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Referāta struktūra
• Latviešu valodas apguvēju korpuss (LaVA)
• Lietvārdu lietojuma statistika LaVA
• Kļūdas lietvārdu lietojumā – problēmas lietvārdu locīšanas 

paradigmu apguvē
• Secinājumi
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Korpusa raksturojums
• Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) apjoms – aptuveni

1000 studentu darbu (katrs vidēji 100 vārdu liels)

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

• Latviešu valodas prasmes līmenis – A1, A2.
• Temati: Es un mana ģimene, Mana ikdiena, Manas studijas u.tml.

42%

58%

Analizētā datu kopa

(398 teksti)

3



Metadatu pievienošana

Atļauju un studentu 
darbu kopijas

Korpusa izveides darbplūsma
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Metadatu pievienošana

Atļauju un studentu 
darbu kopijas

Tekstu digitalizēšana

Tekstu labošana

Kļūdu marķēšana

Korpusa izveides darbplūsma
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Lietvārdu lietojuma sta1s1ka LaVA
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Dažādu deklināciju lietvārdu lietojums

● LaVA tekstos (oriģinālajos un labotajos) visbiežāk tiek lietoti 
4. deklinācijas lietvārdi.

● Nākamie lietojuma biežuma ziņā ir 1., 5. un 2. deklinācijas 
lietvārdi.
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Biežāk lietotie lietvārdi 

10 biežāk lietotie vārdi katrā deklinācijā1. dekl. 2. dekl. 3. dekl. 4. dekl. 5. dekl. 6. dekl.

gads

tēvs

draugs

Stradiņš

bērns

ēdiens

laiks

vārds

vakars

ārsts

brālis

dzīvoklis

latvietis

suns

auglis

kaķis

dārzenis

semestris

anglis

ūdens

alus

medus

Centrāltirgus

tirgus

lietus

klepus

ledus

Rīga

māsa

māja

medicīna

valoda

diena

Vācija

Latvija

nodarbība

nedēļa

universitāte

ģimene

māte

draudzene

studente

šokolāde

zāle

maize

adrese

spēle

brokastis

zivs

valsts

nakts

acs

sirds

pusnakts

Ventspils

Daugavpils

pils
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Lietvārdu locījumu lietojums
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Lietvārdu locījumu lietojuma biežums 
(oriģinālie teksti) 

Dominē Nav norādīts locījums Bezgalotnes forma
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Lietvārdu locījumu lietojums
Morfoloģiskajā marķējumā nav norādīts locījums, 
• ja lietvārds lietots tekstam neatbilstošā locījumā, turklāt lietotais 

locījums ir homoforma:

• ja lietvārda paradigmā nav tādas formas vai nav lietota nekāda 
locījuma galotne: 
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Lietvārdu locījumu lietojums

2118

1316 1268

920
748

331 328 326 275 272 4

VSK. N. VSK. A. VSK. L. VSK. Ģ. DSK. N. DSK.D VSK.D. DSK. A. DSK. Ģ. DSK. L VSK. V.

Lietvārdu locījumu lietojuma biežums 
(labotie teksti)
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Kļūdas lietvārdu lietojumā
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NominaAvs akuza6va vietā 
• ēst / dzert / mācīt / mācīties / studēt / spēlēt / pirkt u. c.+ ko?

Es ēdu zupa | zupu , baltmaize | baltmaizi.
Es ēdu baltmaize | baltmaizi un ola | olu | , un es dzeru sulu.
Es ēdu auglis | augļus vai jogurts | jogurtu uzkodai.
Es nekad needu | neēdu baltmaize | baltmaizi (..)
Man ļoti patīk studēt latviešu valoda | valodu , biokimīja | bioķīmiju un 
anatomija | anatomiju.
Viņa mīl mācīt bērni | bērnus.
Tur es pērku dārzeņi | dārzeņus un augli | augļus.

• ko? + sauc + kā?
Man | Manu bralis | brāli sauc Barney | Bārnijs.
Mans | Manu brālis | brāli sauc Sebastian | Sebastiāns.
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Nominatīvs lokatīva vietā

• dzīvot / mācīties / strādāt u.c. + kur?
Es dzivoju | dzīvoju Berline | Berlīnē.
Viņa strādā bibliotēka | bibliotēkā .
Es ēdu pusdienās | pusdienas universitāte | universitātē .

• iet (ieiet) + kur?
Pēc pamošanās es ieeju duša | dušā un tiru | tīru zobus .
Es eju duša | dušā, un es brokastoju .

• kur? + ir + kas?
Bolderāja | Bolderājā ir loti | ļoti jauki .

• kad? 
Trisdiena |Trešdienā un ceturtdiena | ceturtdienā man ir ari | 
arī divas nodarbibas | nodarbības.
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Nomina5vs prepozicionālā savienojumā

• par + vsk. akuz. / dsk. dat.
Viņš strada | strādā | par arhitekts | arhitektu.
Mana mate | māte strādā | par ārste | ārsti un majsaimniece | mājsaimnieci.
(..) un mana māsa studē | par zobārste | zobārsti.

• ar + vsk. akuz. / dsk. dat.
Dazreiz | Dažreiz es braucu ar autobuss | autobusu.
Man | Mans darbs daudz | ir ar bērni | bērniem.

• uz + vsk. akuz. / dsk. dat.
Deviņos es ēju | eju uz universitāte | universitāti.
Mana ģimene ceļo | uz Itālija | Itāliju katru gado | gadu Ziemassvētkos.

• no + vsk. ģen. / dsk. dat.
Es esmu no Dānija | Dānijas.
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Nominatīvs datīva vietā

• Piederības attieksmju izteikšanā valodas apguvēji salīdzinoši reti 
izmanto vai prot izmantot lietvārdu datīva formas.

• Tā vietā lieto lietvārdus nominatīvā.
Anna | Annai ir kaķis .
Anna | Annai ir septini | septiņi gadi .
Mana | Manai draudzene | draudzenei Anna | Annai ir divi bērni .

• Arī ar verbiem modificētāja funkcijā datīvs tiek lietots reti.

Mana | Manai māte | mātei un mans | manam tēvs | tēvam patik |
patīk verat | vērot (..)

• Arī citās konstrukcijās ar verbu patikt ir līdzīgi.
Mums | Mūsu berni | bērniem pātik | patīk kino.
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Paradigmā neeksistējošas formas

1. dekl.: rīsī |rīsi; galdas | galda spēles; sportas | sporta zāle; draugien
| draugiem

2. dekl.: brālīs | brālis; ritenu | riteni; sunu | suni; ūdenu | ūdeni

4. dekl.: nodarbibam | nodarbībām; problems | problēma; nedēles | 
nedēļas; jūrū | jūrā; pieturei | pieturai; universitātī | universitāti; 
universitatā | universitātē

5. dekl.: mātī | māti; mātus | māti; minūtem | minūtēm; minūtiem | minūtes

6. dekl.: brokastim | brokastīm; galvassāpem | galvassāpēm; brokasties | 
brokastīs

Atgriezeniskie: nodarbošanas | nodarbošanās
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Bezgalotnes formas

Mani sauc Peter | Peters
Mans tēvs | ir Paul | Pauls
Es esmu Tom | Toms
Mans tēvs | ir Robert | Roberts .

Viņš ir zobarst | zobārsts .

(..) mans | manam dēls | dēlam ir divi gad | gadi .
(..) jo tas | tās dod jums energiju | enerģiju visu | visai dien | dienai .
Tramvaj | Tramvajs ir ļoti lēns .
Man garšo Burger | burgeri un alus (..)
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Līdzskaņu mija

Bieži tiek lietotas locījuma formas bez līdzskaņu mijas, kurām ir 
tāda pati galotne kā formām ar līdzskaņu miju (galvenokārt 2. dekl. 
vsk. akuz. dsk. nom. vietā).

Man ir divi brāli | brāļi un viena māsa . (20x)
Man patik | patīk suni | suņi | , bet man nepatik | nepatīk ķaki | kaķi.
Man garšo augli | augļi un dārzeni | dārzeņi (..) (vairāk nekā 20x)
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Citas kļūdas 

• Nelokāmo lietvārdu locīšana 
kina | kino; kinu | kino
Es edu | ēdu pastu ar avokadi | avokado .
Dašreiz | Dažreiz es edu | ēdu olas un avocadu | avocado (.)

• Atbilstošas lietvārda dzimtes izvēle:
Mana sieva ir profesors | profesore | , un viņa ir politikis | politiķe .
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Secinājumi

• Lietvārdu locījumu paradigmas apgūtas nepilnīgi: gaidāmā 
ģenitīva, datīva, akuzatīva un lokatīva vietā bieži tiek lietota 
nominatīva forma.

• Bieži tiek lietota bezgalotnes forma.
• Reti valodas apguvēji lieto vienskaitļa un daudzskaitļa datīva 

formas.
• Šobrīd vēl nav analizēts, kā valodas apguvēja dzimtā valoda 

ietekmē latviešu valodas lietvārdu locījumu apguvi.
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Paldies!

Vairāk informācijas: http://lava.korpuss.lv
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http://lava.korpuss.lv/

