
Valodas  
funkcionālie stili 

No idejas līdz realizācijai: preses izdevuma radīšana.  
Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un atgriezeniskās 
saites veidošana. 
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Kā rodas ideja? 

 Kas ir preses izdevums? 

 Kāpēc tā pastāvēšana svarīga? 

 



Sasniedzamais rezultāts 

 

• Zina 
būtiskākās 
funkcionālo 
stilu pazīmes 

 

• Ir izpratne par 
valodas 
funkcionālajie
m stiliem 

 

 
 

 

 

• Analizē tekstus, 
nosakot funkcionālā 
stila iezīmes 

• Veido un vērtē 
dažādu funkcionālo 
stilu  rakstus 

• Sadarbojas grupā 

 

• Izkopj savu rakstu 
valodu 

• Izvērtē savu un citu 
valodas kvalitāti, 
argumentēti to 
pamatojot 

• Spēj runāt par sev 
un sabiedrībai 
aktuālām tēmām 

 

 

 

 

 

 

 



Zinu un ir izpratne par valodas 

funkcionālajiem stiliem /2-4/ 



Sadarbojos grupā/ 

prāta vētra/pienākumu sadale /1/ 

Grupu 
veidošana 

 

• Domubiedri/draugi 

• Nejaušība 

1. Tēma – temats 

2. Raksti – stili 

3. Pienākumi: 

  - redaktors 

  - žurnālists 

  - korektors 

  - maketētājs 



Avīzes veidošana /4/ 









 

Avīzes izvērtēšana/ pašvērtējums /2 - 4/ 

Kā? 



 Pašvērtējums 

 Veidojot avīzi, es 
sapratu, ka 
 veidot avīzi vai pat rakstu par to, ko tiešām vēlies apspriest ar citiem, ir vienkārši, jo 

pamatā ir ideja un doma, ko vēlies izklāstīt; 
 to nav tik viegli izveidot; 
 man ļoti patīk šāda tipa uzdevumi un saistīja tieši žurnālistikas profesijas, veicot interviju ar 

Marku; 
 grupu darbi ir interesanti, ja grupu dalībnieki var saprasties; 
 ir svarīgi turēties pie galvenās tēmas, lai visiem avīzes rakstiem būtu kāds vienojošs 

motīvs, pretējā gadījumā raksti šķiet haotiski un bezmērķīgi; 
 man avīzes veidošana un rakstīšana ļoti iet pie sirds. To, ka gramatika nav mana stiprā 

puse. 
      palika neskaidrs (kas?) 

 kā var izveidot ļoti labas avīzes un ieinteresēt citus; 
 daži šie valodas stili, tieši kas pieder pie publicistiskā stila 

           gribētu  
 vēl uzdevumus saistībā ar radošumu, kur iespējams iepazīt valodas aspektus, veidojot 

kādu rakstu par tiem; 
 veidot šādus darbus, jo šis bija līdz šim labākais darbs, kas man patika; 
 lai šī avīze nonāktu ne tikai mūsu klases rokās, bet arī citu klašu, jo, manuprāt, dažas no 

avīzēm ir tiešām noderīgas un tās ir vērts izlasīt ikvienam; 
 pievērsties šim darbam mazliet nopietnāk, iespējams, rezultāts būtu vēl labāks; 
 papildināt avīzi ar ievada un noslēguma rakstiem, kā arī mēģināt pārdot mūsu veikumu; 
 vēl šādas interesanti pavadītas mācību stundas, kad pielietojam zināšanas interesantā 

veidā. 
 



Avīzes izvērtējums/citas avīzes analīze 

   



AS par AS – tā saprotu 

STILS 

1.dalībnieks 

No pašvērtējuma 

Tā saprotu 

No vērtējamā teksta 

Tā analizēju 

Lietišķais protu, jo saprotu, ka visi 

sludinājumi tie ir 

 

 

Tiek tirgota automašīna. 

Sludinājuma tipa raksts. 

 

Zinātniskais ļoti labi protu, jo tam ir 

jābūt zinātniski atzītam 

Kā vislabāk atvēlēt laiku hobijam? 

«Lielākajai daļai no mums ir mācīts, ka laiku jāprot izmantot 

lietderīgi, proti, strādājot vai mācoties. Tā rezultātā rodas 

uzskats, ka katrai minūtei no savas dzīves ir jānes mums 

kāda vērtība, visbiežāk materiāla. Taču, nedaudz 

apdomājot, nepieciešams arī atvēlēt laiku sev un savām 

interesēm. Lielākajai daļai no mums ir brīvs laiks, tomēr 

mēs ne vienmēr protam to izmantot pareizi..» 

 

Daiļliteratūras protu, jo tiem ir jābūt 

daiļliteratūras darbiem 

 

Pašu rakstīts dzejolis 

protu lietot, jo, manuprāt, šo stilu ir 

visvieglāk atpazīt tēlainās izteiksmes un 

emocionālās nokrāsas dēļ. 

 

Publicistiskais protu, jo protu atpazīt 

interviju 
 
 

Tiek intervēts kāds cilvēks 

 



STILS 
2.dalībnieks 

No pašvērtējuma 
Tā saprotu 

No vērtējamā teksta 
Tā analizēju 

 

 

Publicistiskais 

Protu lietot, jo tekstam ir jāapskata 

kāda aktuāla tēma un jāieinteresē 

konkrēta mērķauditorija, drīkst 

izmantot darbības vārdus 1.un 

2.personā, personu vietniekvārdus) 

 

Emocionāli ekspresīva valoda, aktualitāte, 

mērķis, brīvā stila leksika; jautājuma teikumi-  

“Vai varēsim sagaidīt..?; i zsaukuma teikumi- 

"Ļoti laba ideja!  

 

 

 

Daiļliteratūras 

 

 

 

 

protu lietot, jo, manuprāt, šo stilu ir 

visvieglāk atpazīt tēlainās izteiksmes 

un emocionālās nokrāsas dēļ. 

 

Atskaņas-  moži-spoži, baida-svaida 

Redzes, dzirdes gleznas-  

Megija ar mersi slīd, smaids uz sejas augs 

 

 

 

 

Zinātniskais 

 

protu lietot, taču rodas nelielas 

grūtības atrast konkrētus terminu 

piemērus, taču viegli var atpazīt pēc 

izmantotās leksikas un neitrālās 

vārdu nokrāsas. 

 

 

COVID-19 PANDĒMIJAS IZRAISĪTIE 

DRAUDI KVALITATĪVAS IZGLĪTĪBAS 

NODROŠINĀŠANAI 

Termini ( mentālā veselība), fakti (divas 

trešdaļas – 63% – Latvijas jauniešu uzskata), 

analizēta konkrēta informācija, pētījuma dati, 

izmantotie avoti 

 

Lietišķais Protu lietot, zinu, kā jaraksta 

iesniegumi, CV, sludinājumi – 

konkrēti, īpāss noformējums 

Daudz skaitļa vārdu (“uz 100 km 5-6 litri”) 

Darbības vārdi 3.personā un ciešamā kārta 

(“auto ir dinamisks; tiek tirgota”) 



               

 

 

      Semper stilum vertere  

           Arvien griez irbulim otru galu jeb rūpīgi labo uzrakstīto. 

 

 

 

 
«Ja ir mierā ar labu, vairs nav vēlmes darīt vislabāko.» (T.Kinnunens.) 

 


