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Tēma    Nacionālā valoda starpkultūru vidē.  Leksika medijos un apkārtējā sabiedrībā.  

Sasniedzamais rezultāts   Attīsta zinātniska darba izstrādes iemaņas, kritiskās domāšanas un 

teorētiskā materiāla analīzes un sistematizēšanas prasmes. 

Mērķis   Analizēt procesus latviešu valodas lietojumā multikulturālā valodas vidē, sniegt 

valodas lietojuma pašvērtējumu. 

 Veicamie uzdevumi: 

1. Ieteicamās literatūras apzināšana un analīze. 

2. Pamatjēdzienu noskaidrošanai izmanto enciklopēdijas, enciklopēdiskās vārdnīcas un 

terminu skaidrojošās vārdnīcas, kā arī citus uzziņas avotus. 

3. Darbu (4 lpp.) iesniedz elektroniski, rakstītu ar datoru uz A4 formāta papīra loksnēm, 

šrifts Times New Roman, burtu lielums 12.  

Teksta izkārtojumā katrā lappusē tiek ievērots 1,5 starprindu intervāls. 

4. Noformēt titullapu (darba autora vārds, uzvārds, tēma, gads). 

https://www.uzdevumi.lv/p/zinatniski-petnieciskie-darbi/10-12-klase/skolenu-

zinatniski-petnieciskie-darbi-zpd-9755/re-25a8e480-6ae4-41fb-9f3f-a5f631dd4891 

5. Ievērot atkāpes, veidot pārskatāmu, plānveidīgu, mērķtiecīgu teksta noformējumu.  

6. Veidot šādu darba uzbūvi: 

6.1. Ievads (formulēt tēzi, ko pierādīs), 

6.2. Pamatdaļu veido 3 apakšpunkti:  

       1) gada nevārdi,  

       2) biežāk lietotie barbarismi, 

       3) citas raksturīgākās kļūdas latviešu valodā.  

         Tekstā iesaistīt piemērus, ko pats(-i) esi pamanījis(-usi)! 

              6.3. Nobeigums (secinājumi, pārdomas par to, kā darba autoru ietekmē valodas   

situācija Latvijā).   

      7.   Jāievēro pareizrakstības normas.  

      8.   Jāizmanto  interneta resursi.  

      9.  Jānorāda izmantotā literatūra (skatīt paraugu) 

Daži  izmantojamās literatūras avoti- 

*Gada nevārdi 

https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/ 

https://www.la.lv/gada-vardiem-un-nevardiem-dazadi-

liktenihttps://www.apollo.lv/6880073/stavdrazis-un-tikskis-zinami-pretendenti-uz-2019-

gada-varda-titulu 

https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/
https://www.la.lv/gada-vardiem-un-nevardiem-dazadi-likteni
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https://www.apollo.lv/6880073/stavdrazis-un-tikskis-zinami-pretendenti-uz-2019-gada-varda-titulu
https://www.apollo.lv/6880073/stavdrazis-un-tikskis-zinami-pretendenti-uz-2019-gada-varda-titulu


https://www.tvnet.lv/6509478/pazinots-gada-vards-nevards-un-sparnotais-teiciens 

*Barbarismi 

https://www.uzdevumi.lv/p/latviesu-valoda/11-klase/leksikologija 

http://www.laikmetazimes.lv/2013/06/10/valoda-valodinahttps://www.la.lv/vertiba-kas-

jakopj%E2%80%A9-1dala-aizguvumi-un-jaunvardi/ 

*Raksturīgākās valodas kļūdas 

https://www.fenikssfun.com/kultura/pareizrakstiba-9442 

https://jauns.lv/raksts/sievietem/332974-kas-notiek-ar-latviesu-valodu-saruna-ar-dzejnieci-

un-latviesu-valodas-skolotaju-ivetu-ratiniku 

Literatūras saraksts  (paraugs) 

1. Buka O., Volrāts U. Pilsētbūvniecība. – Rīga: Zvaigzne, 1987. – 252 lpp. 

2. Holcmanis A: Divas pasāžas// Latvijas arhitektūra. – 1999. – NR.22.– 8.-12.lpp. 

3. Vēsture: Māc. grām. / J. Mencis, V. Kārkliņa, E. Krastiņa u.c. – Rīga: Zvaigzne, 

1990.-158 lpp. 

4. Strautmanis I. Pilsētas siluets un tās uztveres iespējas// Latvijas PSR pilsētu 

arhitektūra. – Rīga: Zinātne, 1979. – 22. –23. Lpp. 

5. Rīgas Tehniskā universitāte: Studiju organizācija un programmas / internets. – 

http://www.rtu.lv/Stud menu/default.html – 23.03.2006. 

6. Kaffrissen E., Stephanns M. Industrial robots and robotics. – Virginia: Reston 

Publisching Company, 1984 - 396 p. 

 

Projekta darba vērtēšanas kritēriji- 

1. Temata izpratne (saturs viengabalains, loģiski saistīts,pausta autora attieksme pret 

tematu) - 5 p. 

2. Temata pamatojums (atbilstīgi, interesanti fakti, piemēri, autoritāšu citāti, ir 

pierādījumi un spriedumi) - 5 p.  

3. Forma (noformējums, plānveidīgums,ievēroti nosacījumi) -5 p. 

4. Valodas lietojums (izmantots populārzinātniskais vai publicistiskais stils, pareizs 

terminu lietojums, darbības vārds 3.personā) - 5 p. 

5. Pareizrakstība (nav ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu) - 5 p. 
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