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Projekta	  mērķi
Vispārīgais mērķis ir sagatavot pētniecisku bāzi latviešu valodas
apguves īpatnību izpētei, balstoties uz jaunizveidotā Latviešu valodas
apguvēju korpusa datiem.
Specifiskie mērķi:
Ø korpusa datu vākšanai un apstrādei nepieciešamās vietnes

izveide,
Ø tekstu digitalizēšanas, normalizēšanas un kļūdu marķēšanas

metodoloģijas izstrāde,
Ø Latviešu valodas apguvēju korpusa (LaVA) izveide,
Ø kvantitatīva un kvalitatīva valodas apguvēju pieļauto kļūdu analīze,
Ø korpusā balstītu mācību materiālu un pašnovērtējuma tīmekļa

platformas izstrāde.



Datu	  atlases	  kritēriji

Ø Latvijas augstskolās studējošo to ārvalstu studentu darbi,
kas papildus savām pamatstudijām apgūst latviešu valodu.

Ø Latviešu valodas prasmes līmenis – A1, A2.
Ø Plānotais apjoms – 1000 studentu darbi (esejas), vēlamais

katra teksta garums – vismaz 100 vārdi.
Ø Temati: Es un mana ģimene, Mana ikdiena, Manas studijas

u.tml.



Datu	  izmantošanas	  atļauja

Ø K…

Metadati



Korpusa	  izveides	  posmi
Ø Datu	  atlase	  un	  digitalizācija
Ø Tekstu	  normalizēšana	  (mērķa	  

hipotēzes	  izvirzīšana)
Ø Automātiska	  morfoloģiskā	  

marķēšana,	  tostarp	  vārdšķiru	  
noteikšana,	  lemmatizēšana

Ø Oriģinālā	  un	  normalizētā	  teksta	  
sastatīšana

Ø 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.



Vietne	  datu	  apstrādei

Atļauju	  un	  
studentu	  

darbu	  kopijas

Metadatu	  
pievienošana

Tekstu	  
digitalizēšana

Tekstu	  
normalizēšana

Kļūdu	  
marķēšana



Datu	  digitalizēšana



Datu	  normalizēšana	  (1/3)
Mērķa	  hipotēze	  (vācu	  val.	  Zielhypothese,	  angļu	  val.	  target	  hypothesis)

Ø Priekšstats,	   kā	   ir	   pareizi	   veidota	   attiecīgā	   valodas	   struktūra,	  
„valodas	   apguvēju	   izteikumu	   rekonstrukcija	   mērķvalodā”	   (Ellis	  
1994,	  54;	  sk.	  arī	  Lüdeling	  et	  al.	  2005;	  Siemen	  et	  al.	  2006).	  

Ø LaVA	  korpusa	  uzbūve	  nepieļauj	  vairāku	  mērķa	  hipotēžu	  izvirzīšanu	  
vienam	   un	   tam	   pašam	   teksta	   fragmentam,	   tāpēc	   par	  
neviennozīmīgiem	   gadījumiem	   jāvienojas,	   sniedzot	   iespējami	  
ticamāko	  mērķa	  hipotēzi.

Vinš	  ir	  ari	  no	  italijas	  un	  vinš	  ir	  italis.	  →	  
Viņš	  ir	  arī	  no	  Itālijas,	  un	  viņš	  ir	  itālis.

Man	  garso	  auglis.	  →	  
Man	  garšo	  auglis.	  



Datu	  normalizēšana	  (2/3)

Ø Ne vienmēr ir iespējams izvirzīt mērķa hipotēzi, bieži ir
iespējami vairāki varianti

Es dzivoju Essenā, Vācijā ar manu ģimeni, bet no pagājušāja gada es
dzīvo Rīgā, Latvijā par studēt medicinu.

Es	  biju	  divdesmit	  cetri nodarbiba latviska	  valoda	  un	  cetridesmit
stundas.

1.	  var.	  Es	  biju	  divdesmit	  četrās	  latviešu	  valodas	  nodarbībās	  un	  
četrdesmit	  stundās.	  
2.	  var.	  Man	  bija	  divdesmit	  četras	  latviešu	  valodas	  nodarbības	  un	  
četrdesmit	  stundas.



Datu	  normalizēšana	  (3/3)

Pamatprincipi	  

Ø Tiek	  ievērotas	  latviešu	  valodas	  pareizrakstības	  normas.
Ø Minimāla	  iejaukšanās	  –	  lai	  saglabātu	  apguvēju	  valodas	   īpatnības,	  

tiek	  labots	  pēc	  iespējas	  mazāk.	  
Ø Netiek	   labots	   valodas	   stils	   –	   valodas	   apguves	   pamatlīmenī	   stila	  

kļūdu	  ir	  pārāk	  daudz.	  
Ø Netiek	  labots	  netipiskais	  –	  ja	  lietojums	  ir	  netipisks,	  bet	  būtībā	  nav	  

nepareizs,	   tas	   netiek	   mainīts.	   Arī	   netipiska	   vārdu	   secība	   netiek	  
mainīta.	  



Kļūdu	  marķēšana
Kļūdu	  tipi

Ø Pareizrakstības kļūdas
tēv – tev, bēt – bet, bilete – biļete; vis lielākais – vislielākais, lajme – laime

Ø Interpunkcijas kļūdas
Kā tev iet. – Kā tev iet? Sveiki Anna! – Sveiki, Anna!

Ø Formveidošanas un vārddarināšanas kļūdas
Es dzīvoju Latvija. – Es dzīvoju Latvijā. Es gribas ēst. –Man gribas ēst.

Ø Sintakses kļūdas
Apsveicu tevi ar svētku dienu.	  – Apsveicu Tevi svētku dienā!

Ø Leksikas kļūdas
Aptauja piedalījās Latvijās dzivotāji.	  – Aptaujā piedalījās Latvijas
iedzīvotāji.
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Jautājumi?	  Komentāri?


