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KURSA KODS Valo4A18

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Tekstveides lingvistiskie pamati
Kursa nosaukums angliski Linguistic Basics of the Text-formation
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija, 
4. kurss, 7. semestris

Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJA
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Diāna Laiveniece LiepU HMZF asoc. prof., Dr. paed.
Kopējais stundu skaits 80
Lekciju skaits 3
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

13

Laboratorijas darbu skaits --
Kursa līmenis 1–4 
Pārbaudes forma/-as eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Mūsdienu latviešu valoda: sintakse; Teksta lingvistiskā analīze II,
Latviešu valodas interpunkcija

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība (sinhronā valodniecība)
Kursa mērķi Nodrošināt studentu izpratni par sociālo tekstu veidošanas un 

rakstīšanas lingvistiskajiem pamatiem
Kursa uzdevumi 1) veidot izpratni par sociālās komunikācijas rakstveida tekstu 

dažādību
2) nodrošināt tekstveides teorētisko aspektu izpratni
3) noskaidrot sociālās komunikācijas tekstu žanru lingvistiskās 

atšķirības
4) konsultēt tekstveides prakses jautājumos

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Tekstveides prasmes; lingvistiskā kompetence
angliski Skills of the text-formation; linguistic competence

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Teksta jēdziens un tekstveides procesa raksturojums. Sociālā komunikācija un 

rakstveida teksts. Raksta virsraksts. Reklāmteksti (afiša, sludinājums, paziņojums, 
buklets, programma u. c.). Dialoga veidi un intervija. Publicistikas žanru tekstveide 
(relīze, apskats, ievadraksts, hronika, ziņas u. c.). Kritikas žanru tekstveide (recenzija, 
anotācija u. c.).

angliski The notion of text and characterization of the text-formation process. Social 
communication and written text. Title of the article. Advertising texts (placard, 
advertisement, notice, flyer, program, etc.). Forms of dialogue and interview. Text-
formation of genres of the journalism (release, review, editorial, chronicle, news, etc.). 
Text-formation of genres of the criticism (review, abstract etc.).

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma un apakštēma
Apjoms
stundās

Veids

I daļa. Teksta sintakses un tekstveides teorētiskie jautājumi
Teksta sintakses pamatjēdzieni (makroteksts un mikroteksts; 
miktoteksts un mikrotēma; virsfrāzes vienība (VV) un salikts 
sintaktiskais veselums (SSV); konteksts un konsituācija)

2 lekcija; valodas
prakses piemēru

analīze
Strukturālās teksta vienības. Komunikāta jēdziens. Izteikumi un 
izsacījumi; izsacījumi veidi. VV un rindkopa. VV monoloģiskā un
dialoģiskā tekstā. Savrupizteikumi. Kompozicionālās teksta 
vienības

2 lekcija; valodas
prakses piemēru

analīze

Teksta vienību sakari, to izteikšanas līdzekļi. Teksta sintaktiskie 
procesi (predikācija, parcelācija, elidācija un semantiskā 
implikācija)

2 lekcija; valodas
prakses piemēru

analīze
II daļa. Informācija un reklāma
Informācijas sniegšanas formas un līdzekļi. Reklāmtekstu veidi, to
uzbūve. Reklāmas izveides lingvistiskie līdzekļi. Teksta 
izkārtojums afišā, bukletā, programmā, flaierī, sludinājumā u. c.

6 praktiskās
nodarbības

III daļa. Publicistikas žanru teksti
Publicistikas stila funkcijas. Tipiskie publicistikas žanri – 
reportāža, apraksts, apskats, relīze, intervija, redaktora sleja, 
īsziņa, tematiskais raksts u. c. Dialogu veidi. Publicistikas žanru 
tekstveides līdzekļi

6 praktiskās
nodarbības

IV daļa. Kritikas žanru teksti
Teksti ar kritikas iezīmēm – recenzija, anotācija, apskats, eseja u. 
c. Teātra, kino, literatūras, mākslas kritikas tekstu uzbūve un 
valodiskās iezīmes. Lingvistisko līdzekļu izvēle kritikas tekstos

6 praktiskās
nodarbības

Kopā: 24

STUDENTA PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba

tēmas
Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

I daļa
Teksta sintakse un 
tekstveide

Zinātniskās literatūras studijas
Konspekti, tēzes

10 Pārzina tekstveides
teorētiskos pamatus

II daļa
Reklāmtekstu paraugu 
analīze un izveide

Sludinājuma teksta izveide
Afišas vai flaiera teksta izveide

10 Izprot valodas līdzekļu
nozīmi reklāmteksta izveidē

III daļa
Publicistikas tekstu 
analīze un izveide

Intervijas sagatavošana, ieguve un
teksta uzrakstījums

16 Prot sagatavot un uzrakstīt
interviju

IV daļa
Kritikas tekstu analīze 
un izveide

Teātra izrādes vai kinofilmas 
anotācijas izveide
Grāmatas vai izstādes recenzija – 
emuāra (bloga) teksts

20 Prot izveidot kritikas tekstus
un sagatavot tos

publiskošanai interneta vietnē

Kopā: 56

Prasības KRP iegūšanai Izstrādāti visi patstāvīgie darbi (studēta teorētiskā literatūra; izveidots 
sludinājuma teksts; sagatavots afiša vai flaieris kādam kultūras pasākumam; 
sagatavota un rakstīta intervija; uzrakstīta anotācija)
Sagatavots eksāmena darbs – grāmatas vai izstādes recenzija kā emuāra teksts
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lpp.
Rozenbergs, Jānis. Publicistikas valodas stils latviešu valodas stilu sistēmā.
Latviešu valodas kultūras jautājumi, 20. laidiens. Rīga :  Avots, 1984, 75.–86.
lpp.
Rozenbergs,  Jānis. Teksta  lingvistika  un  valodas  prakse.  Latviešu  valodas
kultūras jautājumi, 22. laidiens. Rīga : Avots, 1986, 36.–51. lpp.
Valdmanis, Jānis. Teksta gramatika un teksta stilistika.  Baltu valodas senāk
un tagad. Rīga : Zinātne, 1985, 223.–227. lpp.
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