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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Literārā  redaktora  profesionālo  kompetenču  pamati:
redirediģēšanas metodika; praktikums rediģēšanā

Kursa nosaukums angliski Editing and its Methodology; Practical Training in Editing 
Texts

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

4 KRP (6. 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.)

160 stundu

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

6 lekcijas (12 stundu)

Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits

18 semināri un praktiskās nodarbības (36 stundas)

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

1-4  – akadēmiskā bakalaura

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas daļa, 
kurā kurss jāapgūst)

Apgūta bakalaura programmas A daļa

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība, sinhroniskā valodniecība
Kursa mērķi Dot pārskatu par rediģēšanas metodikas un praktikuma 

pamatjautājumiem.
Kursa uzdevumi 1. Apgūt redaktora darbā nepieciešamās teorētiskās 

pamatzināšanas. 
2. Nostiprināt praktiskā darba iemaņas dažādu tekstu  rediģēšanā.
3. Veidot izpratni par redaktora un rediģēšanas darba specifiku. 

Kursa valoda Latviešu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas, prasmes un kompetences tekstu izvērtēšanā un to

literārajā rediģēšanā. 
angliski
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
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latviski Rediģēšanas jēdziens. Teksta rediģēšanas praktikuma saturs. 
Rediģējamā materiāla iepazīšana un izvērtējums. Teksta 
uzbūves elementi. Teksta veidi, konteksts. Rediģēšanas 
tehnika un labojumu veidi. Redaktora darbs ar zinātnisko 
literatūru. Valodas literārā norma. Valoda un stils. Dažāda 
stila tekstu rediģēšanas specifika. Redaktora darbs ar preses 
materiāliem, tulkoto literatūru, reklāmu. Daiļliteratūras 
tekstu rediģēšana. 

angliski Editing, its notion. Content of Practical Training in Editing
Texts. Getting acquainted with the material to be edited and
its  evaluation.  Elements  of  text  structure.  Types  of  texts,
context.  Methods  of  editing  and  types  of  putting  right
mistakes. The editor’s work with scientific literature. Editing
texts  of  different  style.  The  editor’s  work  with  media
materials,  translated  literary  pieces,  advertising  material.
Editing of fiction texts. 

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)

I.  Rediģēšanas  metodikas  jēdziens  un
pamatjautājumi
1. Rediģēšanas jēdziens. 
2.  Rediģējamā  materiāla  izvērtējums  un  redaktora
sadarbība ar autoru.
3.  Teksta  uzbūves  elementi  un  to  novērtējums:
virsraksta  formulējums,  ievads,  nodaļas,  rindkopas,
secinājumi, bibliogrāfija u. tml.

II. Teksta rediģēšanas veidi 
1.  Kļūdu  novēršana,  valodas  un  stila  līdzekļu
atbilstība tematam un literārās valodas normām. 
2.  Rediģēšanas  tehnika  un  labojumu  veidi.
Korektūras zīmes.
3.  Uzziņu materiāla  veidi  un to  izmantošana teksta
rediģēšanā. 

    III.  Manuskripta  novērtējums  no  redaktora
viedokļa
   1.  Manuskripta  valoda  un  stils.  Zinātniskā  un
populārzinātniskā stila tekstu rediģēšanas metodika.
   2. Redaktora darbs ar preses materiāliem.
   3.  Daiļliteratūras  un  tulkoto  tekstu  rediģēšanas
specifika.
   4. Autora individuālais stils un redaktora uzdevumi tā
rediģēšanā. 

IV.  Teksta  rediģēšanas  praktikuma  vispārīgie
jautājumi
1. Teksta rediģēšanas praktikuma saturs. 
2.  Iepazīšanās  ar  manuskriptu  un  tā  kvalitātes

6 stundas

10 
stundas

14 stundu

10 
stundas

1 lekcija
1 seminārs
1 praktiskā nodarbība

2 lekcijas
1 seminārs
2 praktiskā nodarbība

2 lekcijas
2 semināri
3 praktiskās nodarbības

2 lekcijas
1 seminārs
2 praktiskā nodarbība
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novērtējums.  Vērtējuma  kritēriji:  tēmas  aktualitāte,
teksta  uzbūves  specifika,  faktu  materiālu,  terminu,
citātu precizitāte u. c. 
3.  Teksta  uzbūves  elementi  un  to  koriģēšana:
virsraksta  formulējums,  ievads,  nodaļas,  paragrāfi,
rindkopas, secinājumi, bibliogrāfijas noformējums u.
tml.
4.  Redaktora  sadarbība  ar  autoru  praktiskā  darba
laikā.

V. Rediģējamā teksta  iepazīšana un labošana
1. Kļūdu novēršana tekstā, valodas un stila līdzekļu
atbilstība tematam un literārās valodas normām. 
2. Rediģēšanas tehnika un labojumu veidi: salasīšana,
īsināšana,  apstrāde,  pārstrāde.  Korektūras  zīmju
praktiska apguve.
3.  Uzziņas  literatūras  izmantošana  redaktora  darbā
(enciklopēdiskās  un  filoloģiskās  vārdnīcas,
rokasgrāmatas,  mācību  grāmatas,  elektroniskie
resursi,  bibliogrāfija,  izdošanas  dati  un  cita  veida
uzziņu materiāli). 

     VI. Teksta rediģēšana atbilstoši valodas stilam un
žanram
 
     1.  Rediģējamā teksta valodas un stila novērtējums.
Teksta   atbilstība funkcionālā stila prasībām. 
     2.  Zinātniskā  stila  tekstu  rediģēšanas  specifika.
Populārzinātniskā  stila  tekstu,  mācību  grāmatu  un
tehnisko tekstu rediģēšana.
    3. Redaktora darbs ar preses materiāliem.
    4. Tulkoto tekstu rediģēšanas specifika.
    5. Daiļliteratūras tekstu rediģēšanas īpatnības un 
redaktora uzdevumi. Redaktora darbs ar daiļdarba valodu.
Prozas tekstu rediģēšana. Dramatiska sacerējuma 
rediģēšana. Dzejas rediģēšanas specifika. 

10 
stundas

14 stundu

2 lekcijas
1 seminārs
2 praktiskā 
nodarbības

2 lekcijas
2 semināri
3 praktiskās nodarbības

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Rediģēšanas metodikas un
praktikuma saturs

Rediģējamā materiāla
izvērtējums

Rediģējamā materiāla
izvērtēšana no literārās valodas

normu viedokļa

1. Teorētiskās literatūras 
studijas par rediģēšanas 
metodikas un 
praktikuma  
jautājumiem.

2. Rediģējamā materiāla 
izvērtējums no 
redaktora viedokļa: 
tēma, teksta uzbūve un 
tā specifika, citātu 
pārbaude u. tml.

3. Kļūdu novēršana, 
valodas un stila līdzekļu
atbilstība tematam un 
literārās valodas 

14 stundu

8 stundas

10 stundas

Ir iegūts pārskats
par atbilstošo

teorētisko
literatūru.

Apgūtas  iemaņas
rediģējamo darbu

novērtēšanā.

Pilnveidotas 
zināšanas darbu 
labošanā. 
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Korektūras zīmju apguve

Uzziņu materiālu pārbaude

Teksta  rediģēšana  atbilstoši
valodas stilam 

Dažādu žanru tekstu rediģēšana

normām.

4. Rediģēšanas  tehnika  un
labojumu  veidi.
Korektūras  zīmju
praktiska apguve.

5. Redaktora darbs ar 
uzziņu materiālu.

6. Stilu raksturīgo pazīmju 
noteikšana. Zinātniskā 
un populārzinātniskā 
stila tekstu rediģēšana. 

7. Daiļliteratūras tekstu 
rediģēšana. Autora 
individuālā stila 
respektēšana. Prozas 
tekstu un dramatisku 
sacerējumu rediģēšana. 
Dzejas rediģēšanas 
specifika. Darbs ar 
tulkoto literatūru.

14 stundu

8 stundas

14 stundu

28 stundas

Iegūtas zināšanas 
korektūras zīmju 
praktiskā 
lietošanā.

Apgūtas iemaņas
strādāt ar faktu

materiālu.

Pilnveidotas
zināšanas dažādu

stilu tekstu
rediģēšana.

Izveidotas
iemaņas labot
dažāda žanra

darbus.

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

Mācību pamatliteratūra Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : 
Avots, 1995. 
Latviešu valodas gramatika. Rīga : Latviešu valodas institūts, 2013.
Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Bibliogrāfiskās norādes un 
atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2005.
 Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : Zvaigzne, 1995.
   Strautiņa, V., Šulce, Dz. Latviešu valodas pareizruna un 
pareizrakstība. Rīga : RaKa, 2009. 
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Valsts 
valodas aģentūra, 2007. 
Vārdnīcas (enciklopēdiskās un filoloģiskās, dažādi izdevumi).

Mācību papildliteratūra Bergmane,  A.,  Blinkena,  A.  Latviešu  rakstības  attīstība.  Rīga :
Zinātne, 1986. 
Šulce,  Dz.  Latviešu  valodas  ortoepija  un  ortogrāfija.  Metodisks
studiju līdzeklis. Liepāja : LiePA, 2013. 45 lpp. 

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 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
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Dekāns
 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.


