
PAR 
AKTUALITĀTĒM  
VALODĀ

Guna Kalniņa, 26.11.2020.



LNB

IEPAZĪŠANĀS

▸ Žurnāla “Rīgas Laiks” valodas redaktore kopš 1993. gada;  

▸ izdevniecības “Liels un mazs” korektore kopš 2005. gada; 

▸ LU izglītības projekta Open Minded lektore ar kursu 
“Pareiza un moderna rakstu valoda” kopš 2015. gada.



LNB

PLĀNS

▸ 1. Rakstu valodas attīstība 

▸ 2. Jaunie vārdi 

▸ 3. Elektroniskā saziņa
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1. RAKSTU VALODAS ATTĪSTĪBA

▸ Rakstu valoda strauji attīstās. 

▸ Raksta visi.  

▸ Ir svarīgi tikt saprastiem un 
netikt pārprastiem. 

▸ Kļūdas ir gandrīz visiem. 

▸ Laba rakstu valoda ir 
pašcieņas jautājums.
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TEZAURS.LV
▸ Vienota elektroniska latviešu valodas vārdnīca. To radīja, uztur 

un nepārtraukti papildina LU Matemātikas un informātikas 
institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
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LU PROFESORE INA DRUVIETE LR1:

▸ “Mums ir sarunvaloda, literārā valoda, izloksnes, dažādi 
slengi.  

▸ Nevajadzētu satraukties, ka ikdienā ne visi ievēro literārās 
valodas nosacījumus, ka mūsu valodā ienāk arī aizguvumi – 
tas ir tikai normāli, tā valoda attīstās.  

▸ Bet būtu gan jāsatraucas, ja kādam sarunvaloda ir un 
paliek vienīgais izpausmes veids. 
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VALODAS ATTĪSTĪTĀJI

▸ “Tilde” (Andrejs Vasiļjevs); 

▸ ZA Terminoloģijas komisija; 

▸ Literatūras tulkotāji (Maima Grīnberga, Dace Meiere); 

▸ Jaunie dzejnieki (Kirils Ēcis, ansis); 

▸ Valodas institūcijas: Valsts valodas centrs (Māris Baltiņš), 
Latviešu valodas aģentūra (konsultacija@valoda.lv)
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“RĪGAS LAIKA” PAREIZRAKSTĪBA (KO NERAKSTĪT TĪRONAM)

▸ Nelietot vārdus “zemapziņa”, “diskurss”, “izaicinājums”, “ietvars”. 

▸ Nelietot emocijzīmes un daudzpunktes. 

▸ Nelietot vairāk par vienu izsaukuma zīmi. 

▸ Nerakstīt beigās “Jauku dienu!”
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ANGĻU VALODAS KLĀTBŪTNE, NE TIKAI IETEKME

▸ Leksikā: nice, random; 

▸ Sintaksē un domāšanas veidā: “tā tas nestrādā”, “tā kā”.  

▸ Es tā: wow, viņš tā: mmm, es tā: ja? viņš tā: jes.
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CITAS VALODAS

▸ Populāri citvalodu saīsinājumi ir pieļaujami:  

▸ ASAP —  no angļu As soon as possible — Cik ātri vien 
iespējams.  

▸ RSVP — no franču Répondez s'il vous plaît, Lūdzu, atbildiet!  

▸ R.I.P. (latīņu requiescat in pace, angļu rest in peace — Lai 
dus Dieva mierā. 
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“KANCELEJAS” STILS

▸ Veic (dara);  

▸ dodas (iet, brauc);  

▸ ir nepieciešams (vajag);  

▸ ir iespējams (var); 

▸ savlaicīgi (laikus); 

▸ sākotnēji (sākumā).
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SAĪSINĀJUMI

▸ Vispirms neformālā sarakstē: 

▸ kkad — kaut kad;  

▸ vnlg — vienalga; 

▸ 3dien — trešdien, arī visām pārējām dienām; 

▸ plds — paldies;  

▸ infa, infai, infu — informācija.
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EMOCIJZĪMES

▸ Var (un reizēm arī vajag) lietot emocijzīmes (emoticons), 
taču arī tās vēlams lietot ar mēru un tā, lai nepārprot. 

▸ Emocijzīmes tik ātri ienākušas valodā un tik strauji 
nostiprinājušās, ka pat tām ir savs labais tonis un 
gradācijas. 

▸ Kols un iekava :) jau skaitās pieklājīgi. 

▸ Nopietnā sarakstē krāsaini viepļi skaitās nepieklājīgi.
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NEPAZAUDĒT SAKĀMVĀRDUS UN FRAZEOLOĢISMUS

▸ ne mana cūka, ne mana druva;  

▸ mest plinti krūmos;  

▸ cepuri nost; 

▸ bieza āda; 

▸ kārklu vācietis.
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2. JAUNIE VĀRDI

▸ Jauni vārdi ienāk valodā 
kopā ar jaunām lietām un 
jēdzieniem. 

▸ Vārddarināšanas paņēmieni 
ir ļoti atšķirīgi.



VALODNIEKU RADĪTS ATBILSTOŠS VĀRDS:  
KVADRĀTKODS (QR CODE)



TULKOJUMS: GUDRĀ MĀJA (SMARTHOUSE, SMART=GUDRS)



LABS TULKOJUMS: VIEDPALĪGI (SMART=GUDRS, VIEDS)



NETULKOŠANA JEB PĀRCĒLUMS: HAKATONS (HACKATHON)



ANGĻU ABREVIATŪRA KĻUVUSI PAR LATVIEŠU VĀRDU: SUPS, SUPA 
DĒLIS, SUPOT, SUPOŠANA (SUP, STAND-UP PADDLEBOARDING)
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JAUNS JĒDZIENS AR VALODNIEKU NOTEIKTU NOSAUKUMU

▸ COVID-19, Covid-19, Covid-19  

▸ Salikts vārds no Coronavirus disease: co-vi-d 2019. gadā. 

▸ kovids, koronavīruss, kroņa vīruss.
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SALIKTENIS, IZLAIŽOT DAŽUS BURTUS: KOVIDIOTS

▸ Kovidiots - cilvēks, kurš pandēmijas apstākļos uzvedas un 
saprot norādījumus atšķirīgi no manas izpratnes par to, kā 
vajadzētu rīkoties.
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PĀRTIKA – IZLASĪŠANAS UN IZRUNAS GRŪTĪBAS

▸ Čabata (ciabatta) – maizes veids, uzsvars uz 2. zilbes. 

▸ Tortija (tortilla) – maizē ietīts ātrais ēdiens. 

▸ Brusketa (bruscetta) – apcepta sviestmaize. 

▸ Kinva, kinoja (quinoa) – graudaugs, līdzīgs griķiem.



LNB

PĀRTIKA 2

▸ Vusteršīras mērce (Worchestershire sauce). 

▸ Halapenjo (jalapeño) – viens konkrēts asais pipars.  

▸ Pino gridžo (Pinot Grigio) – vīnogu šķirne. 

▸ Merlo (Merlot) – vīnogu šķirne. 

▸ Kurvuazjē (Courvoisier) – konjaka tipa alk. dzēriens.



NETULKOŠANA: FLOUTOŠANA (FLOATING)



NETULKOŠANA: GRAUNDINGA PRAKSE (GROUNDING)
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3. TULKOJUMS, NOZĪMES PAPLAŠINĀŠANA: BURBULIS (BUBBLE)



VALODNIEKU RADĪTS TERMINS: TIEŠSAISTE (ONLINE)



VARIANTI: ENERĢIJAS BANKA, ĀRĒJAIS AKUMULATORS 
 (POWERBANK)
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3. ELEKTRONISKĀ SAZIŅA

▸ Sarakstē cilvēku neredz. 

▸ Nedarbojas žesti, mīmika, ķermeņa 
valoda, sejas izteiksme.  

▸ Tādēļ jo īpaši jāpievērš uzmanība 
vissīkākajai niansei tekstā.



ĪSZIŅAS, VACAPS, FEISBUKA 
MESENDŽERIS IR ĪSTI.  
ARĪ TAJOS JĀRAKSTA PAREIZI.

Tautas gudrība

LNB
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E-PASTS

▸ Nav iespējams kādam aizsūtīt savu e-pastu, jo tā ir 
sistēma, kurā apmaināmies ar elektroniskajām vēstulēm. 

▸ e-mail — e-pasts. Oficiālā sarakstē e-vēstuli (e-pasta vēstuli) 
var saukt arī vienkārši par vēstuli. (Tviterī @AldisLauzis) 
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TEMATS 1

▸ Vēstules nosaukuma jeb temata (Subject) laukā jābūt 
precīzam un kodolīgam atslēgvārdam. Nekādā gadījumā 
to neatstāt tukšu. 

▸ Ja informācija sūtīta vairākiem adresātiem, labāk, ka 
saņēmējs, atverot vēstuli, neierauga citas elektroniskā 
pasta adreses.
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TEMATS 2

▸ Augstas prioritātes apzīmējums saņēmējam var šķist 
agresīvs. Iespējami retāk nosaukumā minami vārdi 
“svarīgi” un “steidzami”, tikai tad, ja vēstule patiešām ir ļoti 
svarīga.  

▸ FYI, no angļu “For your information” (Jūsu/Tavai zināšanai).
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SĀKUMS 1

▸ Jāsāk ar uzrunu; tas var būt vārds un uzvārds “Daina 
Bērziņa!”, vai arī tikai vārds: “Kaspar!”, “Kristīn!”. 

▸ Var neminēt vārdu vai uzvārdu, bet sākt ar “Sveicināti!”. 

▸ Uzmanīgi jālieto “Labrīt!" un "Labvakar!".
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TEKSTS 1

▸ Jo vēstule garāka, jo lielāka iespēja, ka saņēmējs to 
neizlasīs. Un otrādi – jo īsāka vēstule, jo lielāka iespēja, ka 
tā tiks izlasīta līdz galam. 

▸ Nepārspīlēt ar pieturzīmju (! ? …) lietošanu uzmanības 
piesaistīšanai. Vairākas izsaukuma zīmes kopā nozīmē 
nestabilu personību. 

▸ Lielie burti tekstā nozīmē kliegšanu. Pieļaujams kāds viens 
jēdziens LIELAJIEM BURTIEM, ne vairāk.
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 TEKSTS 2 

▸ Vienā vēstulē runāt par vienu jautājumu vai tēmu, kas 
atbilst vēstules nosaukumam.  

▸ Ja tēmas ir vairākas, katrai veltāma sava vēstule. 

▸ Prātīgi izmantot abreviatūras, saīsinājumus un emocijzīmes. 
Bez atšifrējuma lietot tikai vispārzināmas, piemēram, LB 
(Latvijas Banka), LU (Latvijas Universitāte).  

▸ Mazāk zināmas abreviatūras jāatšifrē.
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TEKSTS 3

▸ Izvairieties no rakstīšanas dusmās, teksts jūs vienalga 
nodod.  

▸ Ja vajag, labs veids ir uzrakstīt dusmīgu vēstuli bez 
adreses, nopriecāties, cik labi sanācis atbildēt, un izdzēst. 

▸ Atceramies, ka e-pasta vēstuli pēc nosūtīšanas vairs nevar 
atsaukt. Ar feisbuka, vacapa un tvitera ierakstiem tas ir 
atrisināts — tos var.
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TEKSTS 4

▸ Nav ieteicams prasīt piegādes un izlasīšanas 
apstiprinājumu (Delivery receipt un Read receipt), jo tas 
apgrūtina saņēmēju, rakstīts netiķetes rokasgrāmatā. 

▸ Tehnoloģijas attīstās ātri, WhatsApp un Messenger tas ir 
atrisināts — sūtītājs redz, vai ziņa ir izlasīta. 

▸ Sākas nākamā pieklājības problēma: vai ir pieklājīgi izlasīt 
ziņu un neko neatbildēt uz konkrētu jautājumu?
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PIELIKUMS

▸ Nav pieļaujama tukšas vēstules sūtīšana ar pielikumu.  

▸ Lai gan ir redzams, ka vēstulei pievienots pielikums, 
pieklājība prasa piebilst vismaz dažus paskaidrojošus 
vārdus.  

▸
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ATBILDE 1

▸ Vēstuļu ignorēšana ir nepieklājīga.  

▸ Ja nav iespējams sniegt atbildi uzreiz, nosūtāma ziņa, ka 
vēstule ir saņemta un atbilde tiks sagatavota. 

▸ Ja rakstītājs vēlas saņemt operatīvu atbildi, vēstulē to var 
delikāti norādīt. 



LNB

ATBILDE 2

▸ Liela kļūda ir atbildi sākt kā jaunu vēstuli (New message). 

▸ Korekta atbilde vienmēr iekļauj saņemtās vēstules 
oriģinālu. Jāizvēlas atbildes funkcija (Reply).  

▸ Ja saņemtā vēstule ir garāka, bet atbilde pavisam īsa, var 
nesūtīt atpakaļ visu vēstuli.  

▸ Izdzēsiet visu, kas neattiecas uz jūsu atbildi, atstājot tikai 
tos fragmentus, kas paskaidro jūsu atbildes saturu. 
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PARAKSTS 1

▸ Vēstule noteikti jāparaksta, ja tā ir oficiāla, jāmin vārds, uzvārds, 
amats, uzņēmums ar vietnes adresi un fb kontu, tālruņa numurs. 

▸ Parakstu (Signature) var izveidot un vēstulei pievienot 
automātiski.  

▸ Vēstules beigās, ja grib, var ietvert, piemēram: “Lai veicas!” 
“Gaidīšu ziņu!”.  

▸  Bet “Jauku dienu!" “Veiksmi darbā!” dažās subkultūrās tiek 
uzskatīts par sliktu toni.
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PARAKSTS 2

▸ “Cieņā Guna" vai “Ar cieņu Guna” raksta bez komata. 

▸ Ir pareizi abējādi, jo sen jau ir bijis: “Ar Dievpalīgu!” 

▸ Komatu pirms sava vārda liek tikai tad, ja veidojas divdabja 
teiciens: “Gaidot drīzu atbildi, Jānis” “Cerot uz labvēlīgu 
risinājumu, Betija”. “Cerot uz Jūsu atsaucību, Guna”. 

▸  Frāze “Jau iepriekš pateicos par Jūsu palīdzību” nav 
gramatiski nepareiza, tomēr ir visai prasīga.



PALDIES!
KLAUSĪTĀJU   
JAUTĀJUMI


