
KURSA KODS  

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ievads valodniecības studijās
Kursa nosaukums angliski Introduction to Linguistics Studies 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Humanitāro zinātņu bakalaura studiju programma 
“Baltu filoloģija un kultūra”

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits 6

KURSA AUTORES
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
GITA ELKSNĪTE Latviešu valodas katedra Lektore, Mg. philol.

DIĀNA LAIVENIECE Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. paed.

GUNTA SMILTNIECE Latviešu valodas katedra Asoc. prof., Dr. philol.
Kopējais stundu skaits 240
Lekciju skaits 24
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

24

Kursa līmenis 1 – 3 akadēmiskais bakalaurs 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi 1. Rosināt studentus iepazīt valodu kā zinātnes izpētes objektu.

2. Iepazīstināt  studentus  ar  latviešu  rakstu  valodas  sākotni
16. gs. un attīstības gaitu līdz mūsu dienām.

3. Piedāvāt  studentiem  teorētiskas  zināšanas  un  praktiskus
ieteikumus zinātnisko darbu rakstīšanā. 

Kursa uzdevumi Nodrošināt studentu izpratnes attīstību par valodas izpēti.
Mācīt studentiem zinātniski skaidrot valodas parādības, diskutēt

par  valodniecības  problēmām,  vienlaikus  attīstot
valodniecības terminu lietošanas iemaņas.

Rosināt  studentus  izprast  latviešu  rakstu  valodas  izveides
vēsturiskos apstākļus un zināt nozīmīgākos posmus latviešu
rakstības izveidē.

Mācīt apgūt veco tekstu lasīšanas tehniku un tekstu izpratni.
Sekmēt  studentu  izpratni  par  latviešu  valodas  zinātniskā  un

populārzinātniskā stila pazīmēm un īpatnībām.
Rosināt  pētīt,  analizēt  un salīdzināt  dažādus zinātnisko tekstu

paraugus.
Vingrināt  studentu  akadēmiskās  rakstīšanas  prasmi,  sniedzot

konsultatīvus ieteikumus.
Kursa rezultāti Apgūstot studiju kursu, studenti

 prot zinātniski skaidrot valodas parādības, diskutēt par 
valodniecības problēmām un lietot valodniecības terminus;

 pārzina veclatviešu un jaunlatviešu rakstības periodus, 
mūsdienu ortogrāfijas izveidi;

 prot lasīt tekstus gotiskajā rakstībā un izprot tos;
 ir pilnveidojuši savu valodas kompetenci, gramatikas 

subkompetenci un rakstu prasmi;
 izprot akadēmiskās rakstīšanas procesu;



 spēj strādāt ar tekstiem latīņu valodā, izprot latīņu cilmes 
vārdu lietošanu un izmantošanas iespējas mūsdienu 
svešvalodu apguvē;

pārzina latīņu valodas vārdu un izteicienu krājumu.
Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
Valodniecība  kā  zinātne,  tās
pētīšanas priekšmets. 
Latviešu  rakstības  vēsture  un
attīstības periodi.  
Akadēmiskā  rakstīšana.  Zinātnisko
rakstu tekstveide.  

 Characteristic of Linguistics as a science, development of
linguistics, diversity of its trends and branches.
History of the Literary Latvian Language, different stages
of  the  non-Latvian  written  language,  formation  of  the
norms of the written Latvian language.
Academic writing. The formation of scientific text.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēmas
Apjoms
stundās

Veids

I. Ievads vispārīgajā valodniecībā
1.  Valodniecība kā zinātne 
Valodniecības pētīšanas priekšmets. Valodniecības kā patstāvīgas
zinātnes  veidošanās  un  attīstība.  Konkrētā  un  vispārīgā
valodniecība.  Sinhroniskā  un  diahroniskā  valodniecība.
Valodniecības sakari ar citām zinātnes nozarēm.

2 Lekcija

2. Valodas cilmes problēmas 
Dažādas  valodas  cilmes  teorijas,  to  rašanās  cēloņi.  Zinātnieku
uzskati  par  pirmatnējās  valodas  iespējamo  uzbūvi  un  attīstību.
Neartikulētas un artikulētas skaņas. Dažādi viedokļi par valodas
skaņu avotiem un skaņu sistēmas attīstības procesu, gramatisko
formu un vārdšķiru attīstību.

2 Lekcija
Praktiskā nodarbība

3. Valodu attīstība 
Dažādi viedokļi par valodas attīstības cēloņiem. Ārējie faktori un
iekšējie  likumi.  Diferencēšanās  un  integrēšanās.  Valodu
krustošanās. Pidžini.

2 Seminārs

4. Valoda un sabiedrība 
Valsts  valoda.  Starptautiskās  valodas.  Mākslīgās  valodas.
Divvalodība un daudzvalodība. Literārās valodas rašanās.

2 Lekcija
Praktiskā nodarbība

Kontroldarbs
5. Valodas funkcijas 
Valodas  komunikatīvā,  ekspresīvā,  gnozeoloģiskā  funkcija.
Valoda  un  nācija,  valoda  un  kultūra.  Valodas  reprezentatīvā,
estētiskā u. c. funkcijas.

2 Seminārs

6. Valoda kā zīmju sistēma 
Zīmes jēdziens semiotikā.  Valoda kā viena no zīmju sistēmām.
Valodas zīmes un citas zīmju sistēmas.

2 Lekcija

7. Valodas līmeņi un starplīmeņi 
Valodas līmeņi: fonētika, leksikoloģija, gramatika: morfoloģija un
sintakse. Valodas starplīmeņi: stilistika, frazeoloģija, etimoloģija,
sociolingvistika,  etnolingvistika,  psiholingvistika,
datorlingvistika.

10 Lekcija
Praktiskā nodarbība

Kontroldarbs

8. Rakstība, tās cilme un attīstība 
Rakstības rašanās un attīstības posmi. Alfabēta cilme un attīstība.
Eiropas valodu rakstībā lietotās alfabēta sistēmas.

4 Lekcija
Seminārs

 Praktiskā nodarbība
9. Valodu klasifikācija 
Valodu  klasificēšanas  cēloņi  un  galvenie  veidi:  ģenealoģiskā,
tipoloģiskā, funkcionālā un areālā klasifikācija.

6 Lekcija
Seminārs

 Praktiskā nodarbība
II. Latviešu rakstu valodas  vēsture



1. Ievadjautājumi 
Latviešu rakstu valodas sākotne. Vēsturisko apstākļu ietekme uz
latviešu  rakstu  valodas  attīstību.  Latviešu  rakstu  valodas
periodizācija.

2 2 st. lekcija

2. Veclatviešu rakstu valodas periods 
2.1.  Senākais rakstības posms (16.  gs.  – 17.  gs.  vidus).  Pirmie
latviešu valodā iespiestie teksti, to ortogrāfija.
2.2.  Vidējais  rakstības  posms (17.  gs.  vidus  – 18.  gs  sākums).
G. Mancelis – pirmais rakstu valodas normētājs. Manceļa rakstu
valodas  īpatnības.  K.  Fīrekera  nozīme  latviešu  rakstu  valodas
attīstībā. 17.  gs.  gramatikas  un  vārdnīcas,  to  nozīme  rakstu
valodas attīstībā un valodas normēšanā. H. Adolfija gramatika.
2.3. Jaunākais rakstības posms (18. gs. sākums – 19. gs. vidus).
Bībeles tulkojums latviešu valodā,  tā nozīme latviešu rakstības
normēšanā un stabilizācijā.  Bībeles leksika, Bībeles tulokojuma
valodnieciskā nozīme. 
18.  gs.  vārdnīcas  un  gramatikas.  G.F.  Stendera  valodnieciskā
darbība. 
2.4. Pārskats par latviešu rakstu valodas attīstību 19. gs. pirmajā
pusē. Publicistikas valodas stila veidošanās.
Pārskats  par  H.  Heselberga,  O.  Rozenberga,  G.  Bražes  un  K.
Ulmaņa  valodniecisko  darbību.  A.  Bīlenšteins  (1826–1907)
latviešu rakstu valodas vēsturē. 

18 8 st. lekcija
10 st. semināri,

praktiskās nodarbības

3. Jaunlatviešu rakstu valodas periods 
3.1.  Jaunlatviešu  cīņa  par  vienotas  latviešu  nacionālās  valodas
izveidi.
3.2.  Rakstības  reformas  projekti  jaunlatviešu  periodā  (J.  Bāra,
J. Alunāna, A. Kronvalda priekšlikumi, K. Valdemāra vārdnīca).

8 2. st. lekcija
6. st. semināri, praktiskās

nodarbības

4. Mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas izveide un ieviešana 
4.1.  Latviešu  valodas  normēšanas darbs  19./20.  gadsimtu  mijā.
(K. Mīlenbaha, J. Endzelīna darbība).
4.2. 1908. gada ortogrāfijas reforma. Jaunās ortogrāfijas ieviešana
un nostiprināšana 20.−30. gados.

4 2 st. lekcija
2 st. seminārs

III. Akadēmiskās rakstīšanas pamati
1. Akadēmiskā rakstīšanas priekšmets 
Pamatjēdzienu  noskaidrošana.  Patstāvīgajām  studijām
izmantojamās literatūras apzināšana. Zinātnisko darbu rakstīšana
studiju procesā.

2 Lekcija
Diskusija

2.  Latviešu  zinātnes  valodas  stils,  zinātnisko  tekstu  žanri
Zinātnes  valodas  stilu  pazīmes,  izmantojuma  jomas.  Zinātnes
valodas  tekstu  žanri,  to  paraugi,  prasības  to  izstrādei  un
uzrakstījumam.  Darba  vadītāja,  zinātniskā  redaktora  un  literārā
redaktora funkcijas.

4 Praktiskā nodarbība
Seminārs

3. Zinātniskā teksta struktūra 
Pētījuma  iecere,  problēmas  apzināšana,  mērķu,  uzdevumu,
hipotēzes vai pētījuma jautājuma formulēšana. Zinātniskā darba
metadoloģijas apraksts.
Prasības zinātniskā darba ievada, galvenās daļas un secinājumu
daļas tekstam. Zinātniskā teksta strukturālās atšķirības atkarībā no
zinātņu nozares.

4 Lekcija
Praktiskā nodarbība

4. Zinātniskā teksta satura izveide un noformēšana
Plānošanas  varianti,  pieraksta  veidi.  Tēzes.  Atslēgvārdi.  Darba

2 Lekcija



korekta noformēšana datorrakstā. 
5. Zinātniskā literatūra, citēšana, autortiesības 
Autortiesību jēdziena izpratne.  Pareizas un korektas citu autoru
darbu  fragmentu  izmantošanas  nosacījumi.  Citātu  iesaistīšanas
veidi zinātniskā darbā. Plaģiātisma un pašplaģiātisma riski.

4 Praktiskās nodarbības

6. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces 
Pareizu bibliogrāfisko norāžu un bibliogrāfisko atsauču izveide.
Standarts  LVS  ISO  690.  Literatūras  saraksta  noformēšanas
varianti.

2 Praktiskā nodarbība

7. Zinātnisko tekstu analīze 4 Praktiskās nodarbības
8. Vingrināšanās zinātniskā teksta daļu izveidē
Teksta uzrakstījums, pilnveide un rediģēšana

6 Praktiskās nodarbības

9. Zinātniskā teksta prezentācija 4 Praktiskās nodarbības
Kopā:

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Zinātniskās literatūras studijas
Semināru sagatavošana
Patstāvīgo darbu (informatīvo ziņojumu) izstrāde un prezentācija
Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās  nodarbībās  (vismaz  75 %).Mājas  darbu  un  patstāvīgo  darbu

izpilde. Nokārtoti  kontroldarbi.  Piedalīšanās semināros. Aktivitāte diskusijās
un praktiskajās nodarbībās. Sekmīgi nokārtots kursa eksāmens.

Mācību 
pamatliteratūra

1.    Bergmane, Anna, Blinkena, Aina. Latviešu rakstības attīstība. Rīga : Zinātne,
1986.

2.    Eko,  Umberto.  Kā uzrakstīt  diplomdarbu.  Tulk.  Dace  Meiere.  Rīga :  Jāņa
Rozes apg., 2006.

3.    Kļaviņa,  Sarma.  Valodas daba:  ievads vispārīgajā valodniecībā.  Lielvārde :
Lielvārds, 1997.

4. Mūze, Baiba, Pakalna,  Daina,  Kalniņa,  Iveta.  Bibliogrāfiskās norādes un
atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005.

5. Nītiņa,  Daina.  Valodniecības  jautājumi:  mācību  grāmata.  Rīga  :  RTU
Izdevniecība, 2007. 

6. Ozols, Arturs. Veclatviešu rakstu valoda. Rīga : Liesma, 1961. 
Mācību 
papildliteratūra

1. Breidaks, Antons. Valodas izcelšanās. Rīga : Avots, 1981. 
2. Dini, P. U. Baltu valodas. Rīga : Jāņa Rozes apg., 2000. 
3. Karulis, Konstantīns. Senie un mūsdienu raksti. Rīga: LVI, 1956. 
4. Lokmane, Ilze, Kalnača, Andra. Studentu pētnieciskie darbi un zinātniskais

stils.  Valodas kvalitāte.  VVK. Raksti  2.  sēj.  Rīga :  Valsts  valodas komisija,
2006, 69.–76. lpp. 

5. Paegle,  Dzintra. Ievada  struktūra  diplomdarbos.  Valodas  kvalitāte.  VVK.
Raksti 2. sēj. Rīga : Valsts valodas komisija, 2006, 99.–106. lpp. 

6. Pīzs, Alans. Ķermeņa valoda. Rīga : Jumava, 2006. 
7. Reformatskis, A. Ievads valodniecībā. Rīga : Zvaigzne, 1975. 
8. Rozenvalde,  Inta,  Jansone,  Ieva. Gatavojam publikāciju.  Par  ko  jādomā?

Konferences  “Zinātnes  valoda”  materiāli.  Rīga  :  Valsts  valodas  komisija,
2003, 44. –51. lpp.

9. Rozenvalde,  Inta. Akadēmiskās  rakstīšanas  kompleksais  raksturs.  Latviešu
valoda – pastāvīgā un mainīgā.  VVK. Raksti.  3.  sēj.  Rīga :  Valsts  valodas
komisija, 2007, 71.–82. lpp.

Periodika, 
interneta resursi un
citi avoti

 Vārds un tā pētīšanas aspekti. LiepU rakstu krājums. Liepāja : LiePA. Iznāk kopš
1997. gada.

 Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Valsts prezidentes dibinātā 
Valsts valodas komisija, 2003.

 LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija 
www.ailab.lv

http://www.ailab.lv/


 LZA Terminoloģijas komisijas mājaslapa http://termini.lza.lv
 Valsts valodas aģentūras mājas lapa www.valoda.lv 
 Valsts valodas komisijas mājas lapa www.vvk.lv 
 www.  completedb.ttc.lv
 www.  termini.letonika.lv
 www.letonika.lv
 Terminoloģijas vārdnīcas
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