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Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā.

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība, sinhroniskā valodniecība.
Kursa mērķi 1.Dot  pārskatu  par  latviešu  valodas  fonētikas  un  leksikoloģijas

pamatjautājumiem, lai šīs zināšanas varētu sekmīgi izmantot turpmākajās
studijās.

Kursa uzdevumi 1. Apgūt valodas segmentālās un supersegmentālās vienības.
2.  Veidot  izpratni  par  fonētiskajiem procesiem un  to  saikni  ar  citām
valodniecības nozarēm.
3.  Apgūt leksikoloģijas  terminus un prasmi  praktiski  diferencēt  vārdu
krājumu  no  dažādiem  aspektiem,  apgūt  iemaņas  izvēlēties  stilistiski
piemērotāko vārdu.
4. Pilnveidot prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru, nostiprināt vārdnīcu
izmantošanas iemaņas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Valodas un komunikācijas kompetences fonētikā un leksikoloģijā.

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Fonētika  kā  valodniecības  nozare.  Valodas
segmentālās  un  supersegmentālās  vienības.
Latviešu  valodas  fonēmu  sistēma:  vokāļi  un

 Aspects for research into Phonetics, methods and 
objectives of the research.  General characteristics of 
research methods into phonetics. System of phonemes: 



konsonanti, to klasifikācija. Fonēmu pārmaiņas:
pozicionālās  un  vēsturiskās.  Zilbe  un  zilbes
intonācija,  vārda  uzsvars  un  runas  intonācija.
Fonētisko  procesu  savstarpējā  ietekme  un
saikne.
Leksikoloģijas pamatjautājumi  –  vārds  kā
valodas pamatvienība, vārdu  krājuma
diferenciācija no  dažādiem aspektiem.
Semantiskās mikrosistēmas:  sinonīmi un
antonīmi.  Leksikogrāfijas un frazeoloģijas
pamatjautājumi.

vowels and consonants, their classification. Positional and 
historical sound changes. Syllable, syllable intonation. 
Word stress. Speech intonation, its elements.

Basic  issues  of  lexicology  –  word  as  a  basic  unit  of
language,  differentiation  of  the  vocabulary  viewed  in
different aspects. Semantic Aicrosystems: synonyms and
antonyms. Basic issues of lexicography and phraseology. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

I daļa 
1. Fonētika kā valodniecības nozare 
1.1.  Fonētikas  jēdziens.  Fonētikas  pētīšanas  aspekti  un
pētīšanas metodes.
1.2. Cilvēka runas orgāni un to darbība.
1.3. Fonētiskā transkripcija.

4 stundas 1 lekcija
1 praktiskā nodarbība

2. Fonēmu sistēma 
2.1. Fonēmu sistēmas vispārīgs raksturojums.
2.2. Vokāļi, to iedalījums: patskaņi un divskaņi.
2.3. Līdzskaņi, to raksturojums.
2.4. Aizgūtās fonēmas latviešu valodā.
2.5. Skaņu fonētiskā analīze.

4 stundas 1 seminārs
1 praktiskā nodarbība

3. Fonēmu pārmaiņas 
3.1.  Fonēmu  pārmaiņu  vispārīgs  raksturojums  un

iedalījums.
3.2. Pozicionālās skaņu pārmaiņas, to analīze.
3.3.  Vēsturiskās skaņu pārmaiņas: vēsturiskās pārmaiņas

vokālismā  un  konsonantismā.  To  praktiskā  nozīme
valodā.

4 stundas 1 seminārs
1 praktiskā nodarbība

4. Supersegmentālās valodas vienības 
4.1. Zilbe un zilbes intonācija. Literārās valodas intonāciju
sistēma. Intonāciju normēšanas problēma.
4.2.  Vārda  uzsvars,  tā  raksturojums  latviskas  cilmes
vārdos un aizguvumos.
4.3.  Runas  intonācija  un  tās  elementi.  Publiskās  runas
pamatprasības.

4 stundas 1 lekcija
1 seminārs

II daļa
1.Vārds kā valodas pamatvienība
Polisēmija,  homonīmija.  Vārdu  nozīmju  vēsturiskais
mainīgums, nacionālā specifika.

2
2

Lekcija
Praktiskā nodarbība

2.Leksikogrāfija
Enciklopēdiskās  un  filoloģiskās  vārdnīcas.  Vispārīgās,
speciālās un skaidrojošās vārdnīcas.

2 Lekcija

3. Vārdu krājuma leksikostilistiskā diferenciācija
Ekspresīvās leksikas noteikšanas kritēriji. Stilistiskās 
norādes vārdnīcās. Ekspresīvās leksikas nacionālā 
specifika.

2 Praktiskā nodarbība

4. Vārdu krājuma etimoloģiskā diferenciācija
Mantotā  un  aizgūtā  leksika.  Internacionālie  aizguvumi,
problēmas  to  noteikšanā.  Internacionālismu  vieta

2 Seminārs 



nacionālās  literārās  valodas  leksikā.  Barbarismi  un
valodas kultūras jautājumi.
5.Vārdu krājuma profesionālā diferenciācija
Vispārlietojamā un speciālā  leksika.  Terminoloģismu un
profesionālismu robežas, lietošanas sfēras. Terminoloģijas
komisijas darbs.

2 Seminārs 

6.Vārdu krājuma semantiskās mikrosistēmas. 
Frazeoloģija
Tematisko  grupu  vispārīgs  raksturojums.  Leksiskā
sinonīmija. Sinonīmu stilistiskās funkcijas.
Frazeoloģiskie savienojumi. Frazeoloģismi terminoloģijā.

2 Praktiskā nodarbība

7.Vārdu krājuma sociālā un teritoriālā diferenciācija,
vārdu krājuma vēsturiskais mainīgums
Žargonismi,  arodžargonismi,  slengs.  Apvidvārdi.
Vecvārdi,  jaunvārdi.  Galvenās  jaunvārdu  darināšanas
tendences.

2 Praktiskā nodarbība

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

I daļa
1. Praktiskie vingrinājumi fonētiskajā transkripcijā. 2 stundas
2. Runas aparāts un runas orgānu darbība. 2 stundas
3. Latviešu valodas fonēmu sistēmas diferencēšana, skaņu 
fonētiskā analīze.

6 stundas

4. Pozicionālo un vēsturisko pārmaiņu praktiskā analīze 
tekstos.

4 stundas

5. Kļūdu noteikšana saistībā ar skaņu pārmaiņu 
neievērošanu.

2 stundas

6. Zilbju iedalījuma veidi, zilbes intonācijas vingrinājumi. 3 stundas
7. Vārda uzsvara un runas intonācijas praktiskie 
vingrinājumi.

2 stundas

8. Darbs ar „Latviešu valodas pareizrakstības un 
pareizrunas vārdnīcu” (1995).

 3 stundas

II daļa
1.Darbs  ar  skaidrojošo  vārdnīcu.  Polisēmiska  vārda
struktūra skaidrojošajā vārdnīcā.

2 stundas

2.Viena  lietvārda  nozīmju  analīze  dažādās  vārdnīcās,
izmantojot precīzas bibliogrāfiskas norādes.

4 stundas

3.Teksta  analīze,  izmantojot  teorētisko  materiālu  un
vārdnīcas.

3 stundas

4.Darbs  ar  laikrakstiem  un  dažādu  nozaru  tekstiem.
Internacionālismu un barbarismu noteikšana. Darbs pāros.

4 stundas

5.Aktuālas  problēmas  Eiropas  Savienības  un  Baltijas
valstu vienotas  terminoloģijas  izveidē.  Ziņojumi  grupās,
izmantojot jaunākos Terminoloģijas komisijas izdevumus
un interneta materiālus.

4 stundas

6.Sinonīmu  identificēšanas  metodes,  to  stilistiskās
funkcijas.  Sinonīmu  avoti  un  vieta  valodā.  Darbs  ar
dažāda stila tekstiem.

3 stundas

7.Darbs ar daiļliteratūras un dažādu nozaru tekstiem. 4 stundas
Kopā: 48 

Prasības KRP 
iegūšanai

1. Aktīva piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās.
2. Sekmīgs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos.
3. Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā – eksāmenā (teorijas pamatjautājumi un



praktiskais darbs).
Mācību 
pamatliteratūra

Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993. 470 lpp.
Laua, A. Latviešu valodas frazeoloģija. Rīga : Zvaigzne, 1992. 78 lpp.
Laua, A. Latviešu leksikoloģija. Rīga : Zvaigzne, 1981. 287 lpp.
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 1995. 945
lpp. 
Skujiņa, V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga : LVI, 2002. 224 lpp.
Strautiņa,  V.,  Šulce,  Dz.  Mūsdienu  latviešu  valodas  fonētika, ortoepija  un
ortogrāfija. Liepāja : LiePA, 2004. 122 lpp.
Strautiņa,  V.,  Šulce,  Dz.  Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība.  Rīga :
RaKa, 2009. 100 lpp.
Strautiņa,  V.,  Šulce,  Dz.  Mūsdienu  latviešu  valodas  fonētikas, ortoepijas  un
ortogrāfijas vingrinājumu krājums. 4. izdevums. Liepāja : LiePA, 2009. 47 lpp.

Mācību 
papildliteratūra

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Valsts valodas aģentūra, 
2007. 623 lpp.
Filoloģiskās vārdnīcas (dažādi izdevumi).

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

Raksti  krājumos:  „Latviešu  valodas  kultūras  jautājumi”,  „Valodas  aktualitātes”,
„Valodas  prakse:  vērojumi  un  ieteikumi”,  „Vārds  un  tā  pētīšanas  aspekti”,
„Linguistica Lettica”.
 Interneta  resursi:  www.lu.lv/filol/valoda/,  www.valoda.lv,  www.vvk.lv,
www.termini.lv
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