
Latviešu valodas leksiskā daudzveidība 

un gramatiskā precizitāte 

vidusskolu absolventu pārspriedumu tekstos

Sanita Martena

Zenta Anspoka

XIII Starptautiskais baltistu kongress «BALTU VALODAS LAIKĀ UN TELPĀ»

13.-15.10.2021. 



Prezentācijas plāns

1
.

Ieskats 
pētījuma 
norisē un 
metodoloģijā

2
.

12.klases 
absolventu 
pārspriedumi: 
leksiskais 
aspekts

3
.

12.klases 
absolventu 
pārspriedumi: 
gramatiskā 
precizitāte



1. Ieskats pētījuma norisē un metodoloģijā

Pētījuma bāze – VISC iegūtie 2018. gada 12. klases beidzēju centralizētā 
latviešu valodas eksāmena 3. daļas (tekstveide) pārspriedumu teksti.

Skolas izglītības 

programma/ ģeogrāfiskais 

areāls

Kurzeme Latgale Rīga Kopā

Vidusskolas ar latviešu

mācībvalodu

50 44 47 141

Mazākumtautību vidusskolas 43 49 50 142

Valsts ģimnāzijas 50 26 50 126

Kopā 143 119 147 409





1. Ieskats pētījuma norisē un metodoloģijā



1. Ieskats pētījuma norisē un metodoloģijā

Hulstijn 2015; Ferretti, Graham – argumentētā rakstīšana (2019):

Leksiskā daudzveidība:

sinonīmi,

jēdzieni, termini,

oriģināli, unikāli vārdi,

(precīzi izvēlēti vārdi) 



2. Skolēnu pārspriedumi: leksiskais aspekts

Lielais kanjons, saules enerģija, jūgendstila arhitektūra, krusta kari, 
gaismas instalācijas, cilvēku resursi, roboti, mākslīgā inteliģence, 
elektroniskā mūzika, digitāls veidols u.tml. 

Raksturojot Aleksandra Čaka daiļradi: urbānisma pārstāvis, Rīgas 
elementi, bulvāri, nomale, centrs, strēlnieki, atstumtie cilvēki, afišas u. 
c.

Aleksandrs Čaks ir izcils pilsētas rakstnieks, kurš ir saistīts ar medicīnu un
strēlniekiem. Viņš urbānisma pārstāvis, kā arī viņam ir veltīts muzejs un par
godu Čakam ir nosaukta iela. Savās dzejās viņš ir ļoti aprakstījis Rīgas dzīvi un
tās cilvēkus. Dzejnieks ļoti mīlēja savu pilsētu un viņu darbos un daudz runāts
par Rīgas elementiem, bulvariem, nomali, strēlniekiem, atstumtiem cilvēkiem
un afišām. Čaks ļoti gaiši attēlo pilsētas centru, jo tā ir vieta, kur satiekas
inteleģence un ubagi, dzērāji un muzikanti, kuri cenšas nopelnīt naudu. (16rmts)



2. Skolēnu pārspriedumi: leksiskais aspekts

Prasme definēt noteiktu vārdu vai jēdzienu atklāj valodas lietotāja spēju 
strukturēt savu semantisko ainavu, kas savukārt liecina par augstāku valodas 
kognīcijas līmeni. 

Kas ir vara? Vara ir kontroles spējas par kādu vai kaut ko. (..) Noslēgumā es 
vēlētos pateikt, ka grāmata nav domāta tikai lasīšanai. Nav jēgas lasīt 
grāmatu, ja mēs to nevēlamies. Ja mēs to daram, tad mēs tajā neiedziļinamies, 
mēs neļaujam grāmatai pārņemt varu pār mums, bet tas ir tieši tas, kas ir 
vajadzīgs. 36rlvs

Šajā sakarā, man ļoti patīk pieminēt PSRS laikus, kad Latvijas teritorijā valdīja 
cenzūra. Autori vairs nespēj izteikties. Tādēļ latviešu autoriem, kas vēlējās teikt, 
ko grib, nācās attīstīt viņu rakstīšanu un rakstīšanas tehniku. Tas bija laiks, kad 
populāra ideja dziesmu autoru, dzejnieku un rakstnieku vidū bija zemteksts. 
Zemteksts jeb pateikt kaut ko nepasakot gandrīz neko. 25rlvs



2. Secinājumi par leksisko aspektu

Leksiskā daudzveidība, sarežģītība un precizitāte – tie ir jautājumi, kuriem latviešu
valodas apguvē noteikti būtu pievēršama lielāka uzmanība.

Starp labi uzrakstītiem darbiem, kuros ir vērojama leksiskā precizitāte un daudzveidība,
ir teksti, kas atspoguļo skolēnu iedziļināšanos kāda autora daiļradē vai biogrāfijā,
izmantojot arī noteiktam autoram raksturīgo leksiku, vārdkopas, simbolus,
metaforiskus izteicienus u.tml. Šajos pārspriedumos ir jaušamas arī skolēnu vēstures
un ģeogrāfijas zināšanas, spēja raksturot noteiktas vietas un laika garu, sabiedrību,
sociāli politiskās norises u.tml.

Skolēnu sniegumu, viņu leksikas zināšanas var vērtēt arī, pievēršot uzmanību
pārspriedumos lietotajām jēdzienu, parādību vai norišu definīcijām, semantiskiem
skaidrojumiem.

Lai pievērstu vairāk skolēnu uzmanību sava vārdu krājuma apzinātai, mērķtiecīgai
bagātināšanai, iespējams, arī 12.klases latviešu valodas centralizētā eksāmena rakstu
darba vērtēšanas kritērijos vārdu krājums būtu jāiekļauj kā atsevišķs kritērijs.



3. Ieskats pētījuma norisē un metodoloģijā

• Gramatika – valodniecības nozare, kas pēta valodas gramatisko sistēmu 
(vārdu un teikumu uzbūvi, vārdu formas, to funkcijas un sastāvu, 
gramatiskās kategorijas, vārddarināšanas tipus un paņēmienus, vārdu 
savienojumu, teikumu un tekstu struktūru un tipus (VPSV 2007).

Izpētes objekti:
• teikumu sintakse, jo  teikums sintakses hierarhijā ir augstākā un svarīgākā 

vienība (Fāters 2010). Teikumā var redzēt rakstītāja prasmi atbilstoši 
situācijai atklāt kādu daļu no tekstā paustās domas un prasmi ievērot 
konkrēta teikuma struktūru, lietot vārdu leksiskās nozīmes un  gramatiskās 
formas.  

• latviešu valodā pieņemtās vārdu pareizrakstības sistēmas apguves izpēte. 
“Tad, ja visi rakstām pēc vienotiem noteikumiem,    cits citu spējam labāk saprast. Ja katrs no mums 
izgudrotu savu pareizrakstības sistēmu, būtu liels juceklis” (Kristāls 2019: 65). 



3. Skolēnu pārspriedumi: gramatiskās 

precizitātes aspekts
• Aptuveni 67%  vidusskolu absolventu, vienlaicīgi rakstot un domājot,   nespēj iekšējo runu 

sinhronizēt ar tās ārējo izpausmi. Par to liecina teksti, kuros nav atdalīti viens no otra ne izteikumi, 
ne atsevišķi teikumi. Tekstos  vietām ir nemotivēts jautājuma vai izsaukuma pieturzīmju lietojums, 
kā arī  nespēja kontrolēt savu domu, un tā virzās haotiski. 

• No visiem teikumiem pēc struktūras  80%  - saliktie teikumi ( salikti pakārtoti teikumi ar vienu vai 
diviem palīgteikumiem).  

Raksturīgākās kļūdas:

• pieturzīmes teikumos , ja palīgteikuma ievadīšanai  lietoti attieksmes vietniekvārdi kas, kāds, 
kāda, kurš, kura dažādos locījumos,

• pieturzīmju lietojums teikumos, kuros palīgteikumus  ievada apstākļa vārdi kad un kur,

• vārda kā lietojums partikulas nozīmē un vārds kā – saistītājvārds, 

• pieturzīmju lietojums  teikumos ar divdabja teicienu,

• pieturzīmju lietojums, atdalot iespraustus vārdus vai vārdu grupas,

• saikļa un lietojumā, atdalot saliktu sakārtotu teikumu daļas. 



3. Skolēnu pārspriedumi: gramatiskās 

precizitātes aspekts
• Pareizrakstības normas pilnā mērā ievēro  2% respondentu,  1 – 2 pareizrakstības kļūdas ir 3% 

respondentu tekstos.  

Biežāk sastopamās kļūdas: 

• darbības vārdu formu pareizrakstība(mēs nezinam,  pētam,  mēs iedziļnamies, mēs neskatam, mēs izlasam, 
mēs paplašinam, mēs daram,  atmiņā rodās, neaizmirstās,  iepazistinas, tiecās, viņš zin, neko nezin, saskarās, 
cilvēki iemācijās, cilvēki satiekās u.c.),  

• kopā vai šķirti rakstāmo vārdu pareizrakstība (itkā; pectam, velviens, ar vien; kautkas; vēljoprojām; tik pat; 
pa tiešām: Skroder dienas: Riekst kodis; kautvai; tākā; vārd sakot; vēljobrīnumaināk; vis vāirak u.c.),

• svešvārdu pareizrakstība (intērnets; intrnets; mēdijs; medīji;  inavācijas; inavacijas; kreatīvitate; steriotips; 
kamforts;  civilizacija; daudz civilāk; filtrēt, propoganda;  emegrēt; imegrēt; unikalitate; programa; 
kimikalijas; empatizēt ar citiem; būt koncentretam uz rakstīto; aktivāk; medecīna; deklerācija;
biblioteka; litertūra; automobīļi u.c.), 

• īpašvārdu un salikto nosaukumu pareizrakstība (ezeras romāns “Aka”; Muzeju Naktis;  romāns 
“būris”; “noziegums un sods”; erasmus; Dziesmu un Dēju svētki; eiropa u.c.),

• neuzmanības kļūdas(draudzētie ar dažādiem cilvēkiem; viedoklis par akārtējo pasauli;  cilvēki ir gatavi 
nodarīt pāri cietiem un sev; dzvs; jauās ģenerācijas; reperi dziesmās iekļuj; sajus grāmatu rokās; grūtāk 
izpras; ieradzīt (domāts – ieraudzīt); valstīmīm; lasītāju aizraj (domāts – aizrauj); sidrsapziņa). 



3. Secinājumi par gramatiskās precizitātes 

aspektu
• Pastāv korelācija starp rakstītāja vārdu krājumu un prasmi ievērot ortogrāfijas un interpunkcijas

normas.

• Vidusskolēnu latviešu valodas centralizēto eksāmenu pārspriedumu analīze norāda uz tādām
problēmām kā prasmi pareizi uztvert vārda leksisko nozīmi tekstā un saistīt to ar vārda kopā un
šķirti rakstību, vārda gramatiskās formas un interpunkcijas lietojumu teikumā atbilstoši
kontekstam.

• 48% gadījumu vidusskolēnu pārspriedumu tipa tekstos ir interpunkcijas un ortogrāfijas kļūdas,
kas saskaņā ar latviešu valodas mācību priekšmeta standartu ir jānovērš jau līdz 9. klasei. Tas
nozīmē, ka valodas kompetences attīstībā trīs gadu laikā nav būtisku izmaiņu.

• Valodas mācībā lielāka vērība pievēršama teksta veidošanas procesam no uzmetuma līdz
tīrrakstam, teksta rediģēšanas prasmes apguvei.

• Pētījums par vidusskolēnu prasmi ievērot ortogrāfijas normas liecina par tādu svarīgu problēmu
kā neprasmi uztvert valodas sistēmu.

• Aktuāls jautājums ir pēctecības nodrošināšana valodas mācību procesā, nesteidzīga
iedziļināšanās, mērķtiecīga vingrināšanās.
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