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KURSA KODS Valo3696

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija
Kursa nosaukums angliski Orthoepy and Orthography of Latvian
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) B1 daļa
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 KRP (4. semestrī)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
DZINTRA ŠULCE Humanitāro un mākslas

zinātņu fakultāte
Docente, Dr. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 stundu

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4 lekcijas (8 stundas)

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12 semināri un praktiskās nodarbības (24 stundu)

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

1-4  – akadēmiskā bakalaura

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība, sinhroniskā valodniecība
Kursa mērķi Dot pārskatu par ortoepijas un ortogrāfijas 

pamatjautājumiem.

Kursa uzdevumi 1. Iemācīties novērtēt savu un citu runu saistībā ar 
pareizrunas normu ievērošanu.
2. Pilnveidot prasmi izmantot valodas skaniskās parādības: 
skaņu pārmaiņas, zilbi, zilbes intonāciju, runas intonāciju.
3. Nostiprināt zināšanas pareizrunā un pareizrakstībā.

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas,  prasmes  un  kompetences  latviešu  valodas

ortoepijā un ortogrāfijā. 
angliski
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Ortoepijas jēdziens un nozīme. Ortoepijas normu 

raksturojums un attīstība. Zilbes intonācijas un vārda 
uzsvara normēšana. Labas publiskās runas prasības.  



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 2 no 4

Normas vokālismā (patskaņu un divskaņu izrunā) un 
konsonantismā (līdzskaņu izrunā). Svarīgāko ortogrāfijas 
principu raksturojums.Vārdu rakstība kopā un šķirti. Vārdu 
saīsināšana. Vārdu pārnesumpārdale. Lielo burtu lietošana. 
Rakstības problēmas mūsdienās. Citvalodu vārdu un 
teicienu atveide latviešu valodā. Pārskats par latviešu 
rakstības vēsturisko attīstību.

angliski Orthoepy,  its  norms  in  vocalism  and  consonantism.
Variations  in  the  quantity  of  vowels  in  the  forms  and
suffixes  of  declinable  words.  Possibilities  for  diminishing
variations in pronunciation of the narrow and the broad e, ē
vowel sounds, of the vowels o and ō, usage of the diphthong
uo.  Graphemics,  orthography,  principles  of  orthography.
Main  problematic  issues  of  spelling  nowadays:  words
written  together  and  separately,  abbreviations,  dividing
words  into  syllables,  following  the  functions  of  capital
letters.  Problems  of  reproducing  words  and phrases  from

other languages. Writing, history of its development.
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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)

 ORTOEPIJA jeb PAREIZRUNA
Ortoepijas jēdziens un nozīme.
Literārās valodas pareizrunas normu raksturojums, to 
veidošanās un attīstība.
Normas zilbes intonācijas un vārda uzsvara lietojumā.
Runas intonācija un tās elementi. Publiskās runas 
pamatprasības.
Literārās valodas normas vokālismā (patskaņu kvantitāte,
šauro un plato patskaņu e, ē lietošanas nosacījumi, 
patskaņa o un divskaņa uo lietošana, patskaņu 
iespraudums un izlaidums).
Literārās valodas normas konsonantismā (fonēmu 
galveno variantu izruna, sekundārie un fakultatīvie 
varianti, līdzskaņu lietojums saistībā ar skaņu 
pārmaiņām).

 ORTOGRĀFIJA jeb PAREIZRAKSTĪBA

Latviešu valodas rakstības izveidošanās. Alfabēts, burtu 
nosaukumi. Burtu un skaņu attieksmes.
Ortogrāfijas principi: fonētiskais, morfoloģiskais, 
oriģinālrakstības princips.  To praktiskais lietojums.
Vārdu pārnesumpārdales nosacījumi, vārdu saīsināšana. 
Vārdu koprakstījums un šķirtrakstījums.
Lielo burtu funkcijas un  lietošanas nosacījumi. 
Problēmas vairākvārdu nosaukumu rakstībā.
Problēmjautājumi mūsdienu latviešu valodas rakstībā.
.

16 stundu

16 stundu

2 lekcijas
3 semināri
3 praktiskās nodarbības

2 lekcijas
3 semināri
3 praktiskās nodarbības
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STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Skaņu pārmaiņas.

Zilbes intonācija, vārda uzsvars
un runas intonācija.

Ortoepijas normas vokālismā un
konsonantismā.

Latviešu  valodas  ortogrāfijas
svarīgākie jautājumi.

1. Pozicionālo un 
vēsturisko pārmaiņu 
noteikšana tekstos, to 
nozīme pareizrunā un 
pareizrakstībā.

2. Zilbes intonācijas, vārda
uzsvara un runas 
intonācijas praktiskie 
vingrinājumi.

3. Vingrinājumi patskaņu 
kvantitātes ievērošanā. 
Šauro un plato patskaņu
e, ē izrunas 
vingrinājumi. Īsā o un 
garā o, divskaņa uo 
lietošana. Līdzskaņu 
izrunas vingrinājumi.

4. Ortogrāfijas 
vingrinājumi: vārdu 
pareizrakstība, 
pārnesumpārdale, 
saīsināšana, koprakste 
un savruprakste, lielo 
burtu lietošanas 
nosacījumi vairākvārdu 
nosaukumos.

6 stundas

8 stundas

18 stundu

16 stundu

Pārskats par
skaņu

pārmaiņām.

Prasme noteikt
vārda uzsvaru,

zilbes intonāciju.
Publiskās runas

iemaņas.

Pilnveidotas
prasmes

ortoepijā.

Apzināti
svarīgākie

ortogrāfijas
jautājumi un to

praktiskais
lietojums.

Prasības KRP iegūšanai
1 Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās.
2 Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos.
3 Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā – 

eksāmenā (teorijas pamatjautājumi un 
praktiskie uzdevumi).

Mācību pamatliteratūra Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 
vārdnīca. Rīga : Avots, 1995. 
Latviešu valodas gramatika. Rīga : Latviešu valodas 
institūts, 2013.
  Strautiņa,  Vaira,  Šulce,  Dzintra. Latviešu  valodas
pareizruna un pareizrakstība. Rīga : RaKa, 2009. 
Šulce,  Dzintra.  Latviešu  valodas  ortoepija  un
ortogrāfija. Metodisks studiju līdzeklis. Liepāja : LiePA,
2013. 
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. 
Rīga4: Valsts valodas aģentūra, 2007. 

Mācību papildliteratūra Guļevska, Dagmāra, Miķelsone, Aina, Porīte, Tamara. 
Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga : 
Avots, 2002. 
Laua, Alise. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : 
Zvaigzne ABC, 1997.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Raksti krājumos: ”Latviešu valodas kultūras jautājumi”, 
„Valodas aktualitātes”, „Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Interneta 
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resursi: www.valoda.lv, www.vvk.lv. Citi avoti – skolu 
mācību grāmatas (dažādi izdevumi). Piedalīšanās 
zinātniskajās konferencēs.

Kursa izstrādātājs:
Dzintra Šulce 30. 11. 2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.


