
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Krievu valoda: leksikostilistika I, II
Kursa nosaukums angliski Lexicostylistics  I, II
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

4 KRP = 2 (2. sem.) un 2 (3. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Larisa Pavlovska Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Asociēta profesore, Dr. paed.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

16

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (2. sem.)/ Eksāmens (3.sem.)
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Valodas zināšanas vismaz A2 līmenis

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi Attīstīt studenta valodas iemaņas un prasmes, aplūkojot

stilistiski un emocionāli ekspresīvus leksikas slāņus, 
noskaidrojot to pazīmes un saskatot izmantojamību 
kontekstā. 

Kursa uzdevumi 1.  Sniegt  izpratni  par  valodas  leksiku  kā  sistēmisku
veidojumu, tā attīstību un jaunākajām atziņām.
2.  Sniegt  priekšstatu  par  valodas  reģionālajiem,
sociālajiem un stilistiskajiem variantiem.
3. Sniegt pārskatu par galvenajām vārdnīcām.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Leksisko-stilistiskā kompetence – vārdu krājuma 
zināšanas un spēja to lietot saistībā ar komunikācijas 
situāciju.

Kursa valoda Krievu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursā aplūkota valodas pamatvienība – vārds
(leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloģija,
varianti.  Vārds  aplūkots  3  aspektos:
strukturālā,  semantiskā  un  funkcionālā.
Aplūkoti  homonīmijas,  sinonīmijas,
antonīmijas jautājumi, kā arī frazeoloģija.

The  course  describes  the  basic  unit  of
language  –  word  (lexeme),  its  structure,
meaning, etymology, variants. Name issue in
three  aspects:  structural,  semantic  und
functional. Deals wiht homonymy, synonymy,
antonymy issues and phraseology.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 



Vārds, zīme, semantika. Nozīme, tās tipi. 4 2 lekcijas
Polisēmija un homonīmija. Metafora. Sinonīmija. 
Antonīmija. Eifēmismi.

8 4 lekcijas

Nacionālā leksika. Valodas kontakti, aizguvumu 
iemesli, aizguvumu asimilācija

4 2 praktiskās nodarbības

Neoloģismi, speciālvārdi, arhaismi, to atpazīšana un 
lietošana.

4 2 lekcijas

Vārda veidošana (afiksācija, salikteņu veidošana, 
konversija, saīsinājumi).

4 2 lekcijas

Vārdkopa, frazeoloģija (idiomas). Idiomātiskā 
leksika, tās avoti, literatūra.

4 2 semināri

Leksikas stilistikā diferenciācija, literārā, 
sarunvalodas leksika. Terminoloģija.

4 2 lekcijas

Valodas varianti, to avoti, funkcionēšana. 4 2 praktiskās nodarbības
Vārdnīcu veidi un kā strādāt ar tām. 4 2 praktiskās nodarbības

Stilistikas priekšmeta kategorijas 4 2 lekcijas

Valodas funkcionālie stili dažādos tekstos 4 2 praktiskās nodarbības

Stils un konteksts. Diskursa retorika. 4 2 praktiskās nodarbības

Individuālais stils komunikācijā (mutiskajā un 
rakstveida).

8 4 semināri

Eksāmens 4

Kopā: 64

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Teorētiskās literatūras studijas, PP-prezentācijas un 
referāta sagatavošana par izvēlētu tēmu, gatavošanās 
eksāmeniem

96 stundas 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi un PP-prezentācija, dalība 
semināros un praktiskajās nodarbībās, sekmīgi 
nokārtoti eksāmeni.

Mācību pamatliteratūra 1.Бельчиков  Ю.  А.  Практическая  стилистика
современного  русского  языка :  нормы
употребления  слов,  фразеологических
выражений,  грамматических  форм  и
синтаксических  конструкций /  Ю.  А.
Бельчиков. - Москва : АСТ-Пресс, 2008. - 422 с. 
2.Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М :
Айрис – Пресс, 2010.- 448 c.

Mācību papildliteratūra 1. Valodniecības  pamatterminu  skaidrojošā

vārdnīca. V.  Skujiņas  red.  Rīga,  LU

Latviešu valodas institūts.  –  2007.  -  623

lpp. 

2. Freimane  I.  Valodas  kultūra  teorētiskā
skatījuma. Teikuma kalki, 401. – 413. lpp. 



[www.liis.lv/latval.index.htm]
3. Krievu-latviešu  vārdnīca.  –  Rīga:  Avots,

1988. – 603 lpp.
4. Laua,  A.,  Ezeriņa,  A.,  Veinberga,  S.

Latviešu  frazeoloģijas  vārdnīca.  Rīga:
Avots. - 2001.- 1461 lpp. 

5. Павловская  Л.Г.  Фразеологизмы  как
этностереотипы  вербальной
коммуникации  //  Пятые  Илиадиевские
чтения:  Бытие  и  культура.  История  и
современность.  Часть  2.  –  Курск:  МУ
Изд. центр «ЮМЭКС», 2004, с. 46 – 48.
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