā vāciski, angliski, itāliski un spāniski.

Kalkēts vārds sērjias → seriālus

..es mīlu Ziemassvētku brīvdienas. → ..man patīk Ziemassvētku 
brīvdienas.

Vārds 
svešvalodā

und 'un', but 'bet', is 'ir', et 'un'
Man ļoti patīk cilvēki but nepatīk pilsētas. →
Man ļoti patīk cilvēki, bet nepatīk pilsētas.

Leksikas kļūdas



Apakštips Piemērs
Lieks vārds Es eju gulēt pusnakts vakarā. →

Es eju gulēt pusnaktī. // Es eju gulēt vakarā.  

Tad man vajag macities par biokimiju un anatomiju. →  
Tad man vajag mācīties bioķīmiju un anatomiju.

(.) izbraucu kopā ar draugiem vai spēlēšu sportu. →
 (.) izbraucu kopā ar draugiem vai sportoju.

Man patīk darīt sportu un dejot. → 
Man patīk sportot un dejot.

Izlaists vārds Viņš divi gadi. →  Viņam ir divi gadi.

Inese gulēt divpadsmitos. → 
Inese iet gulēt divpadsmitos.

Man patik gulet, spelet peldet, apmeklet kencestus. → 
Man patīk gulēt, spēlēt *, peldēt, apmeklēt koncertus. 

Vārdu secība Vins ir arsts ari. 
cena ekskursija
svetki sporta

Sintakses kļūdas



• Kļūda rodas teksta labošanas laikā

• Labojot kādu vārdformu, nākas labot citas, sākotnēji pareizas 
vārdformas

Viņas uzbūve ir smalka, spēcīga. 
Viņas augums ir smalks, spēcīgs.

Sekundārās kļūdas



Secinājumi

• Ir noteikti šādi kļūdu tipi:  1) pareizrakstības kļūdas, 2) interpunkcijas 
kļūdas, 3) formveidošanas un vārddarināšanas kļūdas, 4) leksikas 
kļūdas, 5) sintakses kļūdas, 6) sekundārās kļūdas.

• Kļūdu apakštipi tiks marķēti automātiski, izmantojot dabiskās 
valodas apstrādes rīkus.

• Visi kļūdu tipi, izņemot sintakses kļūdas, tiks marķēti automātiski, 
bet pēc tam manuāli pārskatīti.

• Sintakses kļūdas tiks marķētas manuāli.

• Kļūdas vārdformu galotnēs tiks uzskatītas par formveidošanas 
kļūdām.

• Konstrukciju kļūdas – sintakses kļūdas.



Paldies! 
Jautājumi, komentāri?

Ilze Auziņa
ilze.auzina@lumii.lv
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