
Saturs

Priekšvārds .......................................................................................................5
Ievads ...............................................................................................................9
1.  Plašsaziņas līdzekļu nozīme politisko pārmaiņu procesa 

atspoguļojumā un veicināšanā ........................................................... 11 
1. 1.  Politisko un ekonomisko procesu ietekme uz plašsaziņas 

līdzekļu valodu Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs .......11
 1.1.1. Procesi Austrumu bloka valstu valodās 

 politisko pārmaiņu ietekmē .................................................11
1.1.2. Pārmaiņas preses valodā Padomju Savienībā 
 un Krievijā ..............................................................................11
1.1.3. Pārmaiņas preses valodā bijušajās Austrumu 
 bloka valstīs ............................................................................15
1.1.4. Pārmaiņas preses valodā Lietuvā un Igaunijā....................22

1.2. Politisko un ekonomisko procesu ietekme uz plašsaziņas 
līdzekļu valodu Latvijā ....................................................................24
1.2.1. Pirmais periods (1986–1991) ..............................................25

 1.2.2. Cīņa par valsts valodas statusa piešķiršanu 
           latviešu valodai (1987–1989) ..............................................43

 1.2.3. Otrais periods. Valsts valodas likuma pieņemšanas 
          procesa atspoguļojums laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» 
          (1993–1999) ...........................................................................53

 1.2.4. Trešais periods (1999–mūsdienas) .....................................81
1. 3. Secinājumi .....................................................................................83

2. Preses valodas leksikostilistiskais raksturojums: 
jaundarinājumi, aizguvumi un sarunvalodas elementi ...................... 85
2.1. Preses valoda kā publicistikas valodas stila izpausme ................85
2.2. Vispārīgās un individuālās iezīmes preses valodā .......................89
2.3. Jauninājumi preses valodā ..............................................................94
 2.3.1. Jaundarinājumi presē: vārddarinājumi 

          un leksikostilistiskie jauninājumi ........................................95
 2.3.2. Jaundarinājumi presē funkcionālā aspektā ......................105

 2.4. Aizguvumi preses valodā ..............................................................110
  2.4.1. Internacionālismi un nacionālie aizguvumi ....................111
  2.4.2. Aizgūtā neliterārā leksika ...................................................118
 2.5. Sarunvalodas un neliterārās sarunvalodas elementi 

 preses valodā ..................................................................................124
 2.6. Secinājumi ......................................................................................139



3. Retoriskās figūras latviešu preses valodā .......................................... 143
 3.1. Retorisko figūru lietojuma paplašināšanās 

 posttotalitārisma periodā .............................................................143
 3.2. Metafora kā izplatītākā retoriskā figūra preses valodā .............148
  3.2.1. Metaforas preses valodā politisko jautājumu 

            atspoguļojumā .....................................................................151 
 3.2.2. Metaforu lietojums kultūras norišu atspoguļojumā .......164

 3.3. Secinājumi ......................................................................................169

4. Folkloras motīvu un valodas spēles izmantošana preses valodā ....... 173
 4.1. Folkloras ietekme uz mūsdienu sabiedrības valodu .................173
 4.2. Folkloras tēlu un elementu izmantošana publicistikas valodā ...176
  4.2.1. Sociālie un ekonomiskie priekšnoteikumi 

           fokloras aktualizācijai ..........................................................176 
  4.2.2. Folkloras tēlu un stabilu vārdkopu aktualizācija .............178
  4.2.3. Frazeoloģismi, stabilas vārdkopas un parēmijas .............184
  4.2.4. Tautas mīklu pārfrāzējums: 

            radošs folkloras elementu izmantojums ..........................191
  4.2.5. Folkloras elementu izmantojums 

           8. un 9. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā ........................200
 4.3. Valodas spēles ekspansija preses valodā .....................................202
  4.3.1. Valodas spēles lietojuma motivācija .................................202
  4.3.2. Valodas spēles elementu klasifikācija ...............................205
  4.3.3. Valodas spēle okazionālos frazeoloģismos ......................215
  4.3.4. Valodas spēle reklāmu parodijās .......................................216
 4.4. Secinājumi ......................................................................................218

5. Preses valoda pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ................................ 219
 5.1. Eirooptimisti un eiropesimisti gaidāmo pārmaiņu priekšā .....219
 5.2. Valsts valodas lietojuma un Latvijas vēstures jautājumu 

 atspoguļojums presē ......................................................................224 
  5.2.1. Izglītības reformas atspoguļojums Latvijas presē .........226
  5.2.2. Leģionāru piemiņas diena un Uzvaras svētki ...............242
  5.2.3. Sašķeltā vēsture. 9. maijs Rīgā un Maskavā ...................249
Nobeigums ..................................................................................................257
Izmantotās literatūras saraksts ..................................................................263
Avotu saraksts .............................................................................................293
Saīsinājumu saraksts ..................................................................................295


