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Latviešu valoda ir vislabākajā situācijā visā savas attīstības vēsturē: 

nacionālas valsts titulvaloda; 

latviešu valodā darbojas mediji – TV, radio, grāmatu apgādi, prese; 

strādā valodnieki un valodas iestādes;

latviešu valoda ir darba valoda ES institūcijās. 



Atšķirīgs latviešu valodas zināšanu līmenis 

Atšķirīgu iemeslu dēļ:

1) daiļliteratūras tulkotāji bagātina latviešu valodas izteiksmes iespējas;

2) vārdu krājums papildinās tikpat strauji, kā tiek aizmirsti vecie vārdi;

3) latviski runā un raksta latvieši ar dažādas kvalitātes izglītību;

4) latviski runā un raksta nelatvieši;

a) pēc padomju laika palikušo PSRS ļaužu pēcteči, 

b) ārzemju studenti Latvijas augstskolās un tie, kas te ieprecējušies vai 

iebraukuši biznesa dēļ, 

c) ārzemēs dzimušie latviešu bērni, pēc 1991. gada izbraukušie vai tur 

dzimušie, 

d) vecās trimdas mazbērni, kas tagad dzīvo Latvijā un kuriem ir dzīva vecā 

Endzelīna valoda, bet nav zināmi vēlāk radušies jēdzieni.



Kļūdas ir gandrīz visiem

• Kļūdas pārsvarā ir no 9. klases vielas. 

• Nav pētījumu, kāpēc tā.

• “.. bailes izgāzties un bailes kļūdīties, kas, iedzītas skolā kā 

bailes no vērtējuma sistēmas, pavada mūs visu apzināto mūžu. 

..mazās privātskolas ir gluži vai harmonijas oāzes, tāpēc, ka 

klasē ir 13, nevis 33 bērni un mācības sākas nevis astoņos, bet 

deviņos no rīta.” (Rasa Jansone, RL 6/2017) 



Latviešu valoda jāmācās kā domāšanas valoda, 

nevis kā svešvaloda.

Aldis Lauzis



Rakstīt pareizi ir izdevīgi

• .. lidostas kā liekākā gaisa transporta mezgla Baltijā 

iespējas ..



Palīgi pareizrakstībā

• tezaurs.lv 

• http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/

• letonika.lv

• https://www.personvarduatveide.lv/

• http://vvc.gov.lv

• http://www.valoda.lv/konsultacijas/

• termini.lza.lv/term.php

http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/
https://www.personvarduatveide.lv/
http://vvc.gov.lv
http://www.valoda.lv/konsultacijas/




Jaunu vārdu darināšana



Kā rodas jauni vārdi

• Internet → Internets → internets. Īpašvārds angliski, 

pēc tam apgūts īpašvārds, tad pierasts sugasvārds.

• Google – gūgle, gūglēšana, iegūglēt (tāpat, bet ar LZA 

TK pūlēm);

• banner – baneris, reklāmkarogs, baneris (atgriešanās 

pie pirmā varianta);

• brand – brends → zīmols (2003)



Dažas dienas vēlāk komisija anulēja savu lēmumu, 

vārds “tviteris” vēl aizvien nav apstiprināts



e-pasta vēstule

• e-mail Oficiālā sarakstē e-vēstuli (e-pasta vēstuli) var saukt 

arī vienkārši par vēstuli. (tviterī A. Lauzis) 

• Nav iespējams kādam aizsūtīt savu e-pastu, jo tā ir sistēma, 

kurā apmaināmies ar elektroniskajām vēstulēm.



viedtālrunis, viedpalīgs

• smartphone – viedtālrunis 

• Atbalstot latviešu valodas vārdu lietošanu 

telekomunikāciju nozarē, Latvijas Mobilais Telefons 

(LMT) latviskojis apzīmējumu “lietu internets”, ieviešot 

jaunu vārdu – “viedpalīgs”. (kursors.lv, 13.09.2015.). 

• Pēc Dievpalīgs parauga.



pratība

• Angļu valodas vārdu literacy lieto kopā ar apzīmētāju, kas 

attiecas uz konkrētu jomu. Latviski šajā nozīmē lieto vārdu 

“pratība”: datorpratība, finanšpratība, kvantitatīvā pratība, 

emocionālā pratība u.c.

• Ar vārdu lasītpratība netiek domāta prasme lasīt un raksīt, 

bet gan izpratne un spēja iesaistīties konkrētajā jomā. 

• Latviešu sabiedrības finanšpratības rādītājs — nevis 

“latviešu sabiedrības finanšu pratības indekss”. (A.Lauzis)



Jaunumi

• Siev. dzimtē: ģenerāle, pulkvede, šofere, tulce (20 gadus jau 

ir), klaune;

• vīriešu dzimtē: istabenis, auklis, vecāks (viens no vecākiem, A. 

Veisberga komentārs LR1, par vecāka siev. dz. neko neteica);

• tomēr tikai: medmāsa (ne medbrālis).



Pieļāvumi

• Pieļaujami abi — 10 grādi, 10 grādu, desmit lati/ desmit latu; 

• nogāja 10 kilometru, nogāja 10 kilometrus; 

• Pparalēlformas: simt burvju/burvji, var arī simts latu

(Latviešu valodas gramatika (Ilze Auziņa uc.). Izdevis: LU 

Latviešu valodas institūts, 2013.);

• paralēlformas: sprands/spranda; birzs/birze; asins/asinis.

• Vairs nav tik liela kļūda — citādāk, savādāk, tās ir vārda 

citādi paralēlformas. (D. Liepa LR1)



Nepazaudēt frazeoloģismus

• piektais ritenis; mest plinti krūmos; lēkt uz ecēšam;

• mazs cinītis gāž lielu vezumu; kārklu vācieši;

• ar dievu uz pusēm; lēkt acīs u.c. 



Kulinārija

• macaro(o)n – mandeļu bezē vai mandeļcepums (2015);

• brownie – brūnītis vai šokolādes kēkss (2015); 

• cupcake – glazūrkēkss nevis kapkeiks (2015);

• muffin - mafins, kēkss;

• smoothie – smūtijs (VVC Latviešu valodas ekspertu 

komisija, 2015).



pasta

pasta, -as, dsk. ģen. -stu, s.

1. Masa ar mīklai vai biezputrai līdzīgu konsistenci; ziede, 

kas satur vairāk par 25% pulverveida vielas. 

2. Dažādi makaronu izstrādājumi; ēdiens, kas gatavots 

no kāda makaronu veida. 

Avoti: LLVV, MLVV



Meklējam labākus vārdus

• brunch – brančs, vēlās brīvdienu brokastis, vēlrīts;

• coach – koučs → izaugsmes veicinātājs, koučings → 

izaugsmes veicināšana; (TK 2013); arī spēju 

atraisīšana, spējraisis (Latv. val. att. kopa 2015)



lādētājakumulators

• no angļu powerbank 

• klucītis, ārējais akumulators, 

ārējā baterija, portatīvais 

barošanas avots u.c.

• lādētājakumulators (LZA TK 

ITTEA, 2015. termini.lza.lv)

• enerģijas banka 

viedtālrunim (Ieva Zībārte 

Diena)



elektroskūteris

• no angļu hoverboard;

• arī smart balance;

• žiroskūteris.



krosenes

• angļu sneakers; 

• botas no Bata; 

• sporta kurpes; 

• treniņčības



jēzenes

• angļu flip-flop; 

• iešļūcenes; 

• baseina čības. 



“Gada vārds/nevārds 2017”

• Gada vārds: straumēšana, straumēt

• Gada nevārds: transporti

• Gada spārnotais teiciens: “Vislabāk ir dzemdēt Latvijā!”

• Savārstījums: “Amatpersona pievienojas sevis agrāk sniegtajai 

argumentācijai.” Datu valsts inspekcijas lēmumā (domā tāpat; 

savu viedokli nav mainījusi).

• Aptaujas rīkotāju — Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas 

attīstības kopas (LVAK) — adrese: gadavards@inbox.lv

mailto:gadavards@inbox.lv

