
KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Retorika
*Kursa nosaukums angliski Rhetoric

*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija un kultūra

*Statuss (A, B, C daļa) A
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas
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*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Sandra Okuņeva Literatūras katedra Lektore, Mg. philol.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)      
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

     

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
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Laboratorijas darbu skaits -
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)
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*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ lietišķā valodniecība
*Kursa mērķi Pilnveidot komunikatīvās kompetences
*Kursa uzdevumi 1) studēt teorētisko literatūru;

2) pētīt un analizēt dažādas publisko runu situācijas;
3) uzstāties ar dažādu veidu publiskajām runām.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Priekšstats par mūsdienu retorikas pamatprincipiem.
Prasmes  sagatavot runu atbilstoši mērķim un uzstāties.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa ietvaros paredzēts gūt zināšanas un pilnveidot 
prasmes publiskajā runā, veidojot priekšstatu par 
retorikas vēsturi un mūsdienu retorikas principiem, 
akcentējot verbālās un neverbālās komunikācijas 
nozīmi, izkopjot runas tehniku, kā arī apgūstot 
zināšanas par runas uzbūvi un runu veidiem.

The aim of the course: to impart knowledge of 
rhetoric, its history, to develop presentation and 
argumentation skills. The role of rhetoric in the 
ancient world and today, types of speeches, 
peculiarities of the content and form are dealt with; 
acquaintance is made with the role of nonverbal 
communication and technique of speech in 
communication. 

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

1. Ievads komunikācijā.
Komunikācijas jēdziens. Ieskats retorikas vēsturē. Mūsdienu  
retorikas pamatprincipi

2 Lekcija
 



2. Neverbālā komunikācija.
Ķermeņa valoda ( acu kontakts, mīmika, žesti, stāja, distances)
Intonācijas nozīme komunikācijā (loģiskais akcents, pauze, 
intonatīvais temps, intonatīvais tembrs, intonatīvais spēks, 
intonatīvais pārgarums, teikuma melodija).
3. Verbālā komunikācija
Vārda nozīme komunikācijā. Vārdu izvēles nosacījumi. 
Retoriskie līdzekļi runā (salīdzinājums, personificēts vai 
metaforizēts tēls, retoriskās figūras u. c.)
4. Runas tehnika
Balss īpašības. Elpošana. Runas dikcija.
5. Runas uzbūve
Runas sākums. Galvenā daļa (izklāsts un argumentācija). Runas 
nobeigums. Runas daļu funkcijas un iespējami varianti.
6. Runu veidi 
Runu klasifikācija. Informatīvā runa, tās galvenās iezīmes. 
Svinību jeb iedvesmojošā runa, tās galvenās iezīmes. 
Argumentācijas jeb pārliecināšanas runas īpatnības. 
Argumentācija. Prezentācija.
7. Uzstāšanās: 
Uzstāšanās situāciju analīze. Uzstāšanās stils.Uzstāšanās ar 
argumentācijas runu. Uzstāšanās videoieraksta analīze. 
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Lekcija
Seminārs
Praktiskā nodarbība

Lekcija
Praktiskā nodarbība
 

Lekcija
Praktiskā nodarbība
Seminārs
Praktiskā nodarbība

Lekcija
Praktiskās 
nodarbības

Praktiskās 
nodarbības

                 

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Ķermeņa valoda ( acu kontakts, mīmika, žesti, stāja, distances) 
publiskajā saziņā. Ķermeņa valodas zīmju interpretācija vienā 
attēlā.
Uztraukuma mazināšanas iespējas. vai Harismātiska oratora 
iezīmes. Eseja (2 – 3 lpp. datorrakstā)
Runu sagatavošana. Runas sagatavošanas pamatprincipi un galvenie
etapi. Materiāla vākšana un atlase. Runas satura un kompozīcijas 
izveide. Runas teksta pirmvariants. Teksta rediģēšana. Prezentācijas 
sagatavošana. Uzstāšanās  mēģinājums. 
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*Prasības KRP iegūšanai Vismaz 75 % nodarbību apmeklējums. 
Patstāvīgi veicamo darbu sekmīga izpilde (50%) un sekmīgi 
nokārtots galapārbaudījums (50%)

*Mācību pamatliteratūra 1. Hindls T. Prasme uzstāties. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 
2. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija: Efektīva   
komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2005.
3. Indriksone I. Prezentēšana. CD [Elektroniskais resurss]. Rīga: 
SIA „BA Turība”, 2004.
4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība, 2005.
5. Geikina S. Retorikas pamati. Rīga: Raka, 2003..
6. Mencels V. Retorika. Rīga: DE NOVO, 2002.
7. Nelke K. Prezentēšana. Rīga: DE NOVO, 2000. 

Mācību papildliteratūra 1. Alekse I. Rrunātprasme. Rīga: Raka, 2003.
2. Apele A. Runas māksla. Rīga: Zinātne, 1982.
3. Bariss M. Mūsdienu retorika. Jelgava: LLU, 1995.
4. Ceplītis L., Katlape N. Izteiksmīgas runas pamati. Rīga: 
Zinātne, 1968. 



5. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: Jāņa Rozes 
apgāds, 2002.
6. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. Biroja 
sērija. R.:Jumava, 2003.-306lpp. 
7. Omārova S. Cilvēks runā ar Cilvēku/ Saskarsmes psiholoģija. 
Rīga: Kamene, 1998. 
8. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 1995.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Vurio Dž. Tas ir lielisks rīks, ja to izmanto lietderīgi- 
http://microsoft.com/latvija/bussinessportal/themes/maerketing/art
icle5.mspx
Prezentācijas plānošana – http:// www.liis.lv/ecdl/am6/6112.htm 

Kursa autors:       Sandra Okuņeva 24.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Literatūras Nr.3 24.11.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs:       Zanda Gūtmane 24.11.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


