
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Mūsdienu latviešu valoda: sintakse
Kursa nosaukums angliski Modern Latvian: Syntax
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

2 (3. sem)

KURSA AUTORE
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Linda Lauze Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Asociētā profesore, Dr. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

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

5 

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

11 

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)

„Mūsdienu latviešu valoda: morfoloģija” A daļa

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/sinhroniskā valodniecība
Kursa mērķi Dot ieskatu latviešu valodas zinātniskajā sintaksē.

Radīt izpratni par sintaktiskā saistījuma kopsakarībām.

Kursa uzdevumi Nostiprināt iemaņas praktiskās sintakses jautājumos. 
Pilnveidot prasmi lietot pieturzīmes.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Valodas kompetence, pilnveidota rakstu prasme.

Kursa valoda Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Sintakses  jēdziens.  Sintaktiskās
attieksmes,  to  veidi  vienkāršā  un
saliktā  teikumā.  Teikuma  locekļu
klasifikācija.  Virslocekļi  un
palīglocekļi.  Gramatisko  centru  veidi.
Teikuma  locekļu  analīze.
Interpunkcijas  jautājumi.  Teikums  un
tā  pazīmes.  Vienkārša  un  salikta
teikuma analīze.

The  notion  of  syntax.  The  types  of  syntactic  relations  in
simple and compound sentences.  The classification of the
parts  of  sentence.   Principal  parts  of  sentence  and
subordinated parts  of  sentence.  The types of the syntactic
centres of sentence.  The analysis of the parts of sentence.
The issues  of  punctuation.  Sentence and its  features.  The
analysis of the syntactic structure of simple and compound
sentences.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, Apjoms Veids 



ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās (lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

Sintakses jēdziens. Sintaktiskās attieksmes. Vārdu 
savienojumi
Sintakses pētīšanas priekšmets un sakars ar citām zinātņu
nozarēm.  Sintaktisko  attieksmju  veidi  vienkāršā  un
saliktā  teikumā.  Vārdu  savienojumu  klasifikācija  un
sintaktiskā analīze.

6 1 lekcija
2 praktiskās nodarbības

Teikuma locekļi
Teikuma locekļu klasifikācija.  Gramatisko centru veidi.
Teikuma  priekšmets.  Izteicējs.  Galvenais  loceklis.
Apzīmētājs. Papildinātājs. Pielikums. Dubultloceklis.
Gramatisko centru noteikšana, teikuma locekļu analīze
Kontroldarbs „Vienkārša teikuma analīze”.

12 2 lekcijas
4 praktiskās nodarbības

Teikums
Teikums un tā pazīmes. Seminārs „Teikuma modalitāte”.
Teikumu klasifikācija. Seminārs „Palīgteikumu veidi”.
Salikta teikuma analīze.

6 1 lekcija
2 semināri

Interpunkcijas jautājumi
Savrupināti teikuma locekļi. Divdabja teiciens.
Sintaktiskās  konstrukcijas.  Pieturzīmes  vienkāršā  un
saliktā teikumā. Diktāts.

8 1 lekcija
3 praktiskās nodarbības

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Apstākļu veidi.
Gatavošanās semināram „Palīgteikumu veidi”.
Kartotēkas izveide.
Gatavošanās kontroldarbam.
Gatavošanās semināram „Teikuma modalitāte”.
Vienkārša un salikta teikuma analīze.
Gatavošanās diktātam.

4
8
12
6
8
4
6

Kopā: 48
Prasības KRP iegūšanai Sekmīga programmas apguve. Piedalīšanās semināros. 

Kartotēka. Kontroldarbs. Diktāts. Pozitīvs vērtējums 
gala pārbaudījumā – eksāmenā (teorijas pamatjautājumi 
un praktiskais darbs sintaksē).
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Zvaigzne, 1993.
Periodika, interneta resursi un citi avoti Raksti  krājumos:  „Valodas  prakse:  vērojumi  un

ieteikumi”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, „Linguistica
Lettica” u. c. Interneta resursi: www.lu.lv/filol/valoda/
 www.valoda.lv, www.vvk.lv
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