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1. Liepājas Universitātes studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras 
studijas” mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju 
rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 
 

Liepājas Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programma „Eiropas valodu 
un kultūras studijas” ir veidota uz akreditētās otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas „Svešvalodu skolotājs” bāzes.  

Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Svešvalodu 
skolotājs” licencēta 2000. gadā, akreditēta 2003. gada 30. jūnijā (akreditācijas lapa 
Nr.018-605, lēmums Nr.648) uz diviem gadiem. Ar Akreditācijas komisijas 2005. 
gada 30. novembra lēmumu Nr. 952 programma ir akreditēta uz sešiem gadiem. 2009. 
gada 30. jūnijā IZM Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija (sēdes 
protokols nr. 253) akceptēja studiju programmā veiktās izmaiĦas un izmaiĦas 
piešėiramajā kvalifikācijā uz kvalifikāciju „angĜu un vācu valodas skolotājs”, „angĜu 
un krievu valodas skolotājs”, „angĜu un franču valodas skolotājs”, „franču valodas 
skolotājs” l īdz akreditētās programmas akreditācijas termiĦa beigām 2011. gada 
30.decembrim. 

Sagatavojot programmu atkārtotai akreditācijai, tika veiktas būtiskas izmaiĦas: 
1) mainīts programmas nosaukums; 
2) profesionālā studiju programma pārveidota par akadēmisko studiju 

programmu; 
3) mainītas uzĦemšanas prasības; 
4) mainīts studiju ilgums. 
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Svešvalodu 

skolotājs” programmas pārveides pamatojums:  
- pēdējo gadu laikā darba tirgū ir samazinājies pieprasījums pēc skolotāju 

profesijas un līdz ar to ir samazinājies studējošo skaits programmā 
„Svešvalodu skolotājs”;  

- studentu aptauju rezultāti liecina par studentu vēlmi primāri apgūt 
svešvalodas, tikai neliela daĜa studējošo savu tālāko karjeru saista ar darbu 
skolā (sk. 7.4. punktu); 

- pēc kvalifikācijas ieguves skolā strādā neliels absolventu skaits.  
Šo rādītāju izvērtējums rosināja veikt izmaiĦas ne tikai Liepājas Universitātē 

realizētajā profesionālajā studiju programmā pamatstudiju līmenī, bet arī maăistra 
studiju līmenī: 

- piedāvāt mūsdienu dinamiskajām izglītības sistēmas un kultūras attīstības 
tendencēm atbilstošu starpdisciplināru akadēmisko bakalaura svešvalodu 
studiju iespējas, kas paplašina augstākā līmeĦa studiju izvēli un profesionālās 
kvalifikācijas ieguves iespējas; 

- piedāvāt iegūt svešvalodu skolotāja kvalifikāciju pēc akadēmisko studiju 
beigšanas augstākajā studiju līmenī LiepU profesionālā maăistra studiju 
programmā, tādējādi realizējot pilna cikla studijas 5 gadu laikā (pēc maăistra 
grāda iegūšanas iespējams turpināt studijas doktora studiju programmā 
„Valodniecība”, kurā darbojas arī lietišėās un salīdzināmās valodniecības 
virzieni). 

Tādējādi programmas pārveide tiek realizēta saskaĦā ar BoloĦas deklarāciju, 
kurā paredzēta pāreja uz divu ciklu (bakalaura/maăistra) studiju sistēmu, nodrošinot 
absolventu nodarbinātību Eiropas mēroga darba tirgū, jau sākot ar bakalaura līmeni. 
Programmas pārveides pamatmērėis ir panākt, ka svešvalodu lietošanas prasmes 
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un kompetences, zināšanas par attiecīgā valodas lietojuma reăiona kultūru ir 
izmantojamas daudz plašāk nekā tikai savas valsts robežās.  

 
Pārveidotajā variantā saglabāti programmas „Svešvalodu skolotājs” satura 

veidošanas pamatprincipi: 
1) valodu studiju izvēles iespēja (angĜu un franču, angĜu un krievu, angĜu un 

vācu valodu apguve); 
2) valodu studiju saturs, apjoms un struktūra; 
3) vairāki vispārizglītojošie humanitāro zinātĦu kursi.  
Pārveidotajā akadēmiskajā programmā tika veikti saturiskie papildinājumi un 

uzlabojumi:  
1) atbilstoši akadēmisko programmu specifikai paplašināts vispārizglītojošo 

humanitāro studiju kursu īpatsvars un palielināts kultūras un literatūras 
studiju kursu īpatsvars, piedāvājot iegūt kompetences ne tikai attiecīgā 
valodas lietojuma reăiona kultūrā, bet arī plašākas kompetences kultūras 
teorijā un vēsturē, literatūrā; 

2) Ħemti vērā tie iepriekšējās akreditācijas ekspertu ieteikumi, kuri attiecas uz 
svešvalodu un latviešu valodas apguves kursiem, uzlabota studiju 
programmas struktūra; 

3) netiek piedāvāti kursi, kas nepieciešami skolotāja kvalifikācijas ieguvei. 
 

Bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” atbilst 
Latvijas Izglītības klasifikācijā (izstrādāta 2004. gadā saskaĦā ar UNESCO 
apstiprināto Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikāciju ISCED–97) ietvertajai 
humanitāro zinātĦu un mākslas izglītības tematiskajai grupai, humanitāro zinātĦu 
tematiskajai jomai un iekĜaujas „Valodu un kultūras studiju” izglītības programmu 
grupā.  

Valodu studijas programmā realizētas kā Eiropas valodu (angĜu un vācu vai 
angĜu un krievu, vai angĜu un franču valodu) studijas, savukārt kultūras studijas 
realizētas gan plašākā kulturoloăiskā perspektīvā, ietverot kultūras vēstures un kultūras 
teorijas aspektus, gan arī šaurākā teritoriālā aspektā kā konkrētās valodas izplatības 
reăiona kultūras studijas.  

 
Studiju programmas mērėis:  
 

dot studējošajiem iespēju iegūt pamata akadēmisko izglītību un humanitāro 
zinātĦu bakalaura grādu angĜu un vācu valodu un kultūras studijās vai angĜu un krievu 
valodu un kultūras studijās, vai angĜu un franču valodu un kultūras studijās, veicinot 
teorētisko zināšanu, patstāvīgas pētniecības iemaĦu un prasmju apguvi Eiropas valodu 
un kultūras studiju jomā un nodrošinot iespēju sagatavoties patstāvīgai profesionālai 
darbībai jomās, kurās nepieciešamas Eiropas valodu – angĜu un vācu vai krievu, vai 
franču – lietojuma prasmes (līdz C1 līmenim) un kompetences kultūrā. 

 
Studiju programmas uzdevumi:  

 
1) nodrošināt atbilstošu zinātnisko, metodisko un materiālo bāzi akadēmiskās 

izglītības iegūšanai; 
2) radīt mūsdienu kultūras attīstības tendencēm atbilstošu starpdisciplināru 

studiju iespējas; 
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3) veicināt teorētisko zināšanu, prasmju un attieksmju apgūšanu, izmantojot 
dažādas studiju darba metodes un formas, veidojot ciešu teorētisko un 
praktisko kursu sasaisti; 

4) veidot Liepājas Universitātē pēctecīgas izglītības modeli, kas nodrošinātu 
labu akadēmisko izglītību un iespējas iegūt darba tirgū pieprasītu 
speciālistu kvalifikāciju profesionālā maăistra līmenī. 

 
Iegūstamie studiju rezultāti: 

 
Studiju rezultātā tiek iegūts augstākās izglītības diploms – bakalaura diploms, 

akadēmiskais grāds – humanitāro zinātĦu bakalaura grāds angĜu un franču valodas un 
kultūras studijās vai humanitāro zinātĦu bakalaura grāds angĜu un krievu valodas un 
kultūras studijās, vai humanitāro zinātĦu bakalaura grāds angĜu un vācu valodas un 
kultūras studijās. 

 Pēc obligātās izvēles (A daĜas kursu) apguves studenti iegūst zināšanas un 
izpratni humanitārajās zinātnēs (kultūras studijās, filozofijā, latviešu valodā, pasaules 
literatūrā) un iegūst angĜu valodas lietojuma prasmes, tulkošanas pamatprasmes, 
zināšanas angĜu literatūrā un kultūrā, pētniecības darba iemaĦas, starpkultūru 
komunikācijā nepieciešamās komunikatīvās un sociālās prasmes, radošas un kritiskas 
domāšanas iemaĦas. 

Ierobežotās izvēles (B daĜas) kursu apguves rezultātā studenti iegūst valodas 
lietojuma prasmes otrajā izvēlētajā Eiropas valodā (franču vai krievu, vai vācu), 
tulkošanas pamatprasmes, iegūst zināšanas attiecīgajā literatūrā un kultūrā, kā arī 
nostiprina starpkultūru komunikācijā nepieciešamās komunikatīvās un sociālās 
prasmes. 

Atbilstoši Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai  
bakalaura grāda ieguvējs spēj: 

1) parādīt humanitāro zinātĦu, angĜu un franču vai krievu, vai vācu valodu 
un kultūras pamata un specializētās zināšanas, kā arī šo jomu svarīgāko 
jēdzienu izpratni; 

2) izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, 
inovatīvu un pētniecisku darbību svešvalodu un kultūras jomā; 

3) analizēt, sintezēt un novērtēt informāciju; 
4)  lietot zinātniskās teorijas un atziĦas, pārvaldīt pētniecības metodoloăiju 

cittautu, sastatāmajā un lietišėajā valodniecībā un kultūras studijās; 
5) patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, turpināt savu izglītošanos un 

profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā un 
uzĦemties atbildību un iniciatīvu.   
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2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas 
mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējā kvalitātes mehānisma 
darbība 

 
Studiju programmas organizācija notiek atbilstoši Liepājas Universitātes 

normatīvajiem dokumentiem, kuri apkopoti Kvalitātes vadības sistēmā (KVS). 
Normatīvajos dokumentos ir noteiktas studiju procesa organizācijas procedūras, 
informācijas un dokumentācijas aprites sistēma, precizēti studiju procesā iesaistītā 
personāla pienākumi un tiesības.  

Studiju process tiek organizēts saskaĦā ar Humanitāro un mākslas zinātĦu 
fakultātes domē apstiprināto studiju gada plānu. Ar programmas īstenošanu saistītie 
studiju satura un organizācijas jautājumi tiek apspriesti Liepājas Universitātes 
Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes domes sēdēs un svešvalodu jomas 
mācībspēku sanāksmēs.  

Studiju programmas īstenošanā galvenokārt ir iesaistīti Humanitāro un mākslas 
zinātĦu fakultātes mācībspēki. Programmas administratīvajā vadīšanā piedalās 
programmas direktore, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes dekanāta un LiepU 
studiju daĜas darbinieki. 
 

Studiju programmas transformācija atbilst LiepU mērėiem un uzdevumiem, tā 
veidota saskaĦā ar LiepU Satversmi, LiepU attīstības stratēăiju (2008–2018) un tās 
pielikumu LiepU attīstības stratēăisko virzienu vadlīnijas (2011-2012).  

Viena no LiepU attīstības stratēăijā izvirzītajām prioritātēm ir starpdisciplināru 
studiju  programmu  izstrāde. LiepU Senātā 2011. gada 24. janvārī apstiprinātajā 
dokumentā LiepU attīstības stratēăisko virzienu vadlīnijas (2011-2012) izvirzīta 
prioritāte – esošo studiju jomu nostiprināšana, piedāvājot starptautiski un 
valstiski pieprasītas jaunas studiju programmas vai transformējot jau esošās 
studiju programmas, vienlaikus nodrošinot studentu skaita saglabāšanu un 
palielināšanu. Šajā prioritātē ietverts uzdevums panākt studentu skaita stabilizēšanos 
un izaugsmi, ieviest jaunas, perspektīvas, starptautiski un valstiski pieprasītas studiju 
programmas, veidot vienotu programmu attīstības modeli, īstenot pieeju: viena 
programma – vairāki virzieni. 

Bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” iekĜaujas 
LiepU vienotajā studiju attīstības modelī, tā tiek transformēta ar mērėi uzlabot studiju 
programmu kvalitāti, tādējādi panākot studentu skaita stabilizēšanos un izaugsmi. 
„Eiropas valodu un kultūras studijas” ir starpdisciplināra studiju programma, kurā pēc 
izvēles tiek piedāvāta divu Eiropas valodu apguve, kas eventuāli paver gan plašākas 
iespējas darba tirgū, gan arī plašākas maăistra studiju iespējas LiepU: 

1) profesionālā maăistra studiju līmenī LiepU ir iespējams iegūt profesionālā 
maăistra grādu izglītībā un vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju ar 
tiesībām mācīt angĜu un vācu valodas vai angĜu un krievu valodas, vai angĜu 
un franču valodas, vai krievu valodu un literatūru un kulturoloăiju, vai angĜu 
valodu, vai vācu valodu, vai  franču valodu; 

2) LiepU plānots attīstīt profesionālās maăistra programmas „Vadības zinības” 
virzienu, kurā iespējams iestāties ar humanitāro zinātĦu akadēmiskā bakalaura 
grādu un iegūt starpkultūru komunikācijas un ārējo sakaru vadības 
kompetences. 
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Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 
1) programmas direktores komunikācija ar studējošajiem semestra laikā; 
2) programmas direktores veiktās studējošo aptaujas un LiepU centralizēti 

organizētās studentu aptaujas par studiju organizācijas kvalitāti un atsevišėu 
mācībspēku darba kvalitātes novērtējumu; 

3) studiju programmas satura un organizācijas izvērtējums Humanitāro un 
mākslas zinātĦu fakultātes domes sēdēs un svešvalodu mācībspēku grupas 
sanāksmēs;  

4) Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes dekānes un programmas direktores 
individuālas pārrunas ar atsevišėiem mācībspēkiem, kurās tiek analizēta 
studentu apmierinātība ar atsevišėiem studiju kursiem un mācībspēku darbu; 

5) mācībspēku kvalifikācijas pilnveide saskaĦā ar LiepU Zinātnes padomē 
apstiprinātajiem plāniem un pētnieciskā darba integrācija studiju darbā; 

6) mācībspēku savstarpējā sadarbība vienas zinātĦu nozares ietvaros. 
 

 
3. Programmas lekciju, kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju 
pasākumu apraksta anotācija 

 
Bakalaura studiju programma „Eiropas valodu  un kultūras studijas” tiek 

realizēta pilna laika klātienes studiju formā. 
Programmu „Eiropas valodu  un kultūras studijas” veido: 

1) obligātās (A) daĜas kursi 65 KRP apjomā; 
2) obligātās izvēles (B) daĜas kursi 40 KRP apjomā; 
3) brīvās izvēles (C) daĜas kursi 3 KRP apjomā; 
4) bakalaura eksāmens – 2 KRP; 
5) bakalaura darbs – 10 KRP. 

Lekciju kursu, praktisko nodarbību un semināru, un citu studiju pasākumu 
aprakstu anotācijas ir dotas studiju kursu programmu aprakstos. 

Studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” apguvē tiek realizēts 
pakāpeniskuma princips: vispirms tiek apgūti vispārējie humanitāro zinātĦu 
pamatstudiju kursi (A1: filozofija, ievads kultūras studijās, pasaules literatūra un 
kultūra u.c.), kā arī angĜu valodas un otrās svešvalodas apguves pamatkursi (praktiskā 
gramatika, praktiskā fonētika u.c.); tiem seko kursi, kuros padziĜināti tiek apgūtas 
valodas lietojuma, tulkošanas un literāra teksta analīzes prasmes, iegūtas zināšanas par 
attiecīgās valodas lietojuma reăiona kultūru.  

Obligātās (A) daĜas kursus, kuros ietverts arī angĜu valodas un kultūras studiju 
modulis (A2), apgūst visi studenti kopā, bet izvēles (B) daĜā, sākot no 1. semestra un 
ievērojot angĜu valodas un kultūras studijām analogu pakāpeniskuma principu, notiek 
otrās izvēlētās svešvalodas un kultūras studiju moduĜa apguve:  

- Franču valodas un kultūras studijas; 
- Krievu valodas un kultūras studijas; 
- Vācu valodas un kultūras studijas. 

ModuĜos iekĜauto studiju kursu nosaukumi un kursu realizācijas apjoms kredītpunktos 
ir saskaĦots visiem piedāvātajiem specializācijas virzieniem (angĜu un franču, angĜu un 
krievu, angĜu un vācu valodu un kultūras studijas). Atbilstoši novitātēm augstākajā 
izglītībā ir precizēti kursu nosaukumi un struktūra, lai izvairītos no studiju kursu satura 
dublēšanās un tiktu optimizēta nodarbību plānošana. 

Studiju un bakalaura darbu students izstrādā vai nu angĜu valodas un kultūras 
studiju virzienā, vai arī otras izvēlētās svešvalodas un kultūras studiju virzienā.  
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Bakalaura eksāmens tiek kārtots tajā svešvalodā, kurā netiek izstrādāts bakalaura 
darbs (piemēram, bakalaura darbs tiek rakstīts angĜu valodas un kultūras studijās, 
savukārt bakalaura eksāmens tiek kārtots franču valodā). 

Kopumā obligātās (A) daĜas un obligātās izvēles (B) daĜas kursu apguve 
nodrošina profesionāli teorētisko un praktisko kompetenču apguvi izvēlētajā 
specializācijā, savukārt brīvās izvēles (C daĜas) kursi 3 KRP apjomā pilnveido 
studentu profesionālo kompetenci izvēlētajā specialitātē.  

Darba formas: lekcijas, interaktīvas nodarbības, semināri, grupu darbi, projekta 
darbi, e-studijas, praktikumi, konsultācijas, patstāvīgais darbs. 

Pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni. 
 

4. Vērt ēšanas sistēma 
 

Studentu zināšanu vērtēšanā tiek izmantota IZM noteiktā 10 ballu sistēma. 
Zināšanu novērtējums balstās uz LiepU Senātā apstiprinātiem reglamentējošiem 
dokumentiem:  

- Nolikums par studijām un augstākā līmeĦa studijā (apstiprināts Senātā 
20.12.2010.); 

- Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (apstiprināti Senātā 
20.12.2010.); 

- Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (apstiprināti 
Senātā 20.12.2010.); 

- Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un 
tiesībām (apstiprināts Senātā 21. 02. 2011.). 

 
Ieskaites un eksāmenus studenti kārto studiju kursu apguves beigās. Ieskaitēm 

tiek piemērota kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas motivē studentus darbam visa 
semestra gaitā.  

Kursu apguves novērtējuma apraksts iekĜauts konkrēto studiju kursu 
programmās. Ar vērtēšanas sistēmu un prasībām studiju kursu apguvē studenti tiek 
iepazīstināti katra studiju kursa sākumā.  

 
5. Programmas praktiskā īstenošana 
 
Studiju programma tiek īstenota kontaktnodarbībās auditorijā, studentu patstāvīgajā 

darbā un docētāju individuālajā darbā ar studentiem. Kontaktstundu un patstāvīgā darba 
stundu proporcija atbilst valsts normatīvo dokumentu noteikumiem.  

Kontaktstundas tiek realizētas lekciju un semināru formā. Lekcijās studenti apgūst 
zināšanas humanitārajās zinātnēs, valodu un kultūras studiju teorētiskajos aspektos, 
savukārt semināros tiek attīstītas gan latviešu valodas, gan divu svešvalodu lietošanas 
prasmes, analītiskās un kritiskās domāšanas, argumentācijas prasmes un iemaĦas, 
starpkultūru komunikācijas un tulkošanas kompetences.  

Studentu patstāvīgā darba saturs atkarīgs no studiju kursa specifikas: praktiskas 
ievirzes uzdevumi valodas apguvē un valodas lietošanas prasmju attīstīšanai, tekstu 
lingvistiska un redakcionāla analīze, teorētiskās literatūras studijas, daiĜliteratūras studijas, 
eseju rakstīšana, referātu izstrāde u. tml. Patstāvīgā darba saturs fiksēts kursu programmās. 
Tiek turpināta mācību līdzekĜu un e-studiju materiālu izstrāde patstāvīgo studiju 
vajadzībām. 

Apjomīgs patstāvīgais darbs ietver svešvalodas materiāla apguvi ar virtuālās 
mācību vides moodle palīdzību (piemēram, franču valodu studējošajiem tiek 
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nodrošināta piekĜuve kursu „Franču valoda”, „Franču valoda: fonētika” un 
„Tulkošanas prakse: franču valoda” studiju papildmateriāliem LiepU virtuālajā mācību 
e-vidē). Kursos „Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu/franču/krievu/vācu valodā” 
paredzēts iepazīt informācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējas svešvalodu apguvē un 
komunikācijā.   

Docētāju individuālais darbs ar studentiem tiek realizēts iknedēĜas konsultācijās, kā 
arī studiju un bakalaura darbu izstrādē, kas ir viena no studiju procesa nozīmīgākajām 
daĜām. Izstrādājot studiju un bakalaura darbus, studenti attīsta zinātniskās analīzes spējas un 
apgūst pētnieciskā darba iemaĦas valodu un kultūras studijās. Studiju darbam paredzēto 3 
kredītpunktu ietvaros ir iekĜauts „Ievads studiju darba rakstīšanā” (1 KRP), kurā studenti tiek 
iepazīstināti ar konkrētajā valodā izstrādājamā studiju darba specifiku un terminoloăiju. 
Referātu, studiju darbu un diplomdarbu rakstīšanas iemaĦas studenti iegūst un 
pilnveido, izmantojot LiepU Studiju padomes izstrādātos metodiskos norādījumus 
„Studiju darbu rakstīšana un noformēšana", kas apstiprināti Studiju padomes sēdē 
2010. gada 15. martā, protokols Nr. 7. Metodiskie norādījumi par studiju darbu izstrādi 
ir pieejami LiepU mājas lapā http:www.liepu.lv. Studiju darbu un diplomdarbu tēmu 
loks iekĜaujas valodniecības nozares apakšnozarēs (salīdzināmā un sastatāmā 
valodniecība, lietišėā valodniecība, ăermānistika, romānistika, slāvistika), kā arī 
starpdisciplinārās jomās, kuras robežojas ar literatūrzinātnes (cittautu literatūras 
vēsture), vēstures (kultūras vēsture) un mākslas zinātnes (kultūras teorija) nozarēm. 

LiepU tiek organizētas gadskārtējās studentu zinātniskās konferences. Piedaloties 
tajās, studentiem iespējams iegūt praktisku pieredzi sava pētnieciskā darba 
prezentēšanā un papildināt zināšanas, vērtējot studiju biedru izstrādātos pētījumus.  

 

6. Programmas perspektīvais novērt ējums   
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 

LiepU bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” atbilst 
MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (Nr. 2., 2002.03.01.), sk. 
1.tabulu: 

1) atbilstoši ir programmas mērėi, uzdevumi un saturs veidoti saskaĦā ar MK 
izvirzīto pamatmērėi bakalaura programmām – „nodrošināt studējošajiem 
teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu un prasmju apguvi attiecīgās 
zinātĦu nozares vai apakšnozares pamatjomā”, kā arī respektēts šādām 
programmām noteiktais uzdevums „sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu 
profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi 
patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām 
zinātniskās pētniecības studijām”; 

2) atbilstošs ir akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un 
kultūras studijas” apjoms (120 KRP). 
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1.tabula 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras 

studijas” atbilst ība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 

Studiju kursi 
Gala 

Pārbaudī 
jumi 

 
ZinātĦu nozares 
pamatnostādnes, 

principi, 
struktūra, 

metodoloăija 
 

 

 
ZinātĦu 
nozares 
attīstības 

vēsture un 
aktuālās 

problēmas 
 

 
ZinātĦu 
nozares 

raksturoju
ms un 

problēmas 
starpnozar
u aspektā 

 
Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

 
 
 
 
 

 

 
Brīvās 
izvēles 
kursi 

 
 

 

 
 

 
Bakalaura 

darbs, 
bakalaura 
eksāmens 
 

A daĜa 
 65 KRP  

(visiem kopīga) 
A1.Vispārizgl ītojošie un humanitāro 

zinātĦu kursi 
A2. AngĜu valodas un kultūras studijas 

 

B daĜa 
40 KRP 

Specializācijas 
virziena izvēle: 

 
B1. Franču valodas 
un kultūras studijas 
 
B2. Krievu valodas 
un kultūras studijas 
 
B3. Vācu valodas un 
kultūras studijas 
 
 

C daĜa 
3 KRP 

 

10 KRP 
(bakalaur
a darbs) 
2 KRP 

(bakalaur
a 

eksāmens
) 
 

45 KRP 12 KRP 8 KRP 40 KRP 3 KRP 
 

12 KRP 
 

Rezultāts: 
Pamatzināšanas humanitārajās zinātnēs, 
Eiropas valodu un kultūru jomā; zināšanas, 
prasmes un iemaĦas angĜu valodas un 
kultūras studijās; pētniecības prasmes, 
starpkultūru komunikācijas kompetences, 
tulkošanas pamatiemaĦas angĜu valodā.  
 

Rezultāts: 
Prasmes un 
kompetences: 
zināšanas, prasmes un 
iemaĦas 
franču/krievu/vācu 
valodas un kultūras 
studijās; pētniecības 
prasmes, starpkultūru 
komunikācijas 
kompetences, 
tulkošanas 
pamatiemaĦas 
franču/krievu/vācu 
valodā.  

Rezultāts: 
Zināšanu, 
prasmju, 

kompetenč
u  

pilnveide 

Rezultāts: 
Zināšanas 
svešvalod
ā; 
pētniecība
s iemaĦas 
un 
prasmes 
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 LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un 
kultūras studijas” ir veidota saskaĦā ar Latvijas un Eiropas kopējās izglītības 
telpas veidošanas prasībām: 

1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi atbilst Latvijas valsts nacionālajām 
interesēm, kas fiksētas Nacionālās attīstības plānā 2007.–2013. gadam. Šajā 
plānā minētā prioritāte augstākās izglītības jomā paredz augstākās izglītības 
kvalitātes un pieejamības paaugstināšanu, tās integrēšanu vienotajā Eiropas 
(pasaules) izglītības telpā1 un sasaucas ar Eiropas vienotās augstākās izglītības 
telpas veidošanas procesu jeb BoloĦas deklarāciju.  

2. Studiju programma veidota saskaĦā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăiju 
(LIAS), apzinoties, ka laikā līdz 2030. gadam Latvija neizbēgami pārdzīvos 
lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiĦas, piemēram, globalizācijas 
tālāku attīstību, darba tirgus dinamiku un prasību pēc jaunām kompetencēm un 
iemaĦām globalizācijas apstākĜos. Nozīmīgi LIAS stratēăiskie principi ir 
sadarbības veicināšana un tolerances veidošana, jo „globalizācijas procesu dēĜ 
arvien palielinās cilvēku, ideju un resursu kustība pāri valstu robežām. Latvija 
ir maza valsts, tādēĜ īpaši nozīmīga kĜūs spēja būt pozitīvi atvērtai pret ārējām 
ietekmēm un prasme izmantot tās savā labā. Tolerances princips ietver 
atvērtību un cieĦu pret dažādām kultūrām un dzīvesveidiem.”2  

3. Studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” atbilst Eiropas 
Padomes izstrādātā Eiropas Valodu PortfeĜa (EVP) darbības pamatmērėiem – 
motivēt un veicināt valodu apguvi, kā arī citu kultūru izziĦu.  
 

Studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” paredz svešvalodu 
lietošanas prasmju, tolerances, sadarbības iemaĦu attīstīšanu un eiropeiski orientētas 
kultūrizglītotas personības veidošanos. Bez tam studiju programma paredz arī teicamu 
latviešu valodas lietošanas prasmju attīstīšanu, kas ir būtisks kvalitatīvas starptautiskās 
sadarbības nodrošinājums globalizācijas apstākĜos.   

 
 
LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un 

kultūras studijas” ir salīdzināma ar Eiropas Savienības valstīs īstenotām 
augstākās izglītības studiju programmām:   

 
I. Bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” veidota 

pēc Eiropas augstākajā izglītībā realizēto svešvalodu studiju parauga.  
Svešvalodu studiju programmu nosaukumos ietverts konkrētas svešvalodas 

(English, French, German etc.) vai valodu izplatības grupas nosaukums (Eastern 
European Languages) vai arī ietverta norāde par valodas lietojuma periodu (Classical 
Languages, Modern Languages). Neatkarīgi no nosaukuma svešvalodu studijās 
Eiropas augstskolās tiek integrētas literatūras, vēstures, kultūras, politikas u.tml. 
studijas. Daudzos gadījumos studiju programmas nosaukumā ietverti gan valodas, gan 
kultūras aspekti, bet nereti minēts tikai disciplīnas nosaukums, piemēram, English/ 
French/ Spanish Studies, un šajā disciplīnā paredzētas minēto kultūras aspektu 
studijas. 

 

                                                 
1 Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam. Pieejams: 
http://www.caa.lv/UserFiles/File/doc/RAPLM_040706_LAtv_Nac_att_pl_2007-2013.pdf 
2Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030. gadam. Pieejams: 
http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf 
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Eiropas augstskolās praktizē gan vienas valodas un šīs valodas izplatības reăiona 
kultūras studijas3, gan arī divu līdz četru valodu un kultūras studijas4.  

Bakalaura līmeĦa valodu un kultūras studiju programmu ilgums Eiropas 
augstskolās ir trīs līdz četri gadi. Lai saĦemtu diplomu četrgadīgajās bakalaura studiju 
programmās, obligāts nosacījums ir viena gada studijas ārvalstīs (iespējami radniecīgā 
studiju programmā tajā valstī, kuras valodu un kultūru students apgūst). Četrgadīgās 
bakalaura studiju programmas absolventiem paver plašākas iespējas darba tirgū 
(piemēram, tiek piedāvāts apgūt svešvalodu skolotāja, tulka/tulkotāja vai 
uzĦēmējdarbības veikšanai nepieciešamās kompetences). Trīsgadīgās bakalaura 
programmas Eiropas augstskolās parasti neietver obligāto ārvalstu studiju pieredzi, kā 
arī nepiedāvā tik plašas specializācijas iespējas. Tās veidotas, pamatā orientējoties uz 
izglītības turpināšanu un specializācijas apguvi augstākajā – maăistra – studiju līmenī.  

Arī Eiropas Savienības dalībvalstīs – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā – pēdējos 
gados ir vērojama valodas un kultūras studiju attīstība5. Latvijā un Lietuvā valodu un 
kultūras studijas līdz šim lielākoties tiek realizētas četrgadīgās bakalaura studiju 
programmās, bet ir arī trīsgadīgu programmu piemēri6.  

 
Studiju programmu satura salīdzinājumam izvēlētas bakalaura studiju 

programmai „Eiropas valodu un kultūras studijas” radniecīgas programmas Lietuvas 
Republikā, ViĜĦas Universitātē (Vilnius Universitetas)7 un Dīsburgas-Esenes 
Universitātē (Duisburg-Essen Universität) 8 Vācijā . Sk. 2. tabulu. 
 

                                                 
3 Vienas valodas un kultūras studiju piemēri:  
Lielbritānijā Lancaster University (French Studies), Birckbeck University of London (Culture and 
Language (French/ Spanish etc.); Ungārijā Eötvös Loránd University (German/ Italian/ French/ 
Spanish Language, Literature and Culture); Čehijā Metropolitan University Prague (Anglophone 
Studies). 
4 Divu līdz četru valodu un kultūras studiju piemēri izplatīti Lielbritānijā: 
University of Essex (European Studies with Italian/ Spanish/ German/ French (etc.);  French Studies 
and Modern Languages, Modern Languages (French/ Spanish/ Italian etc.)); Lancaster University 
(French Studies and German Studies); University of Kent, School of European Culture and Languages 
(European Studies: French, German, Italian, Spanish); The Univerity of Manchester (European 
Studies and Modern Languages (Italian/ Russian/ Portugese etc.); English Language and German/ 
French etc.)) University of Leeds (French and German); University of Liverpool (Modern European 
Languages); University of Greenwich (International Studies Combined Degries (German/ Italian/ 
Spanish etc. Combined Degries)). 
5 Valodu un kultūras studiju piemēri Baltijas valstīs: 
Latvijas Universitāte (Somugru studijas, Āzijas studijas); Latvijas Kultūras akadēmija 
(Starptautiskie kultūras sakari (apakšprogrammas: Latvija – Vācija/ Polija/ It ālija/ Francija/ 
Dānija/ Zviedrija/ Norv ēăija/ Spānija/ Lielbrit ānija/ Turcija); Tartu Universitāte (Skandināvu 
valodas un kultūra; RomāĦu studijas); Vi ĜĦas Universitāte (AngĜu un krievu valodas). 
6 Piemēram, Igaunijā, Tartu Universitātē valodu un kultūras studiju programmu ilgums ir trīs gadi, pēc 
programmas beigšanas tiek piedāvātas divgadīgas maăistra studijas; Latvijas Universitātē bakalaura 
Āzijas studiju programmas  ilgums – 3 gadi, pēc tās iespējamas maăistra studijas. 
7 Sk.https://klevas.vu.lt/pls/klevas/public_ni$www_progr_app.show?p_kalba_name=en&p_mode=view 
8Sk. http://www.uni-due.de/studienangebote/studienangebote_21739.shtml# 
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2. tabula 

Studiju programmu salīdzinājums I 

Krit ēriji Liepājas 
Universitāte 

Vi ĜĦas Universitāte, 
KauĦas Humanitārā 

fakult āte 
(Vilniaus 

Universitetas) 
Lietuva 

Dīsburgas-
Esenes 

Universitāte 
(Duisburg-Essen 

Universität) 
Vācija 

Programmas 
nosaukums 
 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

AngĜu un krievu 
valodas 

Anglofonijas 
studijas 

(Anglophone 
Studies) 

Iegūstamais 
akadēmiskais 
grāds  

Humanitāro zinātĦu 
bakalaura grāds (2) 
valodu un kultūras 
studijās 

Humanitāro zinātĦu 
bakalaura grāds 
filoloăijā 

Bakalaura grāds 
mākslā (2 
specialitātes) 

Studiju 
virzieni 

AngĜu un franču 
valodas un kultūras 
studijas 
AngĜu un krievu 
valodas un kultūras 
studijas 
AngĜu un vācu 
valodas un kultūras 
studijas 
 
 
 

AngĜu un krievu 
valodas 

Anglofonijas 
studijas un 
Nīderlandes valoda 
un kultūra 
Anglofonijas 
studijas un franču 
valoda un kultūra 
Anglofonijas 
studijas un spāĦu 
valoda un kultūra  
Anglofonijas 
studijas un 
ăermānistika: 
valoda, literatūra, 
kultūra un 
komunikācija u.c. 

Studiju 
ilgums 

3 gadi  4 gadi 3 gadi 

Studiju 
apjoms  
 

120 KRP 160 KRP (240 ECTS) 180 ECTS 

A daĜas 
apjoms 
 

65 KRP 138 KRP 71 ECTS+71 ECTS 
(katrā specialitātē) 

A daĜas 
saturs 

Vispārējie 
humanitāro zinātĦu, 
programmas ievirzei 
specifiski kursi 
(Filozofija, Ievads 
kultūras studijās, 
Pasaules literatūra 

Vispārējie humanitāro 
zinātĦu, programmas 
ievirzei specifiski 
kursi (Filozofija, 
Civilizācijas 
salīdzināmā vēsture, 
Ievads valodniecībā, 
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un kultūra, Eiropas 
vēsturiskais un 
mūsdienu tēls u.c.)  
 

AngĜu un krievu 
valodu salīdzināmā 
tipoloăija, LatīĦu 
valoda u.c.) 

 Mūsdienu latviešu 
un angĜu valodas 
kursi  
 

Mūsdienu lietuviešu, 
angĜu un krievu 
valodas kursi 
 

Vienas svešvalodas 
kursi,  
Otras svešvalodas 
kursi 
 

 AngĜu (Lielbritānija) 
kultūras un 
literatūras studiju 
kursi  
 

AngĜu (Lielbritānija, 
ASV) un krievu 
kultūras un literatūras 
studiju kursi  

Virziens: Kultūra 
un literatūra (kursi 
pēc izvēles) 

 Tulkošanas 
teorētiskie un 
praktiskie kursi 
(angĜu valoda) 
 

Tulkošanas teorētiskie 
un praktiskie kursi 
 

Virziens: Kultūra 
un valoda (kursi 
pēc izvēles) 

B daĜa 
 

40 KRP 6 KRP 26 ECTS 

 Mūsdienu franču/ 
krievu/ vācu valodas 
kursi 
Franču/ krievu/ vācu  
kultūras un 
literatūras studiju 
kursi 
Franču/ krievu/ vācu  
tulkošanas prakse 
 

Lielbritānijas vēstures 
un kultūras vēstures, 
kultūras 
antropoloăijas, 
politisko teoriju kursi 

Virziena studiju 
vispārizglītojošie 
kursi (pēc izvēles) 

Gala 
pārbaudījumi  

12 KRP 8 KRP 12 

 Bakalaura eksāmens Bakalaura eksāmens  
 Bakalaura darbs Bakalaura darbs Bakalaura darbs 
 

 
Secinājumi salīdzinājuma rezultātā:  
1. Studiju programmās tiek studētas divas svešvalodas. 
2. Svešvalodas tiek studētas to valodu lietojuma reăionu kultūras un literatūras 

kontekstā. 
3. Atkarībā no augstākās akadēmisko grādu piešėiršanas tradīcijas minētajās 

radniecīgajās studiju programmās tiek piešėirti atšėirīgi grādi: Liepājas un 
Vi ĜĦas universitātēs – humanitāro zinātĦu bakalaura grāds (ViĜĦā – filoloăijā, 
Liepājā – valodu un kultūras studijās), savukārt Dīsburgas-Esenes Universitātē 
– bakalaura grāds mākslā. Līdzīgi kā Liepājas Universitātē tiek minētas abas 
specializācijas. 



 18 

4. Studiju ilgums Liepājas Universitātē un Dīsburgas-Esenes Universitātē ir 3 
gadi, savukārt Vi ĜĦas Universitātē – 4 gadi (saskaĦā ar tradicionālo bakalaura 
studiju ilgumu Lietuvā). 

5. Liepājas un Dīsburgas-Esenes Universitātēs paredzētas izvēles iespējas: angĜu 
valodas un kultūras un otras svešvalodas un kultūras studijas, Dīsburgas 
Universitātē arī ăermānistikas studijas. Bez valodu un kultūras studijām 
Dīsburgas-Esenes Universitātē izvēles iespējas paplašinātas (Kristietības 
studijas, Lietišėā filozofija, Mūzikas zinātne u.c.). 

6. Visas trīs studiju programmas strukturētas moduĜos (ViĜĦas Universitātē – 
blokos), kuros ietverti atsevišėi kursi: Dīsburgas-Esenes Universitātē kursi ir 
apjomīgāki un vispārīgāki, Liepājas un ViĜĦas universitātēs – sadrumstalotāki 
un mazāk ietilpīgi. 

7. Konceptuāli visu programmu struktūrā vērojamas līdzības: vispirms paredzēta 
abu svešvalodu apguve un valodas lietošanas prasmju izkopšana, tad tiek 
piedāvāti padziĜināti literatūras un kultūras vai lingvistikas kursi, vai arī kursi, 
kas attīsta praktiskās tulkošanas prasmes. Visās trīs programmās studiju kursi ir 
radniecīgi, abu svešvalodu apguve notiek paralēli.  

8. Atšėirības programmu struktūrā iezīmē kursu strukturējums obligātās un 
ierobežotās izvēles daĜas ietvaros: 
- Liepājas un ViĜĦas universitātēs saskaĦā ar MK noteikumiem virziena 
vispārizglītojošie kursi iekĜauti programmas obligātajā daĜā, savukārt 
Dīsburgas-Esenes Universitātē tie piedāvāti izvēles daĜā;  
- Liepājas un Dīsburgas-Esenes Universitātē obligātajā daĜā ietverti gan 
valodas, gan kultūras kursi, ViĜĦas Universitātē daĜa no tiem piedāvāta izvēles 
daĜā. Liepājas Universitātē ierobežotās izvēles daĜā piedāvāti otrās svešvalodas 
un kultūras studiju moduĜi.  

9.  Liepājas un ViĜĦas Universitātēs paredzēts bakalaura eksāmens vienas 
svešvalodas un kultūras studijās, bet bakalaura darbs tiek rakstīts otras 
svešvalodas un kultūras studijās, Dīsburgas-Esenes Universitātes programmā 
nav atsevišėa eksāmena. 

10. Salīdzināmās valodu un kultūras studiju programmas piedāvā iegūt zināšanas 
humanitārajās zinātnēs, vairāku (divu) svešvalodu un kultūras zināšanas, attīstīt 
analītiskās prasmes un iemaĦas attiecīgo svešvalodu, literatūras un kultūras 
pētniecībā, iegūt praktiskās valodas lietošanas prasmes un starpkultūru 
komunikācijas kompetences. Atšėirībā no ViĜĦas Universitātes Liepājas 
Universitātes programma piedāvā padziĜinātus mūsdienu latviešu valodas 
kursus (ViĜĦas Universitātes programmā ir tikai viens lietuviešu valodas kurss 
3 KRP apjomā), kā arī pilnveidot latviešu valodas lietošanas prasmes 
veiksmīgas starpkultūru komunikācijas nodrošināšanai.  

11. Pēc bakalaura grāda ieguves visas trīs universitātes paredz izglītības 
turpināšanas iespējas maăistrantūrā un līdzīgas iespējas darba tirgū: 
zinātniskajā pētniecībā, starpkultūru un uzĦēmējdarbības komunikāciju jomā, 
plašsaziĦas līdzekĜos, izglītības sistēmā, izdevniecībās, bibliotēkās, kultūras 
iestādēs u. tml. 
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II.  Salīdzinājumam izvēlētas bakalaura studiju programmai „Eiropas valodu un kultūras 

studijas” radniecīgas studiju programmas Latvijā (Sk. 3. tabulu).  
3.tabula 

 
Studiju programmu salīdzinājums II 

 
Krit ēriji Liepājas 

Universitāte 
Latvijas 

Universitāte 
Latvijas Kult ūras 

akadēmija 
Programmas 
nosaukums 
 

Eiropas valodu un 
kultūras studijas 

Āzijas studijas Starptautiskie kultūras 
sakari 

Iegūstamais 
akadēmiskais 
grāds  

Humanitāro zinātĦu 
bakalaura grāds (2) 
valodu un kultūras 
studijās 

Humanitāro zinātĦu 
bakalaura grāds  

Humanitāro zinātĦu 
bakalaura mākslās 
akadēmiskais grāds 

Studiju 
virzieni/ 
apakšprogram
mas 

AngĜu un franču 
valodas un kultūras 
studijas 
AngĜu un krievu 
valodas un kultūras 
studijas 
AngĜu un vācu 
valodas un kultūras 
studijas 
 

Tuvo Austrumu 
studijas 
Japānas studijas 
Sinoloăijas studijas 

Latvija – Vācija 
Latvija – Polija 
Latvija – Itālija 
Latvija – Francija 
Latvija – Dānija 
Latvija – Zviedrija 
Latvija – Norvēăija 
Latvija – Spānija 
Latvija – Lielbritānija 
Latvija – Turcija 

Studiju ilgums 3 gadi 3 gadi 4 gadi 
Studiju apjoms  
 

120 KRP 120 KRP 160 KRP 

A daĜas apjoms 
 

65 KRP 60 KRP 80 KRP 
 

A daĜas saturs Vispārējie 
humanitāro zinātĦu 
kursi, Eiropas valodu 
un kultūru studiju 
programmas ievirzei 
specifiski kursi  
(Filozofija,  
Ievads kultūras 
studijās,  
Pasaules literatūra 
un kultūra,  
Eiropas vēsturiskais 
un mūsdienu tēls u.c.)  
 

Vispārējie 
humanitāro zinātĦu 
kursi, Āzijas studiju 
programmas ievirzei 
specifiski kursi 
(Kultūras teorija un 
vēsture, 
Filosofijas pamati, 
Ievads Āzijas kultūras 
antropoloăijā, 
Ievads Āzijas reliăiju 
pētniecībā,  
Ėīnas senlaiku 
vēsture, 
Ėīnas 20. gs. 
literatūra u.d.c.) 

Vispārējie humanitāro 
zinātĦu kursi, mākslas 
bakalaura grādam 
atbilstoši kursi  
 
(Ievads kultūras teorijā, 
 Kultūras semiotika, 
 Filozofijas vēsture 
 20.gs. Rietumu filozofija 
  Mākslas teorija un vēsture 
 Pasaules mākslas vēsture 
  
 Pasaules literatūras vēsture 
 Pasaules mūzikas vēsture 
 Pasaules teātra vēsture 
 Valsts studijas u.c.  

 Mūsdienu latviešu un 
angĜu valodas kursi  

 Specializācijas svešvalodas 
kursi  
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 AngĜu (Lielbritānija) 
kultūras un literatūras 
studiju kursi  
 

Āzijas vēstures, 
kultūras vēstures un 
literatūras vēstures 
kursi 

 

 Tulkošanas 
teorētiskie un 
praktiskie kursi 
(angĜu valoda) 
 

  

B daĜa 
 

40 KRP 56 KRP  80 KRP 

 Mūsdienu franču/ 
krievu/ vācu valodas 
kursi 
Franču/ krievu/ vācu 
kultūras un literatūras 
studiju kursi 
 

Ėīniešu valodas un 
funkcionālās 
komunikācijas kursi 
JapāĦu valodas un 
funkcionālās 
komunikācijas kursi  
Tuvo Austrumu valodu 
un funkcionālās 
komunikācijas kursi 

Specializācijas valodas 
kursi 
 

  AngĜu valodas kursi  
 Specializācijas 

valodas – franču/ 
krievu/ vācu – 
tulkošanas kursi 
 

 Specializācijas valodas 
tulkošanas kursi 
 

   Latvijas kultūras un 
literatūras vēstures kursi  

   Ekonomikas un 
uzĦēmējdarbības 
ievadkursi 

C daĜa 3 KRP - 4 KRP 
Gala 
pārbaudījumi 

12 KRP 10 KRP 10 KRP 

 Bakalaura eksāmens 
(2) 

- - 

 Bakalaura darbs (10) Bakalaura darbs Bakalaura darbs 
 
 

Salīdzinājuma rezultātā izdarītie secinājumi: 
1. Visās programmās tiek piešėirts humanitāro zinātĦu bakalaura grāds, Liepājas 

Universitātē – divu valodu un kultūras studijās, Latvijas Kultūras akadēmijā – 
mākslās. 

2. Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes studiju programmās ir vienāds 
studiju ilgums un apjoms – 3 gadi pilna laika studijas, 120 KRP, savukārt 
Latvijas Kultūras akadēmijā – 4 gadi pilna laika studijas, 160 KRP. 

3. Visās programmās paredzētas specializācijas izvēles iespējas: Latvijas 
Universitātē iespējams izvēlēties vienu no trim Āzijas valodu un kultūras 



 21 

studiju moduĜiem, Liepājas Universitātē – vienu no trim Eiropas valodu un 
kultūras studiju moduĜiem, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijā tiek piedāvāta 
atsevišėas apakšprogrammas izvēle.  

4. Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes programmās paredzētas 
pamatā divu valodu un kultūras studijas, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijā 
– vienas valodas un kultūras, Latvijas un attiecīgās valsts kultūras sakaru 
studijas. 

5. Visas trīs studiju programmas strukturētas moduĜos vai blokos, kuros ietverti 
atsevišėi kursi. 

6. Studiju programmām ir radniecīga koncepcija: veidots vienots valodu un 
kultūras studiju modelis. Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes 
studiju programmās dominē valodu un konkrētā reăiona kultūras apguves 
kursi, ir izteikta lingvistiska pamatievirze, savukārt Latvijas Kultūras 
akadēmijas programmā lielu īpatsvaru sasniedz kultūras un mākslas vēstures 
un teorijas kursi, Latvijas kultūras vēstures kursi, starpkultūru komunikācijas 
kursi.  

7. Visu studiju programmu A daĜā ir iekĜauti vispārējie humanitāro zinātĦu kursi, 
kā arī programmas pamatievirzei specifiski kursi. Liepājas Universitātes un 
Latvijas Kultūras akadēmijas programmu obligātās izvēles daĜā iekĜauti 
specializācijas valodas un kultūras studiju kursi. Atšėirībā no abām pārējām 
programmās Liepājas Universitātes svešvalodu un kultūras studiju programmā 
paredzēti latviešu valodas kursi, kas var palīdzēt nodrošināt starpkultūru 
komunikācijas kvalitāti. 

8. Konceptuāli visu programmu struktūrā vērojamas līdzības: vispirms paredzēta 
abu svešvalodu apguve un valodas lietošanas prasmju izkopšana, tad tiek 
piedāvāti padziĜināti literatūras un kultūras vai lingvistikas kursi, vai arī kursi, 
kas attīsta praktiskās tulkošanas prasmes. Latvijas Kultūras akadēmijas 
programmas apguve sākas ar pastiprinātu mākslas zinātĦu kursu studijām, kas 
ir atbilstoši piešėiramajam grādam. Valodu un kultūras studiju kursi visās trīs 
programmās ir radniecīgi, Liepājas un Latvijas Universitātēs abu svešvalodu 
apguve notiek paralēli.  

9. Salīdzināmās studiju programmas piedāvā iegūt zināšanas humanitārajās 
zinātnēs, Latvijas Kultūras akadēmijas programmā – arī mākslas zinātnē abās 
pārējās programmās – starpdisciplinārā humanitāro un mākslas zinātĦu 
aspektā), vienas vai divu svešvalodu un kultūras zināšanas, attīstīt analītiskās 
prasmes un iemaĦas attiecīgo svešvalodu, literatūras un kultūras pētniecībā, 
iegūt praktiskās valodas lietošanas prasmes un starpkultūru komunikācijas 
kompetences (šīs kompetences īpaši akcentētas Latvijas Kultūras akadēmijas 
programmā). Liepājas un Latvijas Universitāšu programmām ir izteiktāka 
lingvistiskā ievirze, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas programmai – 
kulturoloăiskā un komunikatīvā ievirze, kā to atklāj arī programmu nosaukumi. 
Atšėirībā no abām pārējām programmām izceĜamas mūsdienu latviešu valodas 
lietošanas prasmes veiksmīgas starpkultūru komunikācijas nodrošināšanai.  

10. Pēc bakalaura grāda ieguves visas trīs augstskolas paredz izglītības 
turpināšanas iespējas maăistrantūrā un līdzīgas iespējas darba tirgū: 
zinātniskajā pētniecībā, starpkultūru un uzĦēmējdarbības komunikāciju jomā, 
plašsaziĦas līdzekĜos, izglītības sistēmā, izdevniecībās, bibliotēkās, kultūras 
iestādēs u. tml. Četrgadīgās Latvijas Kultūras akadēmijas absolventiem 
iepriekš minēto kompetenču ieguves rezultātā ir eventuāli iespējamas plašākas 
iespējas darba tirgū. Trīsgadīgās Liepājas Universitātes programmas „Eiropas 
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valodu un kultūru studijas”, tāpat kā Latvijas Universitātes programmas 
pamatuzdevums – sagatavot bakalaurus, kas ir apguvuši valodu un kultūras 
studiju pamatus un ir gatavi tālākām studijām, lai varētu kĜūt par 
profesionāĜiem izvēlētajā specializācijā.  

 
Kopīgie secinājumi salīdzinājumu rezultātā:  
 

Bakalaura programma „Eiropas valodu un kultūru studijas” mērėu, satura un 
struktūras ziĦā ir pielīdzināma Eiropas augstskolās piedāvātajām trīsgadīgajām 
valodu un kultūras studiju programmām. Pašreizējās ekonomiskās situācijas un 
likumdošanas specifikas dēĜ nav iespējams realizēt četrgadīgu valodu un kultūras 
studiju programmu, kurā kā obligāta prasība grāda ieguvei minēta viena gada 
ārvalstu studiju pieredze. Valodu apguve un kultūras izziĦa attiecīgās valodas 
izplatības reăionā paplašina šādu studiju programmu absolventu kompetences, 
ārvalstu studiju pieredzes prasība eventuāli varētu palielināt Latvijā realizēto 
studiju programmu konkurētspēju Eiropas izglītības telpā.   

Latvijā, kā redzams II. salīdzinājumā, ir vērojama valodu un kultūras studiju 
attīstības tendence, kas, no vienas puses, saistīta ar humanitāro zinātĦu praktiskā 
pielietojuma meklējumiem un valstiskās attieksmes nosacīto humanitāro zinātĦu 
zemo statusu sabiedrībā. No otras puses, tendences Latvijas augstākajā 
humanitārajā izglītībā tuvinās Eiropas situācijai, kur dominē nevis akadēmiskas 
filoloăiskas studijas, bet gan starpdisciplināras valodu un kultūras studijas, kuras 
iespējams kombinēt ar lingvistikas, literatūrzinātnes, socioloăijas, komunikāciju 
zinātnes, vadībzinātĦu u.tml. nozaru studijām. Arī vairāku svešvalodu apguve ir 
viena no Eiropas augstskolu piedāvājuma tendencēm, kuru nosaka pieprasījums 
pēc fleksiblām valodu un starpkultūru komunikācijas prasmēm globalizācijas 
apstākĜos.  

Liepājas Universitātes bakalaura studiju programma daudzējādā ziĦā ir 
uzskatāma par novatoru studiju programma Latvijā:   

1) programma konceptuāli veidota kā starpdisciplināra valodu un kultūras 
studiju programma; 

2) svešvalodu un attiecīgās kultūras studijas tiek realizētas mūsdienu 
latviešu valodas un pasaules literatūras un kultūras kontekstā; 

3) citās Latvijas augstskolās netiek piedāvātas šādas svešvalodu  
kombinācijas iespējas – angĜu un franču, angĜu un krievu, angĜu un 
vācu valodu un kultūras studijas akadēmiskā bakalaura līmenī, šajā ziĦā 
programma ir unikāla Latvijas mērogā.  
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6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem 
gadiem 
 

Informatīvajā ziĦojumā „Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un 
piedāvājuma atbilstībai vidējā termiĦā” (izskatīts Ministru kabinetā 2010. gada          1. 
jūnijā) atzīmēts, ka laikā līdz 2015. gadam darbaspēka pieprasījums samazināsies visās 
profesiju grupās sadalījumā pa izglītības līmeĦiem. Šajā ziĦojumā iekĜauta prognoze 
arī par darbaspēka piedāvājuma pārsvaru pār pieprasījumu pedagogu profesiju grupā 
(16%), kas izskaidrota ar darbaspēka pieprasījuma kritumu izglītības sistēmas reformu 
dēĜ9. Šī prognoze ir viens no programmas transformācijas pamatiemesliem. 

Neraugoties uz darbaspēka pieprasījuma samazināšanos tuvākajos gados, 
nosacīts darbaspēka pieprasījuma pieaugums 2015. gadā tiek prognozēts tādās 
augstākās izglītības profesiju grupās kā „datorzinību speciālisti (..), inženieri un 
arhitekti (..), kā arī humanitārās un sociālās zinātnes profesijās”10. Bez tam šajā 
ziĦojumā atzīmēts, ka augstāko izglītību ieguvušo īpatsvars Latvijā atbilst Eiropas 
vidējiem rādītājiem un ir augstāks nekā citām jaunajām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm, un šis rādītājs joprojām uzskatāms par priekšrocību Eiropas kontekstā11. 
Vairāku svešvalodu prasmju apguvi, ko piedāvā studiju programma, nenoliedzami var 
sniegt priekšrocības gan vietējā, gan Eiropas darba tirgū. 

Valodu Vēstniecība Liepājā, kas darbojas gan valodu apmācības, gan tulkošanas 
jomā,  atsauksmē par studiju programmu apliecina savu gatavību arī turpmāk 
sadarboties gan ar programmas studentiem, gan absolventiem. Arī Liepājas Speciālās 
Ekonomiskās zonas atsauksmē minētas svešvalodu studiju programmas beidzēju 
nodarbinātības iespējas.   

LiepU organizētajās darba devēju fokusgrupu sanāksmēs humanitāro zinātĦu un 
mākslas jomās (2009. un 2010. gadā) atzīmēts, ka krīzes laikā pieaug sabiedrības 
pieprasījums pēc kultūras vērtībām, tāpēc eventuāli var paaugstināties kultūrizglītotu 
speciālistu izredzes darba tirgū. Savukārt fokusgrupu sanāksmēs izglītības zinātĦu 
jomā akcentēts cilvēkresursu pārsvars izglītības nozarē un konkurences palielināšanās, 
kas rosina domāt par pedagogu kompetenču paplašināšanas nepieciešamību un 
kvalifikācijas paaugstināšanu augstākā līmeĦa studijās.  

                                                 
9 Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiĦā. Pieejams: 
www.mk.gov.lv/doc/2005/EMZinop2_180510.1385.docx 
10 Turpat. 
11 Turpat. 



 24 

 
7. Studējošie 
7.1. Studējošo skaits programmā 

4.tabula 
 

 
Imatrikulēti Eksmatrikulēti 

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Kopā 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Kopā 
16 14 14 20 16 80 12 12 7 5 5 41 

 
 
 
 
 
 
7.2. Absolventu skaits 

5. tabula 
 

Absolventu skaits 
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Kopā 

budžets 
 

maksa 
 

budžets 
 

maksa 
 

budžets 
 

maksa 
 

budžets 
 

maksa 
 

budžets 
 

maksa 
 

budžets 
 

maksa 
 

budžets 
 

maksa 
 

17 3 6 2 2 1 7 1 4 1 5 0 41 8 
 

 
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 
2010./2011. studiju gadā tika veiktas divas studentu aptaujas: 

1. Programmas direktores veidotā studentu aptauja (tajā piedalījās 29 studiju 
programmas „Svešvalodu skolotājs” 1., 2. un 3. kursa studenti, ar 
aptaujas rezultātiem var iepazīties Humanitāro un mākslas zinātĦu 
fakultātē (sk. 6. tabulu)). 

2. Liepājas Universitātes centralizētā aptauja (tajā piedalījās 25 programmas 
1., 2., 3. kursa studenti), kurā tiek izvērtēts gan studiju process Liepājas 
Universitātē, gan arī studiju programma (ar aptaujas apkopojumu var 
iepazīties pie KVS vadītājas un Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātē 
(sk. 7. tabulu). 

6. tabula 
 

1. studentu aptaujas rezultātu atspoguĜojums  
 
Jautājumi Atbildes Atbilžu 

skaits 
Kas pamudināja izvēlēties šo studiju 
programmu? 

Budžeta vietas  
Interese par svešvalodām  
Studijas tuvu dzīvesvietai  
Atsauksmes, izmaksas vai 
nākotnes izredzes darba 
meklējumiem ārzemēs  

3 + (7 arī) 
18 + (7 arī) 
1 + (5 arī) 
1 

Studiju programmas atbilstība darba 
tirgum 

Atbilst   
DaĜēji atbilst  

13 
12 
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Grūti atbildēt  3 
Vai varat apgalvot, ka skolotāja 
profesija ir Jūsu dzīves aicinājums un 
Jūsu nākamā nodarbošanās? 

Jā  
Nē  
Nezinu  
Tulkotājs  
Cits  

11 + (2) 
6 
10 + (1) 
8 + (4) 
1+ (2) 

Studiju kursu grūtības pakāpes 
novērt ējums 

Piemērota     
Grūta   
Viegla  

23 
5 
1 

Studiju kursi, kuru kvalit āte 
neapmierina 

Informāciju tehnoloăijas  
Sintakse  
Kultūras studijas (UK)  
ES dokumentu valoda  
Saskarsmes psiholoăija 
Vācu valoda VII 

2 
3 
5 
4 
3 
3 

Programmā iesaistīto mācībspēku 
zināšanas 

Teicamas   
Labas   
Diferencētas    
Apmierinošas  

10 
11 
5 
3 

Mācībspēku pasniegšanas stils un 
metodika kopumā 

Teicami  
Labi   
Apmierinoši  

2 
15 
12 

Mācībspēku attieksme pret 
studentiem 

Teicama    
Laba   
Apmierinoša  

6 
17 
4 

 

Analīze: 
Kopumā studentus apmierina studiju darba organizācija programmā, pozitīvi 

novērtēta pasniedzēju kompetence.  
Uz jautājumu, kas noteica izvēli studēt šajā programmā, gandrīz visi, t.i., 25 

studenti atbildējuši, ka to noteikusi interese par svešvalodām. 10 studenti atbildējuši, 
ka arī budžeta vietas.  

Nākotnē sevi ar skolotāja profesiju saista mazāk kā puse aptaujāto, t.i., 13 
studējošie, no tiem 2 paralēli skolotāja darbam vēlētos strādāt par tulkotājiem. 6 
studentu atbildes ir „nē”, tātad skaidri zināms, ka par skolotājiem viĦi nevēlas kĜūt, šie 
studenti norādījuši, ka vēlētos darboties tulkošanas jomā. 10 studenti par savu izvēli 
šaubās, jo izvēlējušies atbildi „nezinu”, tātad 16 no 29 par skolotāja profesijas izvēli 
šaubās vai atzīst, ka skolotāja profesija nav viĦu aicinājums. 

Par augstākās izglītības pieejamības nozīmi liecina 6 studentu atbildes: studijas 
tuvu dzīvesvietai bijis  nozīmīgs faktors studiju izvēlē. 

Studentu ieteikumi – samazināt latviešu valodas kursu apjomu, palielināt 
svešvalodas kursu apjomu, piedāvāt plašāku C daĜas kursu izvēli, piesaistīt vairāk 
vieslektoru, izmantot alternatīvas darba metodes, vairāk izmantot uzskates materiālus. 
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7. tabula 

 
2. studentu aptaujas rezultātu atspoguĜojums  

(atspoguĜotas atbildes, kuras atkārtojas) 
 

Studiju programmas 
stiprās puses 

Studiju programmas vājās 
puses 

 

Ieteikumi studiju 
programmas attīstībai 

 
-Zinoši pasniedzēji, 
svešvalodu kvalitatīva 
apguve  
-Iespējas mācīties pie 
vieslektoriem 
-Viegla pieeja studiju 
materiāliem, bibliotēkai un 
internetā 
-Interesanti izdales 
materiāli 
-Iespēja apmeklēt 
konferences un seminārus, 
kas atbilst izvēlētajai 
specialitātei 
-Labi organizēta studiju  
programma  
  

-Studiju plānā ir nepietiekams  
skaits stundu valodu apguvei 
-Tiek mācīti priekšmeti, kuri  
nav adekvāti  programmai 
 -Studiju kursu secība 
-Nav svešvalodu gramatikas,  
leksikoloăijas  
-Pārāk daudz latviešu valodas  
kursu vienlaicīgi  

-Mainīt programmu, lai 
tajā būtu vairāk valodas, 
dziĜāka specializācija 
valodu apguvei 
-Uzlabot lekciju kvalitāti 
-Vairāk nodarbību kultūras 
studiju kursiem 
- Vairāk vieslektoru 
-Ieviest literatūras lekcijas 
(oriăinālliteratūra) 
- Vairāk praktisko 
nodarbību 
-JāĜauj izvēlēties C daĜas 
kursus 
- Vairāk praktisko 
nodarbību, attīstīt grupu 
darbu 

 
Analīze: 

Studiju programmas „Svešvalodu skolotājs” stipro un vājo pušu izvērtējumā 
izkristalizējas studentu viedoklis par programmas organizāciju, ieteikumi studiju 
programmas attīstībai sabalsojas ar studiju programmas direktores veidotās aptaujas 
rezultātiem. 

  
Secinājumi :  

Gatavojot programmu „Svešvalodu skolotājs” atkārtotai akreditācijai, tika 
Ħemtas vērā studentu vērtējumi un ieteikumi. Studentu atbildes par programmas 
izvēles motivāciju (interese par svešvalodām) apliecināja programmas transformācijas 
iespējamo lietderību un ieceri skolotāja kvalifikācijas ieguvi paredzēt profesionālā 
maăistra studiju programmā, kurā iespējams iegūt vai nu divu svešvalodu skolotāja 
kvalifikāciju, vai arī vienas valodas skolotāja kvalifikāciju, kas papildināta ar 
tulkošanas prasmju attīstīšanas iespējām. 

Studiju kursu plānojumā respektēts studentu viedoklis – palielināts kultūras 
studiju kursu apjoms, ieviesti literatūras studiju kursi oriăinālvalodā, iekĜauti valodu 
gramatikas, leksikoloăijas kursi u. tml. Studentu ieteikumi par atsevišėiem studiju 
kursiem tika Ħemti vērā iespēju robežās, jo, piemēram, plašāku C daĜas kursu izvēli 
nav iespējams realizēt ierobežoto finansu resursu dēĜ. DaĜēji Ħemts vērā arī studentu 
ieteikums samazināt latviešu valodas kursu apjomu: pārskatīts kursu saturs, nedaudz 
samazinot apjomu un akcentējot latviešu valodas prakses aspektus. 

 Problēmsituācijas atsevišėu kursu docēšanā tiek risinātas individuālās sarunās ar 
mācībspēkiem.  
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7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 

 
Absolventu aptaujas liecina, ka absolventi strādā gan iegūtajā profesijā, gan arī ar 

studijām nesaistītās sfērās, kur noder valodu zināšanas. Divas aptaujātās absolventes 
2010. gadā abas pēc studiju programmas absolvēšanas ir pilnīgi un daĜēji apmierinātas 
ar studiju programmu un ieteiktu tajā studēt arī citiem, pēc studiju beigšanas dzīvo 
Liepājā. 
 
 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studiju procesa pilnveidošanā tiek Ħemti vērā studējošo aptauju rezultāti, kā arī 
studentu viedoklis pārrunās ar studiju programmas direktori un Humanitāro un 
mākslas zinātĦu fakultātes dekāni. Studenti ir iepazīstināti ar programmas 
transformācijas iespējām un ar parakstiem ir apliecinājuši savu informētību. Tiem 
programmas „Svešvalodu skolotājs” 3. kursa studentiem, kuri vēlas iegūt skolotāja 
kvalifikāciju, tiek piedāvāta šāda iespēja – lai nodrošinātu kvalifikācijas ieguvi, tiks 
realizēts pārejas plāns. 

Viena no programmas studentēm darbojas arī studiju programmu 
pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupā. 

Programmas studentiem ir tiesības tikt ievēlētiem visās LiepU vēlētajās 
institūcijās un studentu pašpārvaldē.  
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8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 
 

Kopumā programmas A un B daĜas realizācijā ir nodarbināti 26 mācībspēki; no tiem 14 
ir ievēlēti LiepU (54%).  

Franču valodas un kultūras studiju modulī tradicionāli strādā arī vieslektors/-e no 
Francijas. Ir iespējami arī citi vieslektori, kuri nav minēti akadēmiskā personāla sarakstā. 
 
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

No 26 mācībspēkiem 13 mācībspēku ir doktora grāds (50%).  
84 KRP (no 120 KRP) docē mācībspēki ar doktora grādu, visi šie kursi iekĜaujas 

valodu un kultūras studiju jomā. 
Vairāki mācībspēki ar maăistra grādu vai nu studē doktorantūrā, vai strādā pie 

promocijas darba pabeigšanas: pedagoăijā – Aija Abena, Elita Balčus, Larisa Petre; 
valodniecībā – Guntars Dreijers, Inga Bliska, Inese Veisbuka, Linda Gaile; 
literatūrzinātnē – Sandra OkuĦeva.  

 
8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 

Programmā strādā 2 profesori (Juris KastiĦš, Benedikts Kalnačs) un 5 asociētās 
profesores (Zanda Gūtmane, Linda Lauze, Gunta Smiltniece, Valentīna KaĜiĦina, Larisa 
Pavlovska), viĦu pētnieciskā darbība atbilst bakalaura programmas „Eiropas valodu un 
kultūras studijas” profilam.  

 
 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
 

Akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem 
kritērijiem un LiepU kvalitātes vadības sistēmas (KVS) noteiktajai procedūrai 
„Personāla plānošana, atlase un novērtēšana”. Akadēmisko personālu ievēl uz 6 
gadiem, noslēdzot darba līgumu par darbinieka pienākumiem veikt akadēmisko, 
zinātniski pētniecisko un metodisko darbu. Personāla attīstības politika saistīta ar 
LiepU zinātniskās darbības stratēăiju 2010.–2016. gadam. 

Pieaicinātos mācībspēkus izvērtē pēc šādiem kritērijiem: 
- izglītība (zinātniskais grāds); 
- docējamam studiju kursam atbilstoša zinātniski pētnieciskā un metodiskā 

darbība; 
- mācībspēka profesionālā pieredze un darbība docējamam studiju kursam 

atbilstošā jomā; 
- sadarbības kvalitāte. 
Bakalaura studiju programmai „Eiropas valodu un kultūras studijas” aktuāls ir 

personāla atjaunošanas jautājums. Šīs problēmas pakāpenisks risinājums iespējams ar 
Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas doktorantūras programmas 
„Valodniecība” lietišėās valodniecības, salīdzināmās un sastatāmās valodniecības 
apakšnozaru doktorantu piesaistes palīdzību, kā arī ar citu zinātniskā grāda pretendentu 
iesaistīšanos programmas darbībā.  
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8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 
 

Bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” profilējošo 
kursu mācībspēku pētniecības darbu koordinē valodniecības, literatūrzinātnes un 
mākslas nozaru/apakšnozaru vadītāji, kas darbojas zinātnes prorektores pārvaldībā. 
Studiju programmā nodarbināto mācībspēku zinātniskā darbība atspoguĜota Liepājas 
Universitātes Senātā apstiprinātajos ikgadējos pārskatos Liepājas Universitātes 
zinātniskās darbības un zinātniskās kvalifikācijas pilnveides izvērtējums. 

Mācībspēku pētnieciskā darba rezultāti un sadarbība ar Latvijas un ārzemju 
zinātniekiem atspoguĜojas Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes organizētajās 
gadskārtējās starptautiskās zinātniskās konferencēs „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, „Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē”, kopā ar Pedagoăijas un sociālā darba fakultāti organizētajā 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīvas” kā arī 
tāda paša nosaukuma starptautiski recenzējamos rakstu krājumos. Pārskata periodā 
Kurzemes reăiona angĜu valodas skolotājiem, LiepU mācībspēkiem un studentiem tiek 
organizētas konferences – semināri sadarbībā ar izdevniecībām Oxford University 
press, Express Publishing un Pearson Longman. Vācu valodas lektore Irēna 
Muižniece līdzdarbojusies vairāku konferenču un semināru organizēšanā, piemēram, 
Roberta Boša fonda Liepājas starpkonferencē (2006), gadskārtējos Vācbaltu 
apvienības rīkotajos semināros. 

Mācībspēku pētniecības rezultāti publicēti gan LiepU, gan citu Latvijas 
zinātnisko institūciju turpinājumizdevumos, kā arī monogrāfiskos un metodiskos 
izdevumos. Pārskata periodā sagatavotie mācību līdzekĜi: OĜegs BeĜajevs Franču 
gramatika: jautājumi un atbildes un Franču valodas gramatika, kā arī Aktuālas valsts 
mācības problēmas (Francija), Mūsdienu franču valodas leksikoloăija; Mg. paed. 
Elita Balčus izstrādājusi metodisko materiālu vācu valodas gramatikas apguvei Mācies 
gramatiku pats, izdošanai sagatavota Dr. paed. Valentīnas KaĜiĦinas, Mg. paed. 
Eleonoras ĥikiforovas, Dr. paed. Marinas Novikas, Dr. paed. Larisas Pavlovskas 
mācību vārdnīca. Mācībspēku pētnieciskā un metodiskā darba publikācijas studentiem 
pieejamas LiepU bibliotēkā, angĜu, vācu (DACH centrā), franču (Robēra Šūmana 
centrā), krievu valodas kabinetos, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātē. Šie 
materiāli tiek izmantoti studiju procesā kā obligātā vai ieteicamā literatūra.  

Tā kā programmas „Svešvalodu skolotājs” Liepājas Universitātē tiek īstenota 
kopš 2000. gada, mācībspēku pētījumi lielākoties saistīti ar svešvalodu didaktikas 
jomu. LiepU zinātniskās darbības stratēăijā 2010.–2016. gadam (izstrādāta saskaĦā ar 
Zinātniskās darbības likuma Pārejas noteikumu 14. Punktu un apstiprināta Liepājas 
Universitātes Senāta sēdē 2009. gada 26. oktobrī, protokols Nr. 3, lēmums Nr. 175) ir 
iekĜauts zinātniskās darbības plāns humanitārajās zinātnēs un mākslā, kurā paredzēts 
„attīstīt pētījumus lietišėajā un sastatāmajā valodniecībā” 12, kas nepieciešami 
programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” kvalitatīvas, pētniecībā balstītas 
darbības nodrošināšanai. Ar lietišėās un sastatāmās valodniecības pētniecību 
nodarbojas studiju programmā iesaistītie doktoranti.  

Pamatdarbā strādājošo studiju programmas profilējošās jomas (svešvalodas) 
docētāju doktora darbu tēmas: 

- „Franču valodas kā trešās svešvalodas mācību lingvodidaktiskais saturs 
Latvijā” (Inga Bliska); 

                                                 
12 Sk. Liepājas Universitātes  zinātniskās darbības stratēăija  2010.–2016. gadam . Pieejams: 
http://www.liepu.lv/lv/263/petniecibas-parskati 
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-  „Metamācīšanās stratēăijas vācu valodā” (Elita Balčus); 
- „Multikulturalās inteliăences veidošanās iespējas starptautiskā projekta 

realizējošā vidē” (Larisa Petre); 
- „Dzejas tulkošanas problēmas: Artūra Rembo darbu tulkojumi latviešu 

valodā” (Inese Veisbuka). 
Pieaicināto mācībspēku doktora darbu tēmas: 

- Effects of Authoritarianism on the Teaching of Latvian History (Aija Abena); 
- Baudelaire's Texts of Grotesque in English and Latvian Translations 

(Guntars Dreijers); 
- „Anticipācijas stratēăija mutvārdu tulkošanā” (Linda Gaile). 
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9.Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 

 
Bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” darbība un 

pētniecība tiek finansēta no valsts budžeta līdzekĜiem, no studiju maksas, kā arī no 
citiem LiepU pašieĦēmumiem. 

Liepājas Universitātes infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir piemērota 
– ir iespējas izmantot datorklases, audio, video un projekcijas aparatūru, vairākās 
auditorijās ir pieejams bezvadu internets. Studiju kvalitātes nodrošināšanai būtiski 
svarīga ir valodu laboratorijas jeb lingafonijas kabineta izveide Liepājas Universitātē, 
kas realizēta ar Norvēăijas finansu instrumenta projekta palīdzību. Tomēr svešvalodu 
studiju kvalitātes uzlabošanai vēl nepieciešami līdzekĜi jaunu datoru, audio un video 
aparatūras iegādei. 

Svešvalodu studiju kvalitāti nodrošina svešvalodu – angĜu, franču, vācu un 
krievu – kabinetos pieejamie studiju materiāli. R. Šūmana centra un DACH Centra 
resursi tiek papildināti Francijas kultūras centra un Vācijas vēstniecības dāvinājumu 
veidā, ir laikrakstu un žurnālu abonements franču, krievu, vācu un angĜu valodā. 

Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātē pieejami atbilstošā profila nepublicētie 
studentu un mācībspēku zinātniskie darbi; nozaru mācībspēki sadarbojas ar Latvijas un 
ārzemju augstskolām zinātniskās literatūras iegādē un apmaiĦā. Zinātniski izdevumi 
saĦemti arī dāvinājumu veidā, piemēram, Latvijas Universitātes Latviešu valodas 
institūta un Literatūras, folkloras un mākslas institūta rakstu krājumi un citi zinātniskie 
izdevumi, Daugavpils Universitātes rakstu krājumi, Latviešu valodas aăentūras 
finansētie izdevumi, kā arī Francijas Vēstniecības zinātniskās un daiĜliteratūras 
dāvinājumi. 

LiepU bibliotēkā ir nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar plašu 
grāmatu, laikrakstu, literatūras, mākslas un kultūras žurnālu klāstu, savukārt 
datorlasītavā ir iespējams izmantot bezvadu internetu un piekĜuvi datubāzēm. 
Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas 
strādā integrētajā sistēmā ALISE. 

Bibliotēka abonē datu bāzes Letonika, LURSOFT, SAGE, EBSCO, Eiropa.lv, 
Latvijas Vēstnesis, Nozare tiešsaistes režīmā, CD-ROM (Unesco Key data on 
Education, Encyclopedia Britannica) u. c., kuras nodrošina pieeju un informācijas 
ieguvi no visas pasaules. Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku 
abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) 
pakalpojumus. Tiek izmantoti dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB. 

Ar LiepU bibliotēku notiek regulāra sadarbība studiju un zinātniskās literatūras 
iegādē. Studiju kursu docētājiem tiek piedāvāti akadēmiskās literatūras katalogi, kas 
izmantojami literatūras pasūtīšanai studiju programmas vajadzībām. Bibliotēkas 
resursi tiek papildināti atbilstoši LiepU budžeta līdzekĜiem, kopumā tie ir pietiekami 
studiju programmas realizācijai.  
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10. Ārējie sakari 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 
 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 
sagatavošanas posmā tika veiktas pārrunas ar potenciālajiem darba devējiem Liepājas 
pašvaldības iestādēs, izglītības institūcijās, ārvalstu vēstniecībās, Latvijas un ārzemju 
kopuzĦēmumos, tulkojumu birojos, ES institūcijās, to rezultātā ir saĦemtas pozitīvas 
atsauksmes par studiju programmas koncepciju un saturu, kas apliecina  

- studiju programmas unikalitāti, teorētisko un praktisko pamatojumu, 
- studiju programmas starpdisciplināro ievirzi, 
- absolventiem piedāvātās izvēles iespējas turpmākām profesionālās izglītības maăistra 

studijām, 
- konkurences iespējas mūsdienu darba tirgū Latvijā, arī ārzemēs, pateicoties vairāku 

svešvalodu zināšanām un prasmēm, 
- studiju programmas devumu multilingvisma attīstībā Latvijā. 
 

Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem tiek realizēta arī tādējādi, ka 
plašsaziĦas līdzekĜi tiek informēti par studiju pasākumiem (studentu zinātniskā 
konference, radošuma nedēĜas pasākumi, Frankofonijas dienas u.c.) un profilējošo 
nozaru aktualitātēm (starptautiskās zinātniskās konferences, semināri, vieslektoru 
darbība u. tml.). 
 
 
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām  
 

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras 
studijas” realizācijā ir izveidota sadarbība ar Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura 
studiju programmas „Starptautiskie kultūras sakari” virzieniem „Latvija-Lielbritānija”, 
„Latvija-Francija” un „Latvija-Vācija”, kā arī ar Daugavpils Universitātes bakalaura 
studiju programmu „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”. Starp programmām 
noslēgts līgums par studējošo iespējām turpināt studijas programmas slēgšanas 
gadījumā, tādējādi nodrošinot izglītības ieguves iespējas visos programmas „Eiropas 
valodu un kultūras studijas” virzienos.  

Ārzemju kontakti pastāv ar Elblongas Augstskolu Polijā, Maincas Universitāti un  
Hildesheimas Universitāti Vācijā, Cīrihes Universitāti Šveicē, Tūras un Tulūzas 
Universitātēm Francijā, Lillebaelt Universitāti Dānijā, Rietumbohēmijas Universitāti 
un  Anadolu Universitāti Čehijā, kā arī Matej Bel Universitāti Slovākijā galvenokārt 
Erasmus/Sokrates studentu un docētāju mobilitātes programmas ietvaros. Sadarbības 
līgums 2011. gadā tiek slēgts arī ar Maskavas Pedagoăisko Universitāti. 

 Programmā „Svešvalodu skolotājs” akreditācijas periodā regulāri ir strādājuši 
vieslektori (sk. 8. tabulu). Lekcijas par vācu jaunāko literatūru LiepU vairākkārt lasījis 
pieaicinātais vieslektors no Šveices H. Baldingers (Hansjärg Baldinger).   

Pārskata periodā studiju programmas "Svešvalodu skolotājs" studenti un 
mācībspēki ir aktīvi izmantojuši Erasmus apmaiĦas programmas iespējas (sk. 9. 
tabulu), programmā studējuši arī ārvalstu viesstudenti (sk. 10. tabulu). 
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8.tabula  

Vieslektoru darbība 
 

Studiju gads Valsts Mācībspēka vārds, 
uzvārds 

Lekciju kurss13 

2006./2007. Francija Laure Delacressonnière Franču 
valoda III - X 

 
2007./2008. Francija Aurélie Mottais Franču valoda 

III - X 
 

2009./2010 Francija Helène Simon Franču valoda 
III - X 

2010./2011. Francija Céline Jambou Dzīve un 
mācības Francijā  
 

 
 

 
  

 
9.tabula 

Studentu mobilitāte 
 

Studiju gads Valsts Viesaugstkola Studentu skaits 
2005./2006. Francija Tūras Universitāte 1 

Tulūzas Universitāte 2 2006./2007. Francija 
Francois Rabelais Universitāte 1 

2007./2008. Francija Tulūzas Universitāte 3 
Vācija Johannes Gutenberg 

Universitāte Maincā 
2 

Dānija Lillebaelt universitāte - koledža 1 
Čehija Rietumu Bohemijas universitāte 1 

2009./2010. 

Francija Tulūzas Universitāte 
 

2 

2010./2011. Dānija Lillebaelt universitāte - koledža 1 
  KOPĀ 14 
 

 
Latvijas valdības un Valonijas-Briseles reăiona sadarbības līguma ietvaros 2010. 

gada vasarā viena studente piedalījās franču valodas kā svešvalodas didaktikas kursos 
Lježas universitātē. 

                                                 
13 Minēti programmā „Svešvalodu skolotājs” realizēto kursu nosaukumi 
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10.Tabula 

Ārvalstu viesstudenti 
 

Studiju gads Valsts Studentu skaits 
2006./2007. Polija 5 
2007./2008. Polija 6 

Polija  8 2008./2009. 
Lietuva 2 
Polija 2 2009./2010/ 

Lietuva 1 
2010./2011. Turcija 1 

 KOPĀ 25 
 

 
11.tabula  

Programmas mācībspēku mobilit āte 
 

 
Studiju gads Valsts Augtskola Mācībspēka vārds, 

uzvārds 
Tūras Universitāte Irina Kuzmina Francija 
Tulūzas Universitāte OĜegs BeĜajevs 

2006./2007. 

Čehija Rietumbohēmijas 
Universitāte 

Larisa Pavlovska 

2008./2009. Vācija Hildesheimas Universitāte Larisa Petre 
Dānija Lillebaelt Universitāte 

koledža 
Indra KalniĦa 

Elblongas Profesionālās 
izglītības augtskola 

Larisa Petre Polija 

Elblongas Profesionālās 
izglītības augtskola 

Marina Novika 

Anadolu Universitāte Valentīna KaĜiĦina 

2009./2010. 

Turcija 
Sakarjas Universitāte  Valentīna KaĜiĦina 

 
Pārskata periodā svešvalodu mācībspēki turpinājuši pilnveidot profesionālo 

kvalifikāciju gan Latvijā, gan ārzemēs: Vācijā (I. Muižniece, R. Bahs, L. Petre), Polijā 
(L. Petre, M. Novika), Francijā (O. BeĜajevs, I. Bliska), Krievijā (I.Bliska), Ungārijā 
(L. Pavlsovska). Mg. paed. Inga Bliska katru gadu marta mēnesī LiepU organizē 
Frankofonijas dienas; no 2009. gada februāra līdz oktobrim viĦa piedalījās Leonardo 
da Vinči programmas projektā ILLIMITED Atsolem māja par e-mācību izmantošanu 
valodu apguves procesā.  
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11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai citā 
augstskolā 
 

Ja tiek pārtraukta bakalaura programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” 
darbība, LiepU studentiem ir iespējas turpināt studijas Latvijas Kultūras akadēmijas 
bakalaura studiju programmas „Starptautiskie kultūras sakari” virzienos „Latvija-
Lielbritānija”, „Latvija-Francija” un „Latvija-Vācija”, kā arī Daugavpils Universitātes 
bakalaura studiju programmā „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”.  
To nodrošina vienošanās starp Latvijas Kultūras akadēmiju un Liepājas Universitāti, 
kas noslēgta 2011. gada 20. maijā, un vienošanās starp Daugavpils Universitāti un 
Liepājas Universitāti, kas noslēgta 2011. gada 30. maijā (sk. 8.2. punktu).  
 
12. Secinājumi 

1. Programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” ir saskaĦota ar Eiropas 
kopējo augstākās izglītības politiku, Eiropas Padomes izstrādātā Eiropas 
Valodu PortfeĜa (EVP) mērėi, Latvijas valsts, Kurzemes reăiona 
(Lejaskurzemes), Liepājas pilsētas un Liepājas Universitātes interesēm un 
attīstības stratēăiskajām koncepcijām. Programmas koncepcija atbilst 
mūsdienu dinamiskajām augstākās izglītības attīstības un darba tirgus 
prasībām.  

2. LiepU bakalaura studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” 
atbilst MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu. 
Programmas vadība notiek atbilstoši Latvijas valsts un LiepU normatīvajos 
dokumentos noteiktajām prasībām.  

3. Akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras 
studijas” saturs sniedz iespēju apgūt kvalitatīvas un daudzpusīgas 
pamatzināšanas humanitārajās zinātnēs, Eiropas valodu – angĜu un franču/ 
krievu/vācu valodās un kultūrā; pētniecības prasmes Eiropas valodu un kultūru 
jomā; starpkultūru komunikācijas prasmes un tulkotāja pamatiemaĦas.  
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13. Programmas attīstības plāns 
 
 

Humanitāro zinātĦu bakalaura programma  
„Eiropas valodu un kultūru studijas” 

Att īstības plāns 2011. /2012. – 2016. /2017. studiju gadam 
 

Risināmie 
jautājumi 

Veicamie 
uzdevumi 

Izpildes 
laiks 

Atbild īgais par 
izpildi 

Izpildes 
apliecinājums/ 
novērt ējums 

Studiju 
programmas 
satura 
pilnveide, 
iekšējā 
kvalitātes 
mehānisma 
nodrošināšana 

Mācībspēku 
zinātniskās 
kvalifikācijas 
paaugstināšana 

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultātes 
dekāne 

Programmā 
strādājošu 
doktoru skaits 

 Pētījumu 
rosināšana 
salīdzināmās un 
sastatāmās 
valodniecības, 
lietišėās 
valodniecības, 
starpdisciplinārajā 
kultūras studiju 
jomā; pētījumu 
integrācija studiju 
procesā 

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultātes 
dekāne, 
fakultātes 
zinātĦu 
nozaru/apakšno
zaru vadītāji 

Studiju 
programmas 
mācībspēku 
pētījumi 
profilējošo 
zinātĦu jomā 

 

Studentu un 
mācībspēku 
pētnieciskā darba 
sasaistes 
rosināšana, 
studentu 
iesaistīšanās 
pētnieciskajā 
darbībā 

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā 

Programmas 
direktore, 
virzienu 
vadītāji, studiju 
un bakalauru 
darbu vadītāji 
 

Studentu 
pētnieciskie darbi 

 

Studējošo 
patstāvīgā darba 
organizēšanas un 
uzskaites 
pilnveide 

2011./2012. 
– 
2012./2013.
st. gads 

Programmas 
direktore 

Studiju kursu 
programmās fiksēts 
patstāvīgā darba 
saturs un 
īstenošanas grafiks 
(laika sadalījums)  

 

Regulārs studiju 
programmas 
izvērtējums, 
balstoties uz 

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā  

Programmas 
direktore, 
virzienu 
vadītāji, LiepU 

Programmas 
satura un 
kvalitātes 
jautājumu 



 37 

studējošo aptauju 
rezultātiem  

KVS vadītāja izskatīšana 
mācībspēku 
sanāksmēs, 
problēmsituāciju 
risinājums 

 

Absolventu 
viedokĜu 
apzināšana 
(anketēšana) par 
studiju 
programmas 
atbilstību darba 
tirgus prasībām 

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā  

Programmas 
direktore, 
LiepU KVS 
vadītāja 

Regulāras 
atgriezeniskas 
saiknes ieguve 
par absolventu 
apmierinātību ar 
studiju 
programmas 
kvalitāti 

 

Sadarbības 
veidošana ar 
darba devējiem  

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā  

Programmas 
direktore, 
LiepU KVS 
vadītāja 

Darba devēju 
fokusgrupu 
materiālu 
izmantojums 
programmas 
pilnveidē, darba 
devēju 
iesaistīšana 
atsevišėos studiju 
pasākumos 

Sadarbība ar 
ārvalstu 
augstskolām 

Studiju 
programmas 
reklamēšana 
ārvalstu 
augstskolās 
sadarbībā ar 
LiepU Ārējo 
sakaru daĜu; 
studiju 
piedāvājums 
ERASMUS 
apmaiĦas 
programmas 
studentiem 

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā  

Programmas 
direktore, 
Ārējo sakaru 
daĜas vadītāja 

Studentu 
mobilitāte 

 

Ārvalstu 
vieslektoru 
piesaiste angĜu, 
franču, krievu, 
vācu valodu un 
kultūras studijās 

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultātes 
dekāne, 
programmas 
direktore, 
virzienu vadītāji 

Ārvalstu 
vieslektoru skaits 
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Ārējo sakaru 
tālāka attīstīšana  

2011./2012. 
– 
2016./2017.
st. gadā  

Programmas 
direktore, 
atsevišėu kursu 
docētāji  

Ārvalstu 
augstskolu 
docētāju 
vieslekcijas 
LiepU, 
mācībspēku 
apmaiĦa 

 
 
 
 

 
 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 PAŠNOVĒRTĒJUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI 
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1. Liepājas Universitātes Senāta lēmums par studiju 
programmas ieviešanu 
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2. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla 
saraksts 

 
 
 



 
 

Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts (A, B daĜa) 
 

 
 
Nr. 
p.k. 

 
 

Vārds, 
uzvārds 

 
Amats, 

ievēlēts vai 
uz laiku 
pieĦemts 

darbā 

Zinātniskais  
vai 

akadēmiskais/ 
profesionālais 

grāds 

Izglītības iestāde, kurā iegūta 
augstākā izglītība, 

kvalifik ācija, beigšanas gads 

 
 

 Studiju kursi, apjoms KRP 

1. Aija  
Abena 

Lektore, 
pieĦemta  
darbā uz 
laiku 

Mg. Ed., 
doktorante 

York University Kanādā, 
izglītības zinātĦu maăistre, 2003. 

Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls (2 KRP)  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā III, 
IV (6 KRP) 
XX.gs. angĜu literatūra oriăinālvalodā (2 KRP)  
Kultūras studijas: Lielbritānija II (2 KRP) 

2. Elita  
Balčus 

Lektore, 
pieĦemta 
darbā uz 
laiku 

Mg. philol., 
doktorante 

Latvijas Universitāte, filoloăijas 
maăistra grāds vācu filoloăijā, 
1998.; 
Latvijas Valsts universitāte, 
filologa, pasniedzēja 
kvalifikācija, 1982. 

Vācu valoda: leksikostilistika I, II (4 KRP) 
Vācu valoda: praktiskā fonētika (2 KRP) 

3. Sofija 
Bauere 

Lektore, 
pieĦemta 
darbā  uz 
laiku 
 

Mg. paed. Latvijas Universitāte, 
pielīdzināts pedagoăijas 
maăistram, 1994.; 
LVU, filolo ăe, angĜu valodas 
skolotāja, 1963. 

AngĜu valoda: leksikostilistika I, II (4 KRP) 

4. OĜegs 
BeĜajevs 

Docents, 
ievēlēts 

Dr. philol. Latvijas Universitāte, filoloăijas 
doktors, 1993.; 
Abakanas pedagoăiskais institūts, 
franču un vācu valodas 
vidusskolas skolotājs, 1977. 

Franču valoda: praktiskā gramatika I (4 KRP) 
Franču valoda: leksikostilistika (4 KRP)  
Kultūras studijas: Francija, frankofonās  valstis I  
(2 KRP) 

5. Inga  
Bliska 

Lektore, 
pieĦemta 
darbā uz 
laiku 

Mg. sc. educ., 
doktorante 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
izglītības zinātĦu maăistra grāds 
pedagoăijā, 2006; 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 

Franču valoda: praktiskā gramatika II, III, IV  
(12 KRP)  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču valodā I, II, 
III (6 KRP) 
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latviešu valodas un literatūras un 
svešvalodas (franču valodas) 
skolotāja kvalifikācija, 2003. 

Frankofonija (1 KRP)  
Studiju darbs I, II (3 KRP) 
Bakalaura darbs (10 KRP) 
Bakalaura eksāmens (2 KRP) 

6. Guntars 
Dreijers 

Lektors, 
pieĦemts 
darbā uz 
laiku 

Mg. philol., 
doktorants 

Latvijas Universitāte, 
humanitāro zinātĦu maăistra 
grāds filoloăijā, 2001.; 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
filoloăijas bakalaura grāds, 
1999, 
latviešu valodas un literatūras un 
svešvalodas (angĜu valodas) 
skolotāja kvalifikācija, 1999. 

Tulkošanas metodika un prakse: angĜu valoda  
(2 KRP) 

7. Linda  
Gaile 

 Mg. Eiropas 
Integrācija, 
Mag. Phil., 
doktorante 

Starpdisciplinārais maăistra 
grāds Eiropas studijās (Bāzelē), 
2009; 
Konferenču tulka profesionālā 
izglītība (Ženēvā), 2001; 
Filozofijas maăistra grāds vācu 
un spāĦu filoloăijā (Grācā), 
1998; 
LU Pedagoăijas fakultāte – vācu 
valoda un literatūra, svešvalodu 
mācīšanas metodika, 1993 

Tulkošanas prakse: vācu valoda (2 KRP) 

8. Zaigonis 
Graumanis 

Docents, 
ievēlēts 

Dr. phil. Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
filozofijas doktors, 1993.; 
LVU, filozofs, pasniedzējs , 
1984. 

Filozofija (2 KRP) 

9. Rita 
GrāvelsiĦa 
 
 
 

Lektore, 
pieĦemta 
darbā  

Mg. paed. Latvijas Universitāte, 
pielīdzināts pedagoăijas 
maăistram, 1994. 

Latvijas Valsts Universitāte, 
filoloăe, angĜu valodas skolotāja, 
1963. 

AngĜu valoda: praktiskā gramatika I, II (8 KRP) 
 
 

10. Zanda 
Gūtmane 

Asociētā 
profesore, 

Dr. philol. 
 

Latvijas Universitāte, filoloăijas 
doktore, 2003.; 

Pasaules literatūra un kultūra I (2 KRP) 
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ievēlēta  
. 

LPA filoloăijas maăistre  
latviešu literatūrā,1999. 

 
 

11. Benedikts 
Kalnačs 

Profesors, 
ievēlēts 
 
 

Dr. habil. 
philol. 

Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
filoloăijas doktors, 1993.; 
Latvijas Universitāte, filoloăijas 
habilitētais  doktors, 1999. 

Pasaules literatūra un kultūra II (2 KRP) 

12. Indra 
KalniĦa 

Lektore, 
pieĦemta uz 
laiku 

Mg. sc. educ. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
izglītības zinātĦu maăistra grāds 
pedagoăijā, 2007.; 
Latvijas Valsts universitāte, 
filoloăe, angĜu valodas 
pasniedzēja kvalifikācija, 1976. 

AngĜu valoda: praktiskā fonētika (2 KRP) 
Starpkultūru komunikācija (2 KRP) 

13. Valentīna 
KaĜiĦina 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr. paed. Latvijas Universitāte, 
pedagoăijas doktore, 1992; 
KaĜiĦingradas Valsts 
universitāte, filologs, krievu 
valodas un literatūras 
pasniedzējs, 1975. 

Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu valoda IV 
(4 KRP) 
 

14. Juris 
Andrejs 
KastiĦš 

Profesors, 
pieĦemts 
 
 

Dr. habil. 
philol. 

Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
habilitētais filoloăijas doktors, 
1992. 

Kultūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice I, II  
(4 KRP)  
XX. gs. vācu literatūra oriăinālvalodā (2 KRP) 
Vācu valoda: praktiskā gramatika III, IV (8 KRP) 

15. Velga 
Laugale 
 

Docente, 
ievēlēta 
 

Dr. philol. 
 
 
 

Liepājas Universitāte, filoloăijas 
doktore, 2009.; 
LPA, filoloăijas maăistre 
latviešu valodniecībā, 1999. 

Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un 
leksikoloăija (1 KRP) 

16. Linda 
Lauze 
 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 
 
 

Dr. philol. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
filoloăijas doktore, 2002.; 
LPA, maăistre filoloăijā, 2000.; 
LU Latviešu val. un literatūras 
pasniedzēja, 1991.  

Mūsdienu latviešu valoda: sintakse (2 KRP) 

17. Irēna 
Muižniece 

Lektore, uz 
laiku 
pieĦemta  

Mg. paed. LU, pielīdzināts pedagoăijas  
maăistram  (1993); 
LVU, filolo ăe, vācu valodas  
skolotāja, 1962. 

Vācu valoda: praktiskā gramatika I, II (8 KRP) 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu valodā I, II, 
III, IV (10 KRP) 
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18. Marina 
Novika 

Docente, 
ievēlēta 

Dr. paed. Latvijas Universitāte, 
pedagoăijas doktora grāds, 
1993.; 
Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts,  pamatskolas skolotāja, 
1980. 

Kultūras studijas: Krievija I, II (4 KRP)  
Krievu valoda: praktiskā gramatika I, II  (8 KRP) 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu valodā I, II, 
III (6 KRP) 
Komunikācijas veidi svešvalodā (1 KRP) 

19. Eleonora 
ĥikiforova 

Asistente, 
uz laiku 
pieĦemta  

Mg. paed. LPA maăistra grāds pedagoăijā, 
1995.; Kazahijas Valsts 
universitāte, filoloăe, krievu 
valodas un literatūras 
pasniedzēja, 1988.  

XX. gs. krievu literatūra oriăinālvalodā (2 KRP) 

20. Sandra 
OkuĦeva 

Lektore, 
ievēlēta 
 
 
 

Mg. philol.,  
LU aspirantūra 
(1997) 

Liepājas Pedagoăiskā 
augstskola, filoloăijas maăistra 
grāds, 1998.; 
Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja, 1983. 

Retorika (2 KRP) 

21. Larisa 
Pavlovska 

Asociētā 
profesore, 
ievēlēta 

Dr. paed. Latvijas Universitāte, 
pedagoăijas doktora grāds, 
1993.; 
 KišiĦevas Valsts universitāte, 
filologa, krievu valodas un 
literatūras pasniedzēja 
kvalifikācija, 1974. 

Krievu valoda: praktiskā fonētika (2 KRP) 
Krievu valoda: praktiskā gramatika III, IV  
(8 KRP) 
Krievu valoda: leksikostilistika I, II (4 KRP) 
Tulkošanas prakse: krievu valoda (2 KRP) 

22. Larisa Petre Lektore, 
ievēlēta  

Mg. paed. Maskavas Valsts Pedagoăijas 
Institūts, angĜu valodas skolotāja 
(1983); 
LPA pedagoăijas maăistre 
(1998) 
LiepU, doktorantūra Pedagoăijā 
(2005) 

Kultūras studijas: Lielbritānija I (2 KRP)  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika III, IV (8 KRP) 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā I, II 
(4 KRP) 

23. Gunta 
Smiltniece 

Asociētā 
profsore, 
ievēlēta 

Dr. philol Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
(1968.), LZA aspirantūra (1974.) 

Mūsdienu latviešu valoda: morfoloăija (2 KRP) 
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24. Rasa  
Šmite 

Mākslas 
pētījumu 
laboratorijas 
pētniece, 
ievēlēta, 
lektore 

Dr. sc. soc. Rīgas StradiĦa Universitāte, soc. 
Zin. Droktora grāds; Latvijas 
Mākslas akadēmija, mākslas 
maăistra grāds, 2000.; 
Latvijas Mākslas akadēmija, 
mākslas bakalaura grāds, 1993. 

Ievads kultūras studijās I, II (4 KRP) 

25. Dzintra 
Šulce 

Docente, 
ievēlēta 

Dr. philol. Latvijas Universitāte, filoloăijas 
doktore, 1998.; 
LVPI, latviešu val. un literatūras  
skolotāja, 1980.  

Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un 
leksikoloăija (1 KRP) 

26. Inese 
Veisbuka 

Asistente, 
uz laiku 
pieĦemta 
darbā 

Mg. tulkošanā 
un 
terminoloăijā, 
doktorante 

LPA, franču valodas skolotāja, 
2006,; Ventspils augstskola,  
profesionālais maăistrs 
tulkošanā un terminoloăijā, 
2009. 

Franču valoda: praktiskā fonētika (2 KRP)  
Tulkošanas  prakse: franču valodā (2 KRP) 
XX. gs. franču literatūra oriăinālvalodā  (2 KRP) 

27. Vieslektore 
no 
Francijas 

   Kultūras studijas: Francija, frankofonās  valstis II  
(2 KRP) 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču valodā IV 
(4 KRP) 
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3. Akadēmiskā personāla 
zinātniskās pētniecības / mākslinieciskās jaunrades 

biogrāfijas 
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AIJA INGR ĪDA ABENS 

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1957 
Kontaktadrese: A.Čaka iela 39-3, Rīga, LV 1011 
e-pasts: aijaabens@gmail.com 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
e-pasts: aija.abens@liepu.lv 

 
Izglītība: 

2005.–pašreiz. Latvijas Universitātes Pedagoăijas, Psiholoăijas un Mākslas fakultātes 
doktorantūra 
1998.–2003. York University Faculty of Education, Toronto, Kanadā maăistrantūra 
2002.–2003. York University Faculty of Education, Toronto, Kanadā 
1974.–1978. State University of New York, Purchase, NY, ASV, vēsture un politiskās zinātnes 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
M.Ed., York University, Toronto, Kanāda – 2003 
B.Ed., York University, Toronto, Kanāda – 1998 
B.A. History, State University of New York, Purchase, NY, ASV – 1978 
 

Profesionālā darbība: 
2010.–pašreiz. Lektore Liepājas universitātes Humanitāro un Māsklas zinātĦu fakultātē 
1998.–2010. Skolotāja Toronto District School Board, Latvijas Starptautiskā skolā, Rīgas Starptautiskā 
skolā 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Augstskolas didaktikas kurss, LU, 2009.g 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Darbs ārzemju bibliotēkās promocijas darba ietvaros – York University, Toronto, Kanāda; New 
York Public Library – Baltic/Slavonic department; Tartu Universitāte, Igaunija 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Teaching History in the Soviet Union - testimony on the intrusion of power. In Teacher of the 
21st Century: Quality education for quality teaching – Association for Teacher Education in Europe 
(CD-ROM), 2010, Rīga, ATEE, LU, 545.–552. lpp. 
2. Methodology of History Teaching Under Totalitarian and Democratic Regimes In Latvia: What 
Has Changed In Fifty Years? RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 8. sērija, 
2010. Rīga: RTU. 
3. Historical Memory and Citizenship – Latvian identity in crisis. Sumadijski anali, Belgradas 
Universitāte, 2010. 
4. ‘The Self’and ‘The Other’ in Latvian History Textbooks, Auf der Suche nach der wahren Art 
von Textbüchern, 2009, Bad Heilbrunn, p. 185-191. 
5. The Rewriting of Latvian History – an overview of the educational journal Soviet Latvian 
School. IekĜauts A. Ross (Red.) Citizenship Education: Europe and the World, Part 1 (CD-ROM), 
2006. London:CICE. 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
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Līgumdarbs LU pētnieciskā projektā (vad. asoc .prof. Z.Rubene) Totalitārisma vērtību 
implikācijas postpadomju izglītības telpā, 2008.g. jūlijs 

Projektā ar Oldimar Cardoso (Universidade de São Paulo, Departamento de História: Universität 
Augsburg, Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte – Project Point of View – vēstures grāmata Brazilijas 
skolām), raksts – Letônia durante a Segunda Guerra Mundial: o inimigo do meu inimigo é meu amigo 
in ARRUDA, José Jobson de Andrade; CARDOSO, Oldimar; PILETTI, Nelson. História Hoje. Vol. 3. 
São Paulo: Ática, 2011, p. 134. 

Krūze A., Ėestere I. u.c. (Ed.), A.Abens (English text editor). History of Education and 
Pedagogical Thought in the Baltic Countries up to 1940: an Overview. RaKa, 2009, 416 p. 

 
Valodu prasmes: Latviešu, angĜu – dzimtās; vācu – ar vārdnīcas palīdzību 
 
Biedrs: AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) 
 
 

2011.gada 29.marts       Aija Ingrīda Abens 
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ELITA BAL ČUS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1958.gada 30.aprīlī 
 

Kontaktadrese:  
         KaĜėu ielā 40, Liepājā, LV – 3401 
 Tālr. 26227252  
 
ZiĦas par darba vietu: 

          Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte 

                        Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel.34 07732 
  E-pasts: elita.balcus@liepu.lv 

elitabalcus@gmail.com 
 

Izglītība: 
2008.- studijas Liepājas universitātes pedagoăijas doktorantūrā;      

1997. – 1998.g. Latvijas universitāte, Svešvalodu fakultāte, vācu valodas mācīšanas 
metodika, filoloăijas maăistre; 

1976. – 1982.g. Latvijas universitāte, Svešvalodu fakultāte, vācu valoda un literatūra, 
svešvalodu pasniedzēja; 

1965. – 1976.g. Rīgas 5.vidusskola, vidējā izglītība 
  

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 
lektore, filoloăijas maăistre vācu filoloăijā  (Mg. philol.) 
 

Profesionālā darbība: 
no 2001.g. un pašlaik lektore Liepājas universitātē, humanitāro un mākslas zinātĦu 
fakultātē; 
no 1989.g. un pašlaik vācu valodas skolotāja Liepājas 1.ăimnāzijā; 
no 2001.g. un pašlaik Latvijas IM un Gētes institūtā darbs skolotāju- tālākizglītotāju 
(multiplikatoru) grupā; 
2000.g. – 2005.g. Liepājas pilsētas skolu valdes metodiskā kabineta vācu valodas 
skolotāju metodiskās apvienības vadītāja; 
1976. – 1989.g. Latvijas Valsts bibliotēkas (Rīga, Latvija) sektora vadītāja. 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Vācu valodas fonētika 
Svešvalodas (vācu valodas) mācīšanas metodika  
Praktiskā svešvaloda (I, II, III) vācu 
Vērošanas prakse 
Mācību prakse pamatskolā 
Mācību prakse vidusskolā 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

 
2006.g – 2007.g. semināru veidošana un vadīšana Starptautiskajā Gētes institūta 
skolotāju izglītošanas programmai. 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

 Balčus E. Metamācīšanās stratēăijas svešvalodu apguvē. Sabiedrība. Integrācija.   
Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.2010. gada 19.-20. februāris.- 
Rēzekne, 2010.- 173.lpp.  
 
Balčus E. Jautāšana kā mācīšanās stratēăija. Valodu apguve: problēmas un perspektīva 
VII. Zinātnisko rakstu krājums.-Liepāja, 2010.-116.lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 

1.Starptautiskā BOSCH tālākizglītības centra un Latvijas IM rīkotais apmācības 
kurss (pēc 636 stundu programmas) multiplikatora sertifikātam Austrum- un 
Viduseiropas valstīs 2004. un 2005. gadā 

 
2.COMENIUS skolu partnerības programma, projekts „Spēles ar identitātēm” 2005.-       
2008.gads 

 
Valodu prasmes: 
      latviešu – dzimtā 
      vācu – C1/C2 
      krievu- C1 
      angĜu – B1 
 

2011.gada 15.martā        Elita Balčus 
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ZOFIJA BAUERE  
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads:  11.07.1940. 
 

              Kontaktadrese: Rojas 4 – 20, Liepāja, LV- 3407 
 

ZiĦas par darba vietu: 
  Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
  E-pasts: sofija.bauere@liepu.lv 
 

Izglītība: 
1970 – 1972 Latvijas Valsts universitāte, augstskolu pasniedzēju augstākie  
pedagoăiskie kursi 
1958 – 1963 Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filoloăijas fakultāte, 
kvalifikācija: filologs, angĜu valodas skolotājs 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1994 – pedagoăijas maăistre 
 

Profesionālā darbība: 
1967 – līdz šim laikam pasniedzēja, vecākā pasniedzēja, lektore Liepājas 

                                    Universitātē  
1999 – 2002 pasniedzēja Britu Padomes un LVAVP rīkotajos latviešu  

        valodas skolotāju tālākizglītības kursos dažādās Latvijas pilsētās 
1993 – 2005 pasniedzēja Britu Padomes un IZM rīkotajos angĜu valodas  

        skolotāju tālākizglītības kursos 
1966 – 1967 angĜu valodas pasniedzēja Liepājas Vakara tehnikumā 
1963 – 1966 angĜu valodas skolotāja Liepājas RaiĦa 6.vidusskolā 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

2008 līdz šim laikam angĜu valodas mācīšanas metodika, angĜu valodas leksikostilistika, lietišėā 
angĜu valoda 
 

Profesionālā pilnveide (pēdējie 6 gadi): 
            2011 – Pearson Longman konference “Real Life Style and Methodology. Teaching and  
                        Learning with Confidence”, sertifikāts 
            2010 -  Oxford University Press konference “Teaching Reading – Getting Started.  
                         Making Memorisation Fun and Easy. What does it Mean to Know a Word?”, 
                         sertifikāts 
            2010 -  RIIM konference “Informācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējas angĜu  
                         valodas apguvē”, sertifikāts 
            2010 -  Pearson Longman konference “New Trends in the Development of the English 
                         Language”, sertifikāts 
            2009 -  Pearson Longman un RIIM konference “Izglītība digitālajā laikmetā:  
                         tehnoloăiju izmantošana un mācīšanās procesa individualizēšana”, 
                         sertifikāts  

2008 –  Pearson Longman konference lietišėajā valodniecībā “Innovations in  
                         Teaching ESP at Tertiary Level”, Rīga, sertifikāts  

2008 –  Macmillan seminārs “Breathing Life into your Course Book”, sertifikāts             
2008 –  6. starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un  
             perspektīva”, referāts, sertifikāts 
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2008 – Izdevniecības „Lielvārds” tālākizglītības centra seminārs “Interactive  
            Whiteboard: Modern Technology  for the Modern Classroom”, sertifikāts  
2008 - Express Publishing seminārs “Breathing Life into the English  

                        Language Classroom”, sertifikāts 
2007 – Starptautiskā pasaules valodu skolotāju federācijas ZiemeĜvalstu –  

                        Baltijas valstu reăiona konference ”Novitātes valodu mācīšanā un  
                        apguvē starpkultūru kontekstā”, Rīga, sertifikāts 

2007 – seminārs, Express Publishing ELT konsultants Steve Lever,  
                        sertifikāts 

2007 – Longman ELT konference “Great  Teachers Inspire, Motivate and  
                        Change the World”, sertifikāts 

2006 – LU konference ”Starpkultūru komunikācija - skolotāju izglītības elements”,  
                        sertifikāts 

2006 – Lielbritānijas Padomes rīkotā Jauno un topošo skolotāju mentoru konference,  
                        sertifikāts 

2005 – Longman konference ”The History of Innovation: Meeting the Needs of 
            Today and Tomorrow”, sertifikāts 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

 
   Reinfelde G., Bauere S. “Implementation of Dr. Edward De Bono’s Theory in 

Developing Students’ Thinking Skills in Foreign Language Classes”. Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva. 6. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LPA 2008. 96 lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 

1993 - 2005  līdz šim vada Lielbritānijas Padomes un IZM rīkotos kursus angĜu valodas 
skolotājiem programmā „Profesionālā pilnveide” 

 
  Valodu prasmes: 

                      angĜu 

                      krievu 
                      poĜu 
                      vācu – lasītprasme 

 
 

2011.gada 3.marts        Sofija Bauere 
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OĜEGS BEĜAJEVS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1953 
Kontaktadrese: Ugāles ielā, 7, dz. 101, LV-3407 
Tālrunis: + (371) 29160389, e-pasts: jaco@kernel.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Liela ielā 14, Liepāja, LV-3401 
 

Izglītība: 
1979. – 1982. –    ěeningradas Pedagoăijas institūts (svešvalodu fakultāte; romāĦu filoloăijas 

katedras aspirantūra) filoloăijas zinātĦu kandidāts N* 005677 
1972. – 1977. -     Abakanas Pedagoăijas institūts (svešvalodu fakultāte) franču un vācu valodas 

pasniedzējs N*292613 
 

Papildus izglītība: 
1992 - 2010   (katru gadu kopš 1992. gada) „franču valodas skolotāju semināri”, 
Francijas vēstniecības Latvijā valodas un izglītības jautājumos centrs (sertifikāti)  
No 2003. gada 25. marta līdz 2003. gada 18. jūnijam 4KP, 40 stundas kursi „Augstskolu 
didaktika”, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (sertifikāts nr. 000120)  
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
No 2000  svešvalodu katedras docents 
No 1993  filoloăijas zinātĦu doktors CD N* 000804 
No 1983  filoloăijas zinātĦu kandidāts 

 
Profesionālā darbība: 

No 2007.  Liepājas Universitāte, docents 
1984. – 2000. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, svešvalodu katedras lektors 
1982. – 1984. - Abakanas Pedagoăijas institūts, franču valodas katedras vadītājs 
1977. – 1979. -  Abakanas Pedagoăijas institūts, franču valodas katedras asistents 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Kultūras studijas (Francija), 4 KRP 
Svešvalodu mācību metodika, 10 KRP 
Semiotika, 2 KRP 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 

Didactique des langues étrangères (enseignement communicatif des langues vivantes) = 
Svešvalodu didaktika (komunikatīva pieeja svešvalodu apguvē). Mācību līdzeklis. Liepāja : 
LiePA. 2005. 26 lpp. 
Lexicologie du français moderne (recueil de textes) = Mūsdienu franču valodas leksikoloăija 
(tekstu krājums). Mācību līdzeklis. – Liepāja : LiePA. 2005. – 23 lpp. 
Aktuālas valsts mācības problēmas (Francija) : Mācību līdzeklis. – Liepāja : LiePA. 2005. – 111 
lpp. 
Lateinische geflügelte Ausdrücke und Sprichwörter beim Unterricht der modernen französischen 
Sprache. In : Valodu apguve : problēmas un perspektīva IV. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja 
: LiePA, 2005. – 251 lpp., 140 – 144. 
Franču valodas gramatika (1 daĜa) : Mācību līdzeklis. – Liepāja : LiePA. 2006. – 85 lpp. 
Franču gramatika (jautājumi un atbildes) : Mācību līdzeklis. – Liepāja : LiePA. 2006. – 72 lpp. 
Prakse skolā (franču valoda). Mācību līdzeklis. – Liepāja : LiePA, 2007. – 33 lpp. 
Parīze. Pilsētas semiotika. Mācību līdzeklis. – Liepāja : LiePA, 2007, 2007. – 119 lpp. 
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Valodu prasmes:  krievu - dzimtā valoda 
 latviešu – brīvi 
 franču - brīvi 
 vācu - brīvi 

2011. gada 27. martā   .....................................  OĜegs BeĜajevs 
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INGA BLISKA 
Dzīves un darba gājums 
(CURRICULUM VITAE) 

Personas dati: 
(dzimtais uzvārds  ŠēniĦa) 
Dzimšanas dati: 21.04.1979. 
Kontaktadrese: Atmodas bulv.8-2, Liepāja LV-3414 
Tālrunis: 26458123, e-pasts: inga.bliska@liepu.lv 

 
ZiĦas par darba vietu: 
 Liepājas Universitāte, Svešvalodu jomas lektore 

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Tālrunis: 63407732 
 
Izglītība:  

no 2009.gada februāra un šobrīd studijas doktorantūrā LiepU un Ventspils augstskolas 
starpaugstskolu programmā „Valodniecība” zinātĦu apakšnozare Lietišėā valodniecība. 
Pētnieciskā darba tēma “Franču valodas kā trešās svešvalodas lingvodidaktisais saturs 
Latvijā”. 
2006.g. iegūts izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā LPA. Aizstāvēts ;aăistra 
darbs „Valodu politikas veidošanās un ietekmēšana Latvijā kā ES dalībvalstī: franču 
valodas aktualizēšanas process”.  
2003.g. Liepājas Pedagoğijas akadēmija iegūta latviešu val., literatūras un svešvalodas 
(franču valodas) skolotāja kvalifikācija (augstākā profesionālā) 
 

Profesionālā darbība: 
2008. - 2010.g. jūlijs LiepU studiju programmas „Svešvalodu skolotājs” direktore  
no 2007.g. un joprojām LiepU Svešvalodu jomas lektore  
2002. - 2007. g. asistente LPA Svešvalodu katedrā; 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Docējamie kursi studiju programmā „Svešvalodu skolotājs“  
Franču valoda I, II 8 KRP ( kopā ar Inesi Veisbuku)  
Franču valoda III,IV 16 KRP (kopā ar Inesi Veisbuku un OĜegu BeĜajevu) 
Franču valoda V, VI 14 KRP (kopā ar Inesi Veisbuku un OĜegu BeĜajevu) 
Franču valoda VII, VII 4 KRP (kopā ar OĜegu BeĜajevu) 
Franču valoda iesācējiem I,II 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
2010. gada 22.–29. augustā stažēšanās Lietišėās valodniecības centra mediatēkā CLA de 
Besançon (Francija) 
2010.g. 28.jūnijs - 6.jūlijs pētnieciskais darbs Latvijas Valsts arhīvā un Latvijas Valsts Vēstures 
arhīvā (caurlaide nr.557)  
2010. gada 24.–30.janvārī dalība XIX Krievijas franču valodas skolotāju seminārā 
„M ūsdienu Francija, Frankofonija un Rusofonija: jaunas koncepcijas un pieejas franču 
valodas mācību metodikā un kultūrā” (Maskava, Ivantejevkas apgabals) 
2009.gada 16.,17.novembrī seminārs „Kvalitatīvā pētniecība” Liepājas Universitātē  

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Inga Bliska. Franču valodas mācību paradigmas maiĦa 20.–30. gadu Latvijā. Vārds un 
tā pētīšanas aspekt i: rakstu krājums 14 (2). Liepāja : LiePA, 2010, 33.–41. lpp.   
Inga Bliska. Artikula un vārdu kārtas raksturojums latviešu skolām paredzētajās franču 
valodas mācību grāmatās (1912–1948). Valodu apguve: problēmas un perspektīva. VII 
zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2010, 237.–246. lpp. 
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Bliska, Inga. Franču valodas pašmācībai domātu mācību grāmatu satura aspekti. 
Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils, 
2010, 246. lpp. [CD]. ISBN 978-9984-14-482-5. 
Inga ŠēniĦa, Aurelie Mottais. Les nouveaux moyens d’apprentissage en classe de 
FLE: le tableau interactif et le VLE avec Moodle. Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva publikācija VI zinātnisko rakstu krājums, veltīts Starpkultūru dialogu 
gadam. Liepāja: LiePA, 2008, 308-316.lpp.  

Referāti:  
Inga Bliska. Monitora modeĜi valodas apguves teorijās. Liepājas universitātes 8. 
Starptautiskā zinātniskā konference Valodu apguve: problēmas un perspektīva, Liepājā, 
2011.gada 7.-8.aprīlī 
Inga Bliska. XX gadsimta gramatikas teorijas un to izmantojums franču valodas 
mācībās. Ventspils augstskolas un Liepājas universitātes 1.jauno lingvistu konference 
VIA SCIENTIARUM, Ventspilī 2011.gada 25. – 26.martā 
Inga Bliska. AngĜu valoda kā starpvaloda franču leksikas apguvē: caurspīdīgums un 
leksiskā interference. Liepājas Universitātes 15. starptautiskā zinātniskā konference 
Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepājā, 2010. gada 2.–3. decembrī.  
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
2004 - 2010 dalība Latvijas franču valodas skolotāju semināros Rīgas Franču licejā  
no 2004.gada Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas (LFVPA) biedre  
2006. - 2010. g. tulkotāja un tulks SIA Valodu vēstniecība un SIA Amberline 
2010.gada 30.martā Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodiskā Centra 8 stundu pedagogu 
profesionālās pilnveides programma Informācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējas angĜu 
valodas apguvē (3.modulis A) Apliecība nr. 10-1858 
2009.gada 4.decembrī 17. Latvijas franču valodas skolotāju seminārs Rīgā, Izglītības 
satura centrā Prezentācija par tēmu „Franču valodas apguve tālmācībā e-mācību vidē 
Moodle” 
2007. gada 27.oktobris-2.novembris ES mūžizglītības programmas Gruntvig kursi 
„Classroom practice, e-learning” Parīzē  
2007.gada 20.-30. augusts franču valodas metodikas pilnveides kursi Franškontē 
Universitātes (Université de Franche-Comté) valodniecības centrā (CLA) Bezansonā 
Francijā  
2 maăistra darbu un 8 diplomdarbu vadīšana 

Projekti: 
ESF mērėstipendija no 2010. gada 8. februārim līdz 2011.gada janvārim Vienošanās 
Nr.2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018 
2009.gada februāris līdz oktobrim dalība Leonardo da Vinci programmas projektā Nr. 
LLP-LDV/TOI/2007/IT/169 ILLIMITED- Implementing Language Learning Materials 
to Increase Teachers Education Development „Interaktīva mācību kursa izstrāde un 
ieviešana e-vidē: Altsolem māja”, studiju kursu Franču valoda 1, 2, 3  izstrāde 
virtuālajā mācību vidē 
 

Valodu prasmes:  Latviešu – dzimtā valoda, 
   Franču – Ĝoti labas zināšanas, brīvi pārvaldu, 
   AngĜu –lasītprasme, saziĦas prasme sarunvalodā 

Krievu – sarunvalodas līmenī. 
 

2011. gada 24. martā         Inga Bliska 
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GUNTARS DREIJERS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 01.11.1975. 
Kontaktadrese: Brīvības iela 21-21, Ventspils, LV 3600 
Tālrunis: 28272788, e-pasts: guntarsd@venta.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
 

Izglītība: 
1999.-2001. studijas Latvijas Universitātes maăistra studiju programmā „AngĜu filoloăija - 

valodniecība”, humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā 
1994. - 1999. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, bakalaura grāds filoloăijā un latviešu valodas 

un literatūras un svešvalodas skolotāja kvalifikācija 
 
 
Papildus izglītība: 
2011  kursi „Juridisko tekstu tulkošana”, Bigo Universitāte Spānijā (sertifikāts) 
2009  kursi „Domāšanas prasmju attīstīšanas un pilnveides sekmēšana studiju 

procesā”, Ventspils Augstskola (sertifikāts)  
2008  kursi „London Tests of English for Children and London Tests of English”, 

Pearson (sertifikāts)  
2003  kursi „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, Latvijas 

Universitāte (sertifikāts) 
2001  kursi „Language, Gender, and Society”, Centrāleiropas Universitāte 

(sertifikāts) 
2000  kursi „Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu attīstība, 

Liepājas Pedagoăijas akadēmija (apliecība) 
2000  kursi „Projekta ciklu vadīšana”, Latvijas Pašvaldību mācību centrs (sertifikāts) 
1997-1998 kursi „Program in International Education”, Bard College ASV (diploms) 
 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
No 2002   Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektors 

 
Profesionālā darbība: 

No 2002.  Ventspils Augstskola, lektors 
No 2008.   Liepājas Universitāte, lektors 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Tulkošanas teorija un metodika I un II, 4 KRP 
Mutvārdu un rakstiskās tulkošanas metodika, 2 KRP  
Makroekonomikas un uzĦēmējdarbības tekstu tulkošana, 4 KRP 
Transporta un loăistikas tekstu tulkošana, 4 KRP 
Starptautisko organizāciju dokumentu tulkošanas īpatnības, 4 KRP 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Promocijas darba izstrāde par tēmu „Bodlēra groteskas tekstu atdzejojumi angĜu un latviešu 
valodā” 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
2010 publikācija „Bodlēra atdzejotāju lēmumpieĦemšanas apsvērumi par vārdu, izteiksmi un 

metodi” krājumā „V ārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepājas Universitāte 
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2009 publikācija „Groteskas spēks Kerolas Klārkas Bodlēra dzejas tulkojumos” krājumā 
„V ārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepājas Universitāte 

 

 
Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

AngĜu - brīvi 
   Franču – gandrīz labi 
   Krievu – Ĝoti labi 
 

2011. gada 30. martā   .....................................  Guntars Dreijers 
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LINDA GAILE 

Dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Personas dati: 

Dzimšanas gads:  1970 
Kontaktadrese: „Mūsa”, Centra iela 7-5, Ceraukstes pag., LV-3901 Bauskas nov. 

 
ZiĦas par darba vietu: 
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātĦu fakultāte Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜa, 
Visvalža 4a, Rīga LV-1050 
E-pasts: linda.gaile19@gmail.com 
 
Izglītība: 
Kopš 2010.gada februāra – Doktorante Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas doktorantūrā 
„Latviešu diahroniskā, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišėā valodniecība, salīdzināmā un 
sastatāmā valodniecības” programmā 
2008. – 2009. Bāzeles Universitātes Eiropas studiju institūts (Europainstitut der Universitaet Basel); 
Starpdisciplināro Maăistra programmu; iegūtais grāds – MAS (Master of Advanced Studies in 
European Integration) 
2000. – 2001. Ženēvas tulku un tulkotāju institūts (ETI) – konferenču tulka profesionālā izglītība  
1992. – 1998. Grācas „Karl-Franzens” universitātes RomāĦu un ĂermāĦu valodu institūts (spāĦu un 
vācu val.; iegūtais grāds - Mag. phil. – humanitāro zinātĦu maăistra grāds vācu un spāĦu filoloăijā). 
1988. - 1993. LU Pedagoăijas fakultāti – vācu valoda un literatūra, svešvalodu mācīšanas metodika 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Lektore, pasniedzēja; sertificēta mutvārdu tulkošanas lektore, 
Mag. (MAS) Eiropas Integrācija;  
Mag. phil. - Humanitāro zinātĦu maăistra grāds vācu un spāĦu filoloăijā 
 

Profesionālā darbība: 
Akadēmiskā darbība: 

kopš 2004.g. – lektore LU Moderno Valodu fakultātes (kopš 2010.g. Humanitāro zinātĦu fakultāte) 
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜā 
2001. – 2002. – lektore LU Moderno Valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜā 
2000.02. – 2000.06.  – lektore Ventspils Augstskolas tulkošanas studiju fakultātē 
 
 Profesionālā darbība: 
ārštata tulce, tulkotāja kopš 2000.gada 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Konsekutīvā tulkošana (vācu-latviešu-vācu) 
Sinhronā tulkošana (vācu-latviešu-vācu) 
Pierakstu tehnika mutvārdu tulkošanā 
Specializēto tekstu tulkošana (rakstveida tulkošana) 
Tulkošana no vācu valodas latviešu valodā 
Salīdzinošās kultūras studijas I un II 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
„Kvalit ātes pētniecība un vadība mutvārdu tulkošanā” – referāts 1. starptautiskajā jauno lingvistu 
konferencē „VIA SCIENTIARUM” 2011. gada 25.-26. martā. Ventspils. 
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„Nomen-Verb-Verbindungen in der Antizipation beim Dolmetschen aus dem Deutschen ins Lettische” 
(2011) – publikācija LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaĜas izdevumā „Pragmatic 
Aspects in Translation”. Rīga. 
 
„Frazeoloăismi mutvārdu tulkošanā – vārds, idioma, nozīme” (2010) – referāts 15. Starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē „V ārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepājas Universitāte. 
 
„Die Bedeutung des Hintergrundwissens beim Dolmetschen interkultureller Veranstaltungen (2006) – 
referāts un publikācija (2007) starptautiskajā tulku un tulkotāju konferencē Bernē, ASTTI 40. gadu 
jubilejā. 
 
„Bitte eine Schale, einen Verlängerten oder Kaffee mit Milch! – Dolmetscher als Kulturmittler“ (2006) 
– publikācija izdevumā „Hieronymus“, Berne 
 
„Dolmetscher als Kulturmittler“ (2005) - referāts 4. simpozijā, pragmatiskie aspekti tulkošanā. Rīga. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 

Projekti: 
 
Sadarbībā ar Cīrihes Tehnisko universitāti – Matemātikas vēstures enciklopēdijas izstrāde 
Sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aăentūru – tūrisma informācijas un publikāciju tulkošana 
Sadarbībā ar izdevniecību PHOTOTOUR kultūras tūrisma ceĜvežu tulkošana – „ Letonia. 
Naturaleza. Pueblo. Cultura.”; „ Riga – La dama noble en el corazón de la región báltica” 
 
Valodu prasmes: 
 
Latviešu – dzimtā valoda 
vācu un spāĦu – teicami 
portugāĜu – labi 
angĜu valoda – pamatzināšanas  
 
 

2011.gada 5. maijā       Linda Gaile 
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ZAIGONIS  GRAUMANIS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati:   personas kods  040351 - 10807 

Dzimšanas gads:  1951. gads 
Kontaktadrese:  Liepāja, Klaipēdas iela 72 – 39  LV 3416 
 

ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitātes Sociālo zinātĦu katedra, docents 
E-pasts:   zaigonis.graumanis@liepu.lv 
 

Izglītība:  2006. g. 1. febr. – 2005. g. 21. sept. – absolvēti kursi: Augstskolu  
    mācībspēku pedagoăiskā pilnveide / Inovācijas augstākās  
     izglītības sistēmā / Izglītības darba vadība. SaĦemts 
sertifikāts      Nr. 0875 ( Latvijas Universitāte ). 
   1989. – 1986. – mērėa aspirantūra ěeĦingradas Valsts universitātes 
    Filozofijas fakultātē. Pabeigta ar disertācijas aizstāvēšanu. 
   1984. – 1979. – studijas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un  
    filozofijas fakultātē filozofijas specialitātē. Iegūta kvalifikācija: 
     filozofs, pasniedzējs ( diploms ИВ № 366589 ). 

 
Akadēmiskie nosaukumi, 1993. g. 26. febr. – Latvijas ZinātĦu akadēmijas Filozofijas un 
 zinātniskie grādi: socioloăijas institūta Habilitācijas un promocijas   
     padome piešėīra filozofijas doktora grādu (Dr. phil.). 
    Diploms E-D  №  000564. 
    1990. g. 30. maijs – PSRS Ministru Padomes Augstākā  
     Atestācijas Komisija piešėīra filozofijas zinātĦu  
      kandidāta grādu. Diploms ФС №  010463. 

 
Profesionālā darbība: 2010. – 1993 – Liepājas Universitātes (agrāk – Liepājas  
     Pedagoăijas akadēmijas) Sociālo zinātĦu katedras  
      docents. 
    1993. – 1990. – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas vecākais 
     pasniedzējs. 
    1986. – 1984. – Liepājas Valsts Pedagoăiskā institūta  
     Marksisma-ĜeĦinisma katedras pasniedzējs.  
    
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): Filozofija, filozofijas vēsture, sociālā filozofija, loăika, 
     reliăiju vēsture, reliăijas socioloăija, socioloăija, zinātnes 
      socioloăija, lauku un pilsētu socioloăija. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): Noris vispārīgās tēmas „Filozofiskā un 
       socioloăiskā doma 19. gadsimtā” ietvaros. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Raksti konferences  „Sabiedrība un kultūra” krājumos: 
1.1. Vēstures filozofijas aktuālās problēmas // Sabiedrība un kultūra. 

Rakstu krājums, VI. – Liepāja: LiePA, 2004. – 304. – 309. lpp. 
1.2. Racionālisma un iracionālisma attiecību balansa problēma filozofijā 

// Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VIII. – Liepāja: LiePA, 
2006. – 36. – 41. lpp. 

2. Metodiskais līdzeklis: 
 Sociālās politikas virzieni Latvijā. / Metodiskais līdzeklis. - 
 Liepāja: LiePA, 2006. – 71 lpp. 
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Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
 
    Ikgadēja filozofijas sekciju vadīšana konferencēs „Sabiedrība un 
     kultūra”. 
    Ikreizēja uzstāšanās ar referātiem šajās konferencēs ( izĦemot
     2007. gadu ). 
    Ikgadēja konferences  „Sabiedrība un kultūra” rakstu krājuma
     rediăēšana  ( redkolēăijas loceklis, bet no 2010. gada – 
      redkolēăijas priekšsēdētājs ). 
    Piedalīšanās ar referātiem starptautiskos zinātniskos lasījumos
     Daugavpils Universitātē 2005. un 2008. gadā. 
    

Projekti:   nav iesaistījies 
 
Valodu prasmes:  krievu valoda ( labi ),  vācu valoda (viduvēji ) 
 
 
 
 

 2011. gada 21. martā       Z. Graumanis 
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RITA GR ĀVELSIĥA 
           Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 26.05.1940 
Kontaktadrese: Klaipēdas 72 – 45, Liepāja LV 3416 

 
ZiĦas par darba vietu: Liepājas  Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401 

E-pasts:ritagravelsina@inbox.lv; rita.gravelsina@liepu.lv 
 
Izglītība: 

1993. g. - Latvijas Universitāte, Pedagoăijas zinātĦu maăistre 
1958. - 1963.g. - Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures un Filoloăijas fakultāte, AngĜu 

valodas nodaĜa, kvalifikācija - filologs, angĜu valodas skolotājs 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

M paed 
 
Profesionālā darbība:  

1976.g. līdz šim laikam Liepājas Universitāte, Svešvalodu katedra, pasniedzēja,  lektore 
1972. - 1973.g. Liepājas Pedagoăiskā Institūta arodbiedrības VK priekšsēdētāja 
1971. - 1972.g. Liepājas pilsētas komjaunatnes komitejas sekretāre 
1963. - 1969.g. Liepājas Pedagoăiskā Institūta Svešvalodu katedras pasniedzēja, vecākā 
pasniedzēja 

  
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

praktiskā angĜu valoda, angĜu valodas gramatika, tulkošanas teorija un prakse  
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Svešvalodu mācīšanas metodika 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

2006.g. -  R.GrāvelsiĦa, G. Reinfelde. Raksts “Some Principles of NLP in Teaching English”, 
zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” Liepāja: LiepA. 2006. 
148. – 152. lpp.  

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekts:  
2009-2011.g. Pearson Language Tests of English for Children London Tests of English, 

akreditācijas sertifikāts  
 Ikgadējas konferences, semināri 

2005.– 2010.g. Express Publishing  
2005. - 2010.g. Longman English Language Teaching 

 2010. g. janv., marts Oxford University Press  
   2010 Pearson Longman Representative Office  
Valodu prasmes: 
latviešu - dzimtā,  krievu, angĜu - brīvi, vācu -sarunu valodas līmenī 

 
2011. gada  30. marts                                  Rita GrāvelsiĦa  
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ZANDA GŪTMANE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati      

     Dzimšanas dati: 1969.gada 22.aprīlis 
     Kontaktadrese: Liepāja, Palangas iela 21, LV 3401 
 

ZiĦas par darba vietu 
    Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
     E-pasts: zanda.gutmane@liepu.lv 
 

Izglītība      
                  1999 – 2002 – studijas Latvijas Universitātes  Filoloăijas fakultātes Latviešu 

literatūras katedras doktora studiju programmā  
                  1997 – 1999 – studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Literatūras katedras 

filoloăijas maăistra studiju programmā 
                  1987 – 1992 – studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā; iegūta  latviešu valodas 

un literatūras skolotāja kvalifikācija 
 

 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi                    
                          2007 – pašlaik – Liepājas Universitātes asociētā profesore  

  2003 –  2007 – docente 
  2000 – 2003 – lektore  
  1992 – 2000 – asistente  
  2003 – filoloăijas doktora grāds 

                          1999 – filoloăijas maăistra grāds 
 
Profesionālā darbība 

  2003 – pašlaik – asociētā profesore Liepājas Universitātē, Literatūras katedrā 
  2005 – 2009 – pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas    

institūta Literatūras vēstures daĜā 
Liepājas Universitātes Senāta priekšsēdētāja (kopš 2009) 

                     Liepājas Universitātes Literatūras katedras vadītāja (kopš 2007) 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
„Baltijas literatūra” (Filoloăijas bakalaura studiju programmā) 
 „Pasaules literatūras un kultūras vēsture: I” (Filoloăijas bakalaura studiju 
programmā); 
„Pasaules literatūra: Modernisma un postmodernisma literatūra” (Filoloăijas 
bakalaura studiju programmā; Latviešu valodas un literatūras un svešvalodas 
skolotāja studiju programmā); 
„Salīdzināmā literatūrzinātne” (Filoloăijas maăistra studiju programmā) 
„Nozīmīgas parādības 20.gs. nogales ārzemju prozā” (Filoloăijas maăistra studiju 
programmā) 

 
 Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā „Baltijas literatūra: 
salīdzināmie aspekti“ (2009) 
Līdzdalība Valsts pētījumu programmas „Letonika“ projektā „Latviešu rakstnieku 
daiĜrades, latviešu teātra un mūzikas kultūras izpēte“ (2005 – 2009) 
Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā „Latviešu   literatūra 
Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā“ (2005  – 2008) 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 

Gūtmane Zanda. Tautas vadoĦa tēls RaiĦa nepabeigtajā  traăēdijā  „Kajs Grakhs“. 
Intertekstualitātes meklējumi. Liepāja: LiePa, 2004, 135. lpp. 
Gūtmane Zanda. Modernie estētiskie meklējumi vācu  prozā. Vācu literatūra un 
Latvija. 1890 – 1945/ Sast. B. Kalnačs. – R.: Zinātne, 2005, 158. – 274.lpp. 
Gūtmane Zanda. Kafkas stila raksturības Vladimira Kaijaka stāstos. Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums.10./Sast. E. Lāms. Liepāja: LiePA, 
2005, 148. – 155. lpp. 

Gūtmane Zanda. Vēstījuma attīstības zīmes F. Kafkas prozā. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē: Rakstu krājums.11./Sast. E. Lāms. Liepāja: LiePA, 2006, 29. – 
33. lpp. 

Gūtmane Zanda. Ideoloăiskās ietekmēšanas mehānisms sociālistiskā reālisma prozā: 
H. Leberehta stāsts „Gaisma Kordijā” un V. Luikas bērnības atmiĦu romāns 
„Septītais miera pavasaris”. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 
13/ Sast.  A. Kuduma. Liepāja: LiePa, 2008, 165. – 172. lpp. 
Gūtmane Zanda. Romantisma un simbolisma pārejas latviešu un igauĦu prozā 20. 
gadsimta sākumā. Letonika, 17: Humanitāro zinātĦu žurnāls. Red. R. Briedis. Rīga: 
N.I.M.S., 2008,  179. – 192. lpp. 
Gūtmane Zanda. Baltic Prose During the Thaw. Back to Baltic Memory: Lost and 
Found in Literature. 1940 – 1968. Eds. E. Eglāja-Kristsone, B. Kalnačs. Rīga: LU 
LFMI, 2008, p. 94 – 103. 
Gūtmane Zanda. Pagātnes un tagadnes laiku saplūsme Maimu Bergas romānā „Es 
mīlēju krievu”. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 15/ Sast.  Z. 
Gūtmane. Liepāja: LiePa, 2010, 135.–144. lpp. 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” 
organizācijas komitejas priekšsēdētāja (2005, 2009, 2010) 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” 
redakcijas kolēăijas priekšsēdētāja un krājuma sastādītāja (2009, 2010) 
Starptautiskās zinātniskās konferences „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” 
redakcijas kolēăijas pārstāve (2007) 
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Baltu filoloăija un kultūra” direktore 
(kopš 2009) 
Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Rakstniecība un komunikācija” direktore 
(kopš 2010) 

Valodu prasmes: latviešu (dzimtā), krievu, angĜu.  
Zanda Gūtmane 

19. 05. 2010. 
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BENEDIKTS KALNA ČS  
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1965 
 
Kontaktadrese: Vesetas 8 – 30, LV-1013, Rīga  

 
ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte 

E-pasts: benedikt@inbox.lv 
 
Izglītība:  
- filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs (Latvijas Valsts Universitāte, Filoloăijas 

fakultāte, latviešu valodas un literatūras nodaĜa, 1988), 
- Rīgas 49.vidusskolas absolvents (1983). 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
- Liepājas Universitātes profesors (kopš 2004), 
- habilitēts filoloăijas doktors (Latvijas Universitāte, 1999), 
- filoloăijas doktors (Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā padome, 1993). 
 
Profesionālā darbība: 
- Liepājas Universitātes profesors (kopš 2004), 
- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociēts profesors (2001 - 2004), docents (1998-2001), stundu 

pasniedzējs (1993-1998). 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Mācību kursi: 
a) filoloăijas maăistru studiju programmā: 

- Salīdzināmā literatūra (Liepājas Universitāte, kopš 2007), 
- Latviešu drāmas vēsture (Liepājas Universitāte, kopš 2002), 
- Drāmas teorija un analīze (Liepājas Universitāte, kopš 1996).   
b) filoloăijas bakalauru studiju programmā: 
- MārtiĦa Zīverta dramaturăija (Liepājas Universitāte, kopš 2001), 
- Modernās drāmas vēsture (Liepājas Universitāte, kopš 1999), 
- Latviešu trimdas literatūras vēsture (Liepājas Universitāte, kopš 1993). 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
- pētnieciskais darbs: pētījumi latviešu drāmas vēsturē un salīdzināmajā literatūrā (skat. Nozīmīgāko 

publikāciju sarakstu); 
- referāti vairāk nekā 50 starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, 

Polijā, Slovākijā, BeĜăijā, Norvēăijā, Zviedrijā, Lielbritānijā un ASV (kopš 1995); vairāk nekā 20 
referāti nacionālas nozīmes konferencēs; 

- līdzdalība starptautiskās konferences Aktuālas problēmas literatūras zinātnē (Liepāja) organizācijā 
un konferences rakstu krājuma redkolēăijā (kopš 1999); 

- rakstu krājuma "Ibsen Studies" redkolēăijas loceklis (kopš 2003); 
- projekta "Ibsens Baltijas valstīs un Polijā" (sadarbībā ar Ibsena centru Oslo un Varšavas 

universitātes Mākslas zinātnes institūtu) Baltijas daĜas vadītājs (2004 - 2006).   
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

 
 

Monogrāfijas. 
1. Latviešu drāma. 20.gadsimta pirmā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2004. - 526 lpp.  
2. Latviešu drāma. 20.gadsimta otrā puse. (Kopā ar V.Hausmani.) - Rīga: Zinātne, 2006. – 517 lpp.  
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Zinātniski izdevumi.  
1. Vācu literatūra un Latvija. 1890 - 1945. (Sast., zin.red.; autors kopā ar I.Dauksti-Silasproăi, 

M.Gruduli, Z.Gūtmani, J.VērdiĦu.) - Rīga: Zinātne, 2005. – 878 lpp.   
2. Ibsen in Poland and the Baltic Nations. (Sast., zin. red. kopā ar K.Brinhilsvollu, L.Sokolu; autors.) 

– Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006. – 258 lpp.  
3. We Have Something in Common: The Baltic Memory. (Sast., zin. red. kopā ar A.Mihkelevu.) – 

Tallina: Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras Centrs; LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, 2007. – 214 lpp.  

4. Latviešu literatūras procesi un personības. (Sast.; kopā ar V.Hausmani.) Rīga: LU LFMI, 2008. 
200 lpp.  

5. Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968. (Sast., zin. red. kopā ar E.Eglāju-
Kristsoni.) Rīga: LU LFMI, 2008. 295 lpp.  

6. Latvieši, igauĦi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti. (Sast., zin. red.) Rīga: LU LFMI, 2008. 
1106 + 318 lpp.  

7. 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. (Sast., zin.red., kopā ar J.Undusku, J.Sprindīti). 
Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Institute of literature, Folklore and Art, 
University of Latvia; Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences, 
2009. 387 p.   

 
Mācību līdzekĜi.  
1. Vīnes modernisms. - Liepāja: LiePA, 2005. 90 lpp.  

 

Raksti. 

1. Ekspresionisms vācu un latviešu drāmā//Letonica, 2005, 12. - 1,5 a.l.  
2. Search for the Self and the Other in Latvian Modernism//Undusk R. (ed.) At the End of the World: 

Text, Motif, Culture. - The Under and Tuglas Literature Centre, Tallinn, 2005. - 0,5 a.l.  
3. Baltic Drama in the European Context: End of the 19th Century, Beginning of the 20th 

Century//Interlitteraria. – 11. – 2006. – Vol. II. – 384. – 392.lpp.   
4. Henrik Ibsen in Baltic Culture at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th//Ibsen 

in Poland and the Baltic Nations. (Sast.,zin.red. K.Brinhilsvolls, B.Kalnačs, L.Sokols.) – Oslo: 
Centre for Ibsen Studies, 2006. – 27. – 34. lpp.  

5. Soviet Censorship and Latvian Drama//Colloquia. 17. – Vilnius: Institute of Lithuanian Literature 
and Folklore, 2006. – 109. – 121.lpp.  

6. Henrik Ibsen in Baltic Culture at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th//Ibsen 
in Poland and the Baltic Nations. (Sast.,zin.red. K.Brinhilsvolls, B.Kalnačs, L.Sokols.) – Oslo: 
Centre for Ibsen Studies, 2006. – 27. – 34. lpp.  

7. Rainis and the Conflict Between the ‘Self’ and the ‘Other’ in Baltic Drama at the Turn of the 20th 
Century// We Have Something in Common: The Baltic Memory. (Sast., zin. red. kopā ar 
A.Mihkelevu.) – Tallina: Igaunijas ZA Underes un Tuglasa Literatūras Centrs; LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, 2007. – 197. – 206.lpp.  

8. Eduard von Keyserling und das Drama der Jahrhundertwende//M.Schwidtal, J.Undusk (Hrsg.) 
Baltisches Welterlebnis. Die Kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard und Hermann 
Graf Keyserling. – Universitätsverlag Winter: Heidelberg, 2007. – 231. – 240.lpp.  

9. 20. gadsimta sākuma sabiedrības tēlojums latviešu un igauĦu drāmā. Letonica, 2008, Nr. 17. 165.–
178.lpp.  

10. Sociālistiskā reālisma kanons un tā pārvarēšana Baltijas drāmā. Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē. Liepāja: LiePa, 2008. 127.–142.lpp.  

11. Baltic Drama During the ‘Thaw’. Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968. 
Rīga: LU LFMI, 2008. 152.–169.lpp.  

12. Mākslinieciskās izteiksmes meklējumi 20. gadsimta 60. – 70. gadu Baltijas drāmā. Meklējumi un 
atradumi 2008. Rīga: Zinātne, 2008, 27.–39.lpp.  

13. Vēstures tematika 20.gs. 60.–80. gadu Baltijas drāmā. Latviešu literatūras procesi un personības. 
Rīga: LU LFMI, 2008, 121.–133.lpp. 

14. Translating Ibsen’s Images: MārtiĦš Zīverts’Münchhausen’s wedding and Might.  Communication 
as ‘translatio’: Nordic – Baltic – Russian Cultural Dialogues. Daugavpils: Saule, 2008, 205.–
210.lpp.  
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15. The Native and the Foreign: August Kitzberg’s The Werewolf and Rainis’ Blow, Wind! Turns in the 
Centuries, Turns in Literature. Ed. by A. Mihkelev. The Under and Tuglas Literature Centre of the 
Estonian Academy of Sciences, Tallinn, 2009, p. 95-104.  

16. Images of Home in Inga Ābele’s and Jaan Tätte’s Plays. Turns in the Centuries, Turns in 
Literature. Ed. by A. Mihkelev. The Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy 
of Sciences, Tallinn, 2009, p. 214 - 223.  

17. Baltske literatury: Globalne problemy v lokalnom kontexte. World Literature Studies. Vol. 1 (18), 
2009. Bratislava: Institute of World Literature SAS. 3.–9. lpp.  

18. Benedikts Kalnačs, Anita Rožkalne, Guna ZeltiĦa. Literatūrzinātne un mākslas zinātnes: procesi, 
dati, personības un pētnieciskie izaicinājumi. Letonika. Trešais kongress. Zinātniskie raksti. Rīga: 
Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2009. 289.–305. lpp.  

19. The Modernist Opening in Latvia and Aesthetic Tension as a Catalyst for Change. Interlitteraria, 
15, vol. 1, p. 212–219. 

20. Nacionālās atmodas un modernitātes robežšėirtne Baltijas dramaturăijā. Rainis. „Uguns un nakts”. 
Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis, 2010, Nr. 18., 19.–32. lpp.  

21. Nacionālās vēstures tematika 20. gadsimta 20.–40. gadu Baltijas dramaturăijā. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. Liepāja: LiePa, 2011. 56.–64. lpp.  

 

Raksti enciklopēdiskos izdevumos. 
1. ŠėirkĜi enciklopēdijā „300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania”. ViĜĦa: LLTI, 2009. (Ābele, 

Inga. Janovskis, Gunars. Jurkāns, Jānis. Pētersons, Pēteris. PutniĦš, Pauls. Stumbre, Lelde. Vulfs, 
Edvards. Zālīte, Elīna. Zālīte, Māra. Zīverts, MārtiĦš.)  

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:  

- Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Identitātes estētika” vadītājs (kopš 
2010),  

- LZP pētnieciskā projekta „Baltijas literatūra: salīdzināmie aspekti” vadītājs (2009),  
- LZP pētnieciskā projekta "Latviešu literatūra Baltijas un Eiropas rakstniecības kontekstā" vadītājs 

(2005 - 2008),  
- Valsts pētījumu programmas "Letonika" apakšprojekta "Latviešu rakstnieku daiĜrades un literatūras 

žanru izpēte Baltijas reăiona kultūrvēstures kontekstā" vadītājs (2005 - 2009).  
 
 
Valodu prasmes: latviešu (dzimtā), angĜu, vācu, krievu.  
 
 

2011. gada 19. maijā                                     Benedikts Kalnačs 
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INDRA KALNI ĥA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1953.gada 6.jūlij ā 
Kontaktadrese: :   Dārzu iela 3 -22, Liepāja, LV- 3401 
Tālrunis: 63429403, mob.26399488 e-mail: rudy@apollo.lv 
 

ZiĦas par darba vietu:    GrobiĦas ăimnāzija 
                                 Skolas iela 1, GrobiĦa tālr.3491319 

Izglītība: 
No 2005. līdz 2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas fakultātes 
                                 maăistrantūrā, iegūts Izglītības zinātĦu maăistra grāds  
                                 pedagoăijā; 

        No 1971.  līdz 1976. Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē;   
                                         iegūta kvalifikācija angĜu valodas filologs –  
                                         pasniedzējs     

        
Profesionālā darbība: 

no 2006.gada 1.septembra un pašlaik angĜu valodas skolotāja un projektu  

koordinatore GrobiĦas ăimnāzijā; 
no 1995. - 2006.gada 31 .septembrim angĜu valodas skolotāja GrobiĦas vidusskolā; 
1976.- 1995. angĜu valodas skolotāja VaiĦodes vidusskolā; 

 
Darbs amatu savienošanas kārtībā: 

no 2006.gada un pašlaik skolotāju tālākizglītības kursu vadītāja RD un sporta Izglītības, 
jaunatnes departamenta  Izglītības attīstības nodaĜā 

 no 1998.gada un pašlaik stundu pasniedzēja Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
un angĜu valodas kursu vadītāja; 
1996. - 1997. angĜu valodas skolotāja ASV kā Fulbraita stipendiāte.  
 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
        2010                   EK Pestalozi modulis „Dažādi pasaules uzskati”  
        2009                  skolotāju tālākizglītotāju kursi Maltā 
         2008    angĜu valodas kursi „Skolēnu izziĦas aktivitāti,  
                                   patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa  
                                   īstemošana angĜu valodā vispārējā izglītībā”  

  2007         starptautisks psiholoăijas kurss Polijā 
  2006          starptautisks psiholoăijas kurss Jūrmalā; 
  2006          skolotāju tālākizglītotāju kursi Skotijā; 
 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:    
2010 – 2012         Eiropas PilsoĦi  projekts „Kā integrēt jauniešus sabiedrībā pēc  
                             skolas”, projekta koordinatore 
2010 – 2012           Comenius skolu projekts”Jaunie zinātnieki pēta savu pilsētu”,  
                              projekta  koordinatore 
2010 – 2011           Nordplus skolu projekts „Veselīgs dzīves veids”, projekta  
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                               koordinatore 
 2008 – 2010          Comenius skolu projekts „Sapratnes veidošana multikulturālajā  
                              Eiropā”, projekta  koordinatore 
2005 – 2008          Comenius skolu projekts „Eiropas Ideāli”, projekta  
                              koordinatore             
 
Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

AngĜu - brīvi 
Vācu - ar vārdnīcas palīdzību 

   Krievu - brīvi 
 

 
2011. gada 31. martā   .....................................  Indra KalniĦa 
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VALENT ĪNA KA ĜININA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 14.02.1953. 
 
Kontaktadrese: Ugāles 7 - 101, Liepāja, LV3407 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: valentina.kalinina@liepu.lv 
 

Izglītība: 
          2000. – 2002.  Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās    izglītības 
studiju programma. Kvalifikācija Pamatskolas angĜu valodas skolotājs 
          1979. – 1982.  Sankt-Peterburgas (ěeĦingrades)  A. Hercena v.n. Valsts  Pedagoăijas institūts.   
Klātienes aspirantūra. 1982. – Pedagoăijas zinātĦu kandidāte. 
          1970. – 1975. KaĜiĦingradas Valsts universitāte. Diploms ar izcilību. Filoloăe, krievu valodas  un  
literatūras pasniedzēja. 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
           1982. – Pedagoăijas zinātĦu kandidāte. Sankt-Peterburgas (ěeĦingrades)  A. Hercena v.n. 
Valsts  Pedagoăijas institūts.   
           1992.(nostrifikācijas gads) – Pedagoăijas doktore ( Dr.paed.) Latvijas Universitāte  
Profesionālā darbība: 
         1982. – līdz šim – LiepU  
          2006. – līdz šim - augstākās izglītības profesionālā bakalaura Ārējo sakaru vadība studiju   
programmas direktore 
          1984. – līdz 2003. -  LPA  Krievu valodas un literatūras katedras vadītāja 
          2003. – līdz 2008. -  Svešvalodu katedras docente, no 2008. – asociēta profesore. 

1993. – 2001.        -  maăistra studiju programmas Lingvodidaktika (krievu valoda) direktore. 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
          Lietišėā komunikācija un darījumraksti  krievu valodā – 3 KRP           

           Runas manieres nacionāli kulturālie stereotipi – 2 KRP 

           Antroponīmika – 2 KRP 

           Krievu valoda ārzemniekiem (angĜu valoda kā saziĦas valoda) – 4 KRP. 

           Valoda un starpkultūru komunikācija – 2 KRP 

           Krievu valodas gramatika (morfoloăija, sintakse) – 4 KRP 

           Latviešu un krievu valodas gramatikas salīdzinājums – 2 KRP;  

           Praktiskā krievu valoda – 4 KRP 

           Ievads studijās – 1 KRP 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
          Komunikatīva pieeja valodu apmācībā; starpkulūru kompetences veidošana; krievu    valodas 
mācīšanas metodikas funkcionālais aspekts, valodas un starpkultūru komunikācija. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
        Русский язык как  инструмент делового сотрудничества // РУСИСТИКА И 
СОВРЕМЕННОСТЬ. 13-я международная научная конференция. Сборник научных работ: Рига: 
Балтийская международная академия (ISBN 978-9984-47-044-3), 2011. Стр. 195 -199. 
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        Personal Names In Intercultural Communication: Linguistic Cultural Aspect.ULUSLARARASI  
IX. DIL –YAZIN – DEYI ŞBILIM SEMPOZYUMU. Cilt 2. P. 18 – 23. Sakarya üniversitesi / Turcija - 
(ISBN: 978-975-7988-82-3). -  2010. 
 
 
          Русский (иностранный) язык как средство профессиональной подготовки специалистов  
//ŠIUOLAIKINöS RUSISTIKOS TEORIJOS IR PRAKTIKOS TENDENCIJOS. Klaip÷da, 2007. 
Lpp.55. – 61. 

 
          Personal names in Latvian and Russian: identity and function //PRACE BAŁTYSTYCZNE 3: 
JĘZYK. LITERATURA.KULTURA. – UNIWERSYTET WARSZAWSKI. WYDZIAŁ 
POLONISTYKI. 2006. Lpp. 121. – 127. 

       «Давай»: слово и концепт //VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA V 
zinātnīsko rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2006. Lpp.121. – 125. 

         Антропонимика как материал для обучения языку и культуре на занятиях по РКИ в Латвии 
// Русский язык и культура в системе школьного образования европейских стран, европейские 
концепции и преподавание РКИ : Материалы Mеждународного семинара в Хельсинки. 
(Российско-финское издание). – Москва: МАКС  Пресс, 2006. С. 104 -115. 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
2011.- seminārs „Real Life Style and Methodology: Teaching and Learning with Confidence”.  
                                                                                                                   Sertifikāts. 

          2010. – kursi „ Aktuālās metodoloăijas problēmas pedagoăijas pētījumu konstruēšanā”.Apliecība. 
   2009.g.- Erasmus programmas vieslektore Anadolu  Univetsitātē (Turcija).  
   2009. g – Erasmus apmaiĦas vizīte uz Sakarya University (Turcija) par studentu praksem 
ārzemēs. 

 
         2009. – kursi „Kvalitatīvā pētniecība”. Apliecība. 
         2008.g. Erasmus programmas vieslektore Sakarya University(Turcija). 
         2008. - kursi „Lutter contre l’échec scolaire dans des banlieues défavorisées”- MarseĜa, Francija.   
                                                                                                                                        Sertifikāts.  
         2007. – Kursi „ Multimediju sistēma LECTORA – palīgs pedagogam. Sertifikāts. 
         2006. - Kursi par starpkultūru jautājumiem, kuri notika projekta „Kultūra, kas vieno” (Sabiedrības  
                      integrācijas fonds) ietvaros. Apliecība. 
 
Projekti: 
          2011. – Eiropas Sociālā fonda projekts „ Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” 

    2006. – 2007. Starptautisko pētījumu projekta dalībniece. Projekts „Profesijās 
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks ,Sekretārs, Saimniecības vadītājs mācību programmas   
uzlabošana. Veicu zin. konsultanta pienākumus. 

 
Valodu prasmes: 

Krievu  –   dzimtā valoda 
Latviešu -  brīvi 

   AngĜu    – brīvi 

 
2011. gada  7. maijā                                    Valentīna KaĜiĦina 
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JURIS ANDREJS KASTIĥŠ 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 01.07.1946. 
Kontaktadrese: Akad.M.Keldiša iela 10-4, Rīga, LV1082 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: juriska@latnet.lv 
 

Izglītība: 
        1987-1989. Latvijas Universitāte, doktorantūra; 
        1976-1980. Latvijas Universitāte, aspirantūra; 
        1972-1974. Latvijas Universitāte, Augstākie pedagoăiskie kursi; 
        1964-1969. Latvijas Universitāte, studijas Svešvalodu fakultātē 

  
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
       1997.Latvijas Universitātes profesors vācu literatūras apakšnozarē; 
       1993.Latvijas Universitātes profesora akdēmiskais nosaukums; 
       1992.habilitētais filoloăijas doktors (Latvijas Republika); 
       1992.filoloăijas zinātĦu doktors (PSRS AAK); 
       1983.Latvijas Universitātes docents; 
       1981.filoloăijas zinātĦu kandidāts (PSRS AAK). 

 
Profesionālā darbība: 
         2010 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātĦu fakultātesĂermānistikas un romānistikas 
         nodaĜas viesprofesors; 
         2008-2010 Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes Ăermānistikas nodaĜas 
         vadītāja p.i.; 
         2004 – 2010 Latvijas Universitātes profesors Moderno valodu fakultātes Ăermānistikas  
         nodaĜā;           
        1998-2004 Latvijas Universitātes profesors Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes        
         Skolotāju izglītības nodaĜā;         
        1993-1998 Latvijas Universiātes profesors un docents, Valodu centra DabaszinātĦu 
fakultāšu         svešvalodu katedras vadītājs; 
        1969-1992 Latvijas Universitātes Svešvalodu katedras asistents, pasniedzējs un vecākais 
 pasniedzējs. 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
         “Vācu literatūras modernā un postmodernā proza” (DSP literatūrzinātnē B daĜa) – 2 k.p. 
        “Rietumeiropas modernā dzeja” (DSP literatūrzinātnē B daĜa) – 2  k.p. 
         “V ācu romantisma lirika” (Vācu filoloăijas MSP B daĜa, ) - 2 k.p. 
        “Ievads ăermānistiskajā literatūrzinātnē” (V ācu filoloăijas BSP, B daĜa, 2 k.p. 
         “Laikmeta interpretācija” (Vācu filoloăijas BSP, B daĜa), - 2 k.p. 
          “Gotfrīda Benna daiĜrade” (Vācu filoloăijas BSP, B daĜa),  - 2 k.p. 
          “Vācu lirika pēc 1945.gada” (Vācu filoloăijas MSP, B daĜa), - 2 k.p.; 
          “Ingeborgas Bahmanes daiĜrade” (Vācu filoloăijas BSP, B daĜa), -  2.k.p.; 
          “Vācu modernās literatūras klasika” (Vācu filoloăijas MSP A daĜa, 2 k.p.); 
         “Vācu agrīnais reālisms un bīdermeijera stils” (Vācu filoloăijas BSP B daĜa, 2 k.p.); 
         “E.T.A.HofmaĦa romantiskā proza” (Vācu filoloăijas BSP  B daĜa, 2 k.p.). 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
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          Vācu literatūras attīstība pēc 1945.gada. 
          Gintera Eiha, Ingeborgas Bahmanes, Hansa Magnusa Encensbergera, KārĜa Krolova, 
Gotfrīda Benna u.c. daiĜrade. 
          Minhenes modernisms, Vīnes modernisms, Berlīnes modernisms. 
          Simbolisms vācu dzejā. Stefana Georges daiĜrade. Vācu ekspresionisma teorija un 
poētika. Franču un vācu simbolisma komparistisks salīdzinājums; 
          Erasmus sadarbības līguma ar Atatjurka Universitāti Erzurumā kordinātors, 2008.- 
2011.gads.  
          Erasmus sadarbības līguma ar SeviĜas universitāti un Madrides universitātē Spānijā 
koordinators, 2012.gads. 
          Panonijas Universitātes Veszpremā Ungārijā starptautiskās pētnieciskās apvienības 
IFNIG Ăermānistikas institūta biedrs; 
          LPZ projekts literatūrzinātnē (Daugavpils Universitātē) “Universālie un lokālie Latvijas 
un Eiropas kultūras modeĜi” 2006.gads. 
          2010.gada maijs – lekcijas Madrides Universitātē Spānijā Erasmus programmas ietvaros; 
          2009.gada maijs – lekcijas SeviĜas Universitātē Spānijā ErasmuS programmas ietvaros; 
          2008.gada marts – starptautiskais ăermānistu kongress Oradea Rumānijā, Parciuma 
universitātē. 
          2007.gada decembris – ăermānistu kongress SeviĜas universitātē Spānijā 
          2007.gada marts – ăermānistu kongress Madrides universitātes Filoloăijas fakultātē.            
          2006 -darba vizītes Helsinku un Oslo universitātēs. 
           Stipendijas zinātniskam darbam: 
          2010 – Alberta Ludviga Universitātē Freiburgas Vācu seminārā; 
          2004 – Konstances Universitātē VFR; 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 2010 – “Ach, diese Josefines!Ein Exkurs zu Kafka und Enzensberger”. Akademia Pomorska w 
Slupsku. Beiträge zur Literatur, Kultur und Sprache. Festschrift für Prof. Dr.habil. Klaus 
Hammer. Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku 95.-102.lpp. 
2006 – “Von der bösen Blume bis zur schwarzen Blume. Ein Vergleich des französischen 
und deutschen Symbolismus.“ Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XVI  
Zinātnisko rakstu krājums “Valoda 2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā.“ Daugavpils: 
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006. 525.-535.lpp. 
2007 -  „Poetischer Austritt aus der Gesellschaft. Die Lyrik von 
 Ingeborg Bachmann“. Krājums „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, hrsg.         
von Eve Pormeister und Hans Graubner. Tartu: Verlag Tartu University Press, 2007. S.123-
139. 
2007 - „Franču simbolisti – modernās poētikas pamatlicēji“. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 
Rakstu krājums 12 „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. “ Liepāja: LPA izdevniecība, 2007, 
123. – 132.lpp. 
2004- grāmata “Dzejas patiesība”. – Rīga: Latvijas Universitāte. –388 lpp. 
2000 - grāmata “Sāpju un skumju zenītā”. – Rīga, 2000. 281 lpp. 
                       
                              Kopējais publicēto darbu skaits: 
                              grāmatas – 2; 
                              zinātniskie raksti – 75. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
LU MVF Ăermānistikas nodaĜas vadītāja p.i. 2008.-2010.gads. 
            LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Domes loceklis (1998-2004); 
            LU Moderno valodu fakultātes Domes loceklis (līdz reorganizācijai 2010.g 
            LU Literatūrzinātnes un folkloras profesoru padomes loceklis līdz 2010.gada jūnijam; 
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            LU Filoloăijas doktora studiju programmas padomes loceklis; LZP eksperts 
literatūrzinātnē; 
            LU Rakstu sērijas “Pedagoăija” zinātniskais redaktors (2001-2004); 
             LU Rakstu sērijas “Literatūrzinātne, folkloristika, māksla” redkolēgijas loceklis; 
           zinātniskā žurnāla “Respectus Philologicus ” KauĦā (Lietuva) starptautiskās 
redkolēgijas  loceklis; 
           Vācu filoloăijas gala pārbaudījuma bakalauriem komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 
Vācu  filoloăijas gala pārbaudījuma maăistriem komisijas   priekšsēdētājs Moderno                                     
 valodu fakultātē un Humanitāro zinātĦu fakultātē Latvijas Universitātē; 
            LU Vācu filoloăijas MSP direktors 2010.g.; 
          Daugavpils Universitātes promocijas padomes literatūrzinātnē loceklis; 
            Daugavpils Universitātes Zinātnisko lasījumu padomes loceklis  līdz 2010.gadam; 
            Starptautiskās Ăermānistu apvienības biedrs; 
   Gētes biedrības Veimārā VFR biedrs; 
           Šillera biedrības Vācijā biedrs; 
           Verein Deutsche Sprache Latvijas reăiona vadītājs; 
            Internationale Sprachunion Deutsch Vācijā valdes loceklis; 
            Gētes biedrības Latvijā biedrs. 
                                                
Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 
AngĜu – brīvi 
Vācu –  brīvi 
 

2011. gada 29. martā       Juris Andrejs KastiĦš 
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VELGA LAUGALE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1961. gada 22. septembrī 
Kontaktadrese: Liepājā LV 3407, PĜavu ielā 113, tel. 63407028;  
e-pasts:  laugale@inbox.lv  
 

ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte, 
 Kūrmājas prosp. 13, 
          LV-3400, tālr.: 63483784, e-pasts: balti@liepu.lv   

 
Izglītība:  
         Liepājas Pedagoăijas akadēmijas doktorantūra no 1995. gada – 1999. gadam. 
         1980.–1984. g. studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā Latviešu valodas un literatūras 

fakultātē; kvalifikācija – vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:  
        2009.g. Filoloăijas doktora zinātniskais grāds latviešu sinhroniskajā valodniecībā, 
promocijas darbs „Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts”. 

1999. g. Filoloăijas maăistra grāds latviešu valodniecībā, maăistra darbs „Žargonismi 
latviešu daiĜliteratūrā ( 20. gs. 70.–90. gadi)”. 
 

Profesionālā darbība:  
         No 1994. gada Latviešu valodas katedras lektore 
          No 1990. gada –1994. gadam Latviešu valodas katedras asistente  

 No 1986.gada – 1992. gadam latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases 
audzinātāja Liepājas RaiĦa 6. vidusskolā. 
 No 1982. gada – 1986. gadam pagarinātās dienas grupas skolotāja Liepājas 10. 
vidusskolā. 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 „Leksikoloăija” 3KRP,  
 „Leksikogrāfija” 3 KRP, 
 „Terminoloăija” 2 KRP,  
 „Leksikostilistika” 3 KRP,  
 „Psiholingvistika” 2 KRP,  
 „Valodas kultūra” 2 KRP dažādu specialitāšu studentiem gan teorētiskā, gan praktiskā 

aspektā. 
   

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Valodniecības nozares latviešu sinhronās valodniecības apakšnozare; tēma – 
“M ūsdienu latviešu valodas aktuālas problēmas: 1) jauniešu leksikas analīze latviešu 
daiĜliteratūrā, 2) pedagoăijas terminoloăijas jautājumi”.  
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Laugale V. Mācību iestāžu nosaukumi Latvijā līdz 20.gadsimtam. Letonikas pirmais 
kongress. Valodniecības raksti. Rīga : Latvijas ZinātĦu akadēmija, 2006, 185.–192.lpp. 

Laugale V. Par vārda izvēli ikdienas saziĦā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 38.–45. lpp. 
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 Laugale V. Skolu nosaukumi Liepājā (1920-1941): vēsturiskais un semantiskais 
aspekts. Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums, tā 
izpēte un saglabāšana. Liepāja : LiePA, 2008, 95. –105. lpp. 

Laugale V. Izglītības iestāžu nosaukumi latviešu valodā: lingvistiskais aspekts. 
Promocijas darba kopsavilkums filoloăijas doktora grāda iegūšanai valodniecības 
zinātĦu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē. Liepāja : LiePA, 
2009. 122 lpp. 

Laugale V. Skolu nosaukumu struktūra Latvijā un Lietuvā/ Mokyklų pavadinimų 
sandara Latvijoje ir Lietuvoje. Res Humanitariae VI. Klaip÷da : Klaip÷dos universiteto 
leidykla, 2009, p. 147–163.  

         Laugale,V. Personvārdu lietojums izglītības iestāžu nosaukumā. Linguistica Lettica, 2010 
(19). Rīga : Latviešu valodas institūts, 2010, 166–184 lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:  
         2010./2011. mācību gadā kursu vadītāja un programmas autore projektā „Latviešu 
valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”. 
         2009./2010. māc. g. lektore skolotāju profesionālās pilnveides kursos. 
         2009./2010. māc. g. Kurzemes reăiona skolēnu ZPD vērtēšanas komisijas locekle. 

No 2008. gada 12. septembra Baltijas Pedagoăijas vēstures asociācijas biedre. 
No 2008. gada 5. maija līdz 9. maijam mācībspēku apmaiĦas programmas 
Socrates/Erasmus ietvaros nolasītas 4 lekcijas par vārda nozīmes specifiku V. Dižā 
KauĦas Universitātē (Lietuvā) 

Valodu prasmes: 

 Vācu – Ĝoti labi, krievu – labi, angĜu – sarunvalodas līmenī. 

 
  

2011. gada 28. februārī                             Velga Laugale 
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LINDA LAUZE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 27. 02. 1968. 
Kontaktadrese: Krūmu iela 38–22, Liepāja LV 3405 

 
ZiĦas par darba vietu:  

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: linda.lauze@liepu.lv 
 

Izglītība: 
1995.–1999. Liepājas Pedagoăijas akadēmija neklātienes doktorantūra;  
1986.–1991. Latvijas Universitāte; kvalifikācija – filologs, latviešu valodas un literatūras 
pasniedzējs. 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2007. Liepājas Universitātes asociētā profesore; 
2002.–2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente; 
2002. Dr.philol., Liepājas Pedagoăijas akadēmija; 
2000. Mg. philol., Liepājas Pedagoăijas akadēmija. 
 

Profesionālā darbība: 
2007. līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes asociētā 
profesore sinhroniskās valodniecības apakšnozarē; 
2002.–2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Latviešu valodas katedras docente; 
2002.–2008. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Sociolingvistikas daĜas pētniece; 
2001.–2002. Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Sociolingvistikas daĜas asistente; 

         2000.–2002. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Latviešu valodas katedras lektore; 
         1991.–2000. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Latviešu valodas katedras asistente.  

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
         „Mūsdienu latviešu valodas sintakse” 5 KRP;  
         „Sintakse” 2 KRP;  
         „Sintakses pētīšanas metodes” 2 KRP; 
        „Mūsdienu latviešu valodas interpunkcija” 2 KRP;  
        „Interpunkcijas normas un prakse” 2 KRP; 
        „Latviešu valoda (sintakse)” 2 KRP; 
        „Dzimtā valoda: sintakse” 2 KRP; 
       „Sociolingvistika” 3 KRP;  
       „Specseminārs sociolingvistikā” 2 KRP; 
       „Ievads  sociolingvistikā” 2 KRP; 
       „Sociolingvistikas teorija un virzieni” 2 KRP;  
       „Valodas kultūras pamati” 2 KRP; 
       „Valodas un runas kultūra II” 2 KRP (kopā ar Sandru OkuĦevu); 
       „Latviešu valodas praktikums” 4 KRP (kopā ar Dzintru Šulci); 
        „Valodniecības teorijas II: gramatikas pētniecība” 2 KRP (kopā ar Ievu Ozolu, Jāni Sīli, Tatjanu 
Stoikovu) u. c. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
        Valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozare, sociolingvistika; 
 pētījuma tēmas “Latviešu sarunvalodas sintakse sociolingvistiskā aspektā”, “Mutv ārdu 
 komunikācijas funkcionālie aspekti”, “Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija”; 
         2010. līdz šim brīdim ESF projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” 
dalībniece; 

2009. Lietuvas un Latvijas sadarbības projekta „Baltic Sociolinguistics (BALSOC): Linguistic 
Awareness and Orientation in Lithuania and Latvia” pētniece; 
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        2008.–2009. Latviešu valodas aăentūras projekta – populārzinātnisku rakstu krājuma „Valodas     
 prakse: vērojumi un ieteikumi” (Nr. 4 un Nr. 5) atbildīgā redaktore; 

2005.–2008. IZM valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” 
LU LVI projekta „Valoda un vide” pētniece; 
2005.–2006. Eiropas kopienas EQUAL Programmas projekta "Soli pa solim" darba grupas 
vadītāja latviešu val. metodikas izstrādē personām, kuru dzimtā valoda vai pārvaldītā valoda nav 
ne krievu, ne angĜu; 
2004.–2007. LZP finansētā zinātniskā projekta “Latvijas sabiedrības lingvistiskā integrācija” 
pētniece; 
2003.–2006. Dalībniece Bristoles universitātes sadarbības projektā ar Baltijas valstīm “Baltic  
Language and Integration Network” . 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Lauze, L. Vides faktora loma latviešu valodas lietojumā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu  
krājums 9. Liepāja : LiePA, 2005, 300.–307. lpp.  

Ernstsone, V., Joma, D., Laiveniece, D., Lauze, L., Stadgale I. Metodiskie ieteikumi latviešu  
valodas apguvei (bez starpniekvalodas). I līmenis. Liepāja, 2006. 138 lpp. 

Lauze, L. Nolieguma izteikšanas veidi latviešu sarunvalodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu  
krājums 10. Liepāja : LiePA, 2006, 197.–206. lpp.  

Lauze, L. Atbildes uz vispārējiem jautājumiem latviešu sarunvalodas sintaksē  
(Answers to General Questions in the Syntax of Latvian Colloquial Speech). Letonikas otrais kongress. 
Kurzemes novadakultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : Liepājas 
Universitāte, 2008, 106.–118. lpp.  

Lauze, L. Izpētes materiāla vākšana sociolingvistikā. Metodiski norādījumi. Liepāja : LiePA,  
2008. 64 lpp. 

Lauze, L. Par sasveicināšanos un atvadīšanos dažādās situācijās. Valodas prakse: vērojumi un  
ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 3. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 5.–12. lpp. 

 Lauze, L. Sarunas sākuma un beigu formulas. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu  
krājums 13(2). Liepāja : LiePA, 2009, 135.–146. lpp.  
         Lauze, L. Functions and Spheres of Use of Latvian Language Varieties: Radio and Television 
Journalists’ Opinion. Kalbos kultura. T. 82. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2009, 190.–201. lpp. 

        Lauze, L.Lingvistiskā un komunikatīvā kompetence radio un televīzijas žurnālistu vērtējumā. 
Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 14(2). Liepāja : LiePA, 2010, 165.–173. lpp.  
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
       2010. līdz šim brīdim LiepU rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” starptautiskās 
redakcijas kolēăijas locekle; 

2009. līdz šim brīdim IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiėe;  
2009. līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Satversmes sapulces locekle;  
2009. līdz šim brīdim studiju programmas „Latviešu filoloăija” apakšvirziena „Latviešu valoda” 
vadītāja; 
IZM Latviešu valodas un literatūras Konsultatīvās padomes locekle; 
Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle; 
Latvijas Zinātnes padomes eksperte zinātĦu nozares „Valodniecība” apakšnozarē „Latviešu 
sinhroniskā valodniecība” (2006.–2009. g.). 

Lekcijas ārzemju augstskolās:  
Klaipēdas universitātē docēts latviešu sintakses kurss 2011. g., 2006. g., 2008. g.; latviešu 
morfoloăijas kurss – 2005. g.;  
Maincas Universitātē (Vācijā) 2005. gada maijā un ViĜĦas Universitātē (Lietuvā) 2010. gada 
oktobrī Erasmus/Sokrates docētāju apmaiĦas programmā nolasītas 4 vieslekcijas (8 st.), kur 
latviešu valoda raksturota sociolingvistiskā aspektā. 

Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā valoda; 
Krievu – labi; 
AngĜu – Ĝoti labi. 

2011. gada 24. martā.         Linda Lauze 
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IRĒNA MUIŽNIECE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 03.11.1938. 
 
Kontaktadrese: Siena iela 7-32, Liepāja, LV3401 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: irena.muizniece@liepu.lv 
 

Izglītība: 
1993.g. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas zinātĦu maăistre; 
1958.- 1962.g. Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloăijas fakultātes Vācu valodas 
nodaĜa, kvalifikācija – filologs, vācu valodas skolotājs 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: M. paed. 
 

Profesionālā darbība: 
2002.g. līdz šim laikam Liepājas Universitāte, vācu valodas lektore  
1991.-2002.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Svešvalodu katedras vadītāja 
1975.-1991.g. Liepājas Pedagoăiskais institūts, Svešvalodu katedra, vec.pasn. 
1965.-1975.g. Liepājas Pedagoăiskais institūts, Svešvalodu katedras vadītāja 
1962.-1965.g. Liepājas Pedagoăiskais institūts, Svešvalodu katedra, pasniedzēja 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
praktiskā vācu valoda, vācu valodas gramatika / leksikoloăija, 
tulkošanas teorija un prakse, 
kultūras studijas (VFR, Austrija, Šveice), 
20.gs. vācu literatūra (speckurss) 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Svešvalodu mācīšanas metodika 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
atsevišėi ziĦojumi vācu valodas skolotāju un Vācu ārzemju sakaru biedrības semināros 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Sadarbība ar VFR, Austrijas un Šveices vēstniecībām Rīgā, Gētes Institūtu un R.Boša fondu, 

organizējot vieslekcijas un seminārus DACH centra lasītavā un papildinot Svešvalodu bibliotēku 
Sadarbība ar Vācbaltu biedrību Berlīnē, organizējot ikgadējus seminārus  Liepājā – par vācbaltu 

literatūru, mākslu, mūziku, vēsturi, izglītību – un nodrošinot to norisi 
 

Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā valoda 
Vācu, krievu – brīvi 
AngĜu – sarunu valodas līmenī 
 

 
2011. gada  1. februārī      Irēna Muižniece 
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ELEONORA ĥIKIFOROVA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 06.12.1965. 
Kontaktadrese: SiĜėu iela 22a-17, Liepāja, LV 3405 
Tālrunis: 29597755, e-pasts: eleonoran@inbox.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Uiversitāte, Liela iela 14, Liepāja, LV-3401 
 

Izglītība: 
1995. LPA, Pedagoăijas fakultāte, Pedagoijas maistre (Lingvodidaktikā / krievu 

valoda) 
1983. - 1988. S.M.Kirova Kazahijas Valsts universitāte, filoloăijas fakultāte, krievu 

filoloăijas nodaĜa, filoloăe, krievu valodas un literatūras pasniedzēja 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

No 1995.   Pedagoăijas maăistre 
 

Profesionālā darbība: 
 No 2003.        LiepU (LPA), krievu valodas un literatūras katedras pasniedzēja 

1989. - 2003.  LPA, krievu valodas un literatūras katedras pasniedzēja 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Krievu valoda kā dzīmta valoda, 4 KRP 
Krievu valoda kā svešvaloda, 4 KRP 
Krievu literatūra, 5KRP 
Krievu literatūras didaktika, 4KRP 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
1. Никифорова Э. Мейнстрим (доминирующие тенденции в культуре) и альтернативная 

культура: расширение словарного запаса // Valodu apguve: problēmas un perspektīva 
VI. Zinātnisko rakstu krajums. – Liepāja: LiePA, 2008. – C.145-160. 

2. Eleonora ĥikiforova Sievietes-rakstnieces mūsdienu krievu literatūrā // Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 11. Sastāda. Edgars Lāms. – Liepāja: LiepPA, 2006.  

3. Новик М., Никифорова Э. Формирование социокультурной компетенции при 
обучении РКИ // Взаимодействие языков и культур: русский язык в культурно-
коммуникативном  пространстве Новой Европы: Сборник научных статей. Выпуск 1 
/ Под ред. Ю.Е.Прохорова. – Рига. 2005. – С.297 – 306. 

 
Valodu prasmes:  Krievu - dzimtā valoda 

AngĜu - sarunvaloda 
   Latviešu - brīvi 

 
 
2011. gada 25. martā   .....................................  Eleonora ĥikiforova 
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MARINA NOVIKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 13.01. 1959. 
          Kontaktadrese: Dzintaru iela 53, Liepāja, LV3401 

Tālrunis: 25957922, e-pasts: marina.novika@liepu.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
        Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
         

Izglītība: 
1976.g. - 1980.g. Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, Pamatskolas pedagoăijas un 
metodikas fakultātes,  pamatskolas skolotāja.   
1984.g. - 1988. g. PSRS Pedagoăijas zinātĦu akadēmija, Zinātniskās pētniecības institūts: 
krievu valodas un literatūras mācīšanas nacionālā skolā, aspirantūra. 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2006.g.    Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente 
1993.g.    doktora grāds pedagogijā 
 

Profesionālā darbība: 
No 2006.g.                       Liepājas Pedagoăijas akadēmija, docente  
No 1993.g līdz 2006.g.    Liepājas augstskola, docente 
No 1989.g. līdz 1993.g.   Liepājas augstskola, lektore 
No 1983.g. līdz 1989.g.   Liepājas Valsts instituts, asistente  
No 1980.g. līdz 1983.g.   Nīcas vidusskola, krievu valodas un literatūras skolotāja 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Krievu valoda  8 KRP. 
Praktiskā krievu valoda 4 KRP. 
Otrā svešvaloda (krievu) 12 KRP. 
Kultūras studijas (Krievija) 3 KRP 
Krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas metodika 3 KRP. 
Krievu valodas kā dzimtas valodas mācīšanas metodika 12 KRP. 

         Bērnu literatūra (krievu) 2 KRP. 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
1. Марина, Новик; Элеонора, Никифорова. Формирование социокультурной 

компетенции при обучении русскому языку как иностранному// Взаимодействие 
языков и культур: русский язык в культурно-коммуникативном пространстве новой 
Европы / Под ред. Ю.Е.Прохорова.- Рига, 2005. – с.297-307. 

2. Марина, Новик Особенности русской письменной речи в Интернете //          Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva VI. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2008. - 
C.269.-276. 

3. Марина, Новик .Трудности восприятия русской письменной речи в Интернете // Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva. VII– Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePA, 2010. - 
C.. 

 

Valodu prasmes: 
Krievu - dzimtā valoda 
Latviešu – ir attestēta atbilstoši valodas prasmes augstākās pakāpes prasībām  
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
 

2011.gada 30. martā                                                      Marina Novika 
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SANDRA OKUĥEVA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1960. 
Kontaktadrese: Siguldas iela 13 – 1, Liepāja, LV – 3416 
Tālrunis: 2 634 62 65; e-pasts: sandra.okuneva@liepu.lv 

 
ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte 
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV – 3401 

 
Izglītība: 

1998. Liepājas Pedagoăiskā augstskola, iegūts filoloăijas maăistra grāds latviešu 
literatūrā 

1993. – 1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā  
1979. – 1983. studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskā institūta Latviešu valodas un 

literatūras un matemātikas fakultātē, iegūta latviešu valodas un literatūras 
skolotāja kvalifikācija 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1998.  Filoloăijas maăistra grāds latviešu literatūrā 
 
Profesionālā darbība: 

No 1998. Liepājas Universitāte (līdz 2008. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija), 
Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes lektore  

2009. – 2010. Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes dekāna  
pienākumu izpildītāja 

2005. – 2009. Liepājas Universitāte, Humanitārās fakultātes prodekāne  
1996. - 2005. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā darbā 
1993. - 1998. Liepājas Pedagoăiskā augstskola, Latviešu valodas un literatūras katedras 

lektore 
1989. - 1993. Liepājas Pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras katedras 

asistente 
1983. - 1989. Liepājas 10.vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Retorika,  2 KRP 
Valodas un runas kultūra, 2 KRP (kopā ar asoc. prof. Lindu Lauzi, doc. Velgu Laugali)  
Publiskā runa, 2 KRP 
Bērnu literatūra, 2 KRP 
Pasaules literatūra: romantisma un reālisma literatūra, 3 KRP 
V. PlūdoĦa dzeja, 1 KRP 
  

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture: V. PlūdoĦa dzeja, Ē KūĜa daiĜrade, latviešu bērnu 
literatūra.  
Komunikācija: publiskā runa. 
 
Darbība pētnieciskajos projektos:  
Valsts pētījumu programmas Letonika projekts „Valoda un vide” (2006): „Kurzemes rakstnieku 
silueti”. 
Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekts Nr. 6 „Reăionālā identitāte Eiropas 
kontekstā”(6.2.): „Literārā Kurzeme”(1.nodaĜa) (2010 – 2012):  „Kurzemes rakstnieku devums 
bērnu literatūrā”. 



  

 86 

Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekts Nr. 6 „Reăionālā identitāte Eiropas 
kontekstā”(6.2.): „Literārā Kurzeme”(1.nodaĜa) (2011):  „Kurzemes kultūras enciklopēdija” 
(Teātris). 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Daži prezentācijas nobeiguma veidošanas aspekti. Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu 
krājums, 14 (1). Liepāja : LiePa, 2010. 203. – 209.lpp. 
Latviski tulkotā literatūra 2007.gadā: piedāvājums pusaudžiem. Bibliotēku pasaule. Nr. 45, 
2009, 47.-51.lpp. Pieejams:http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-
pasaule/BP_45.pdf 
Dzīvnieciskie cilvēki un cilvēciskie dzīvnieki Ē.KūĜa stāstu krājumā „Flamingo  Jēpis”.  
Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais  mantojums, tā izpēte un 
saglabāšana. Liepāja : Liepājas Universitāte : LiePa, 2008. 175. – 186.lpp. 
Ēriks Kūlis. Mīlestības bruĦinieks. Kurzemes rakstnieku silueti. Liepāja : LiePA, 2007. 95. – 
130.lpp. 
Apmiers vai nemiers? Pārdomas par V. PlūdoĦa 30.gadu dzeju. Materiāli par kultūru Latvijā. 
Rīga : Zinātne, 2003. 129.-139.lpp. 
Māksla un mākslinieks PlūdoĦa dzejā un piezīmēs. Aktuālas problēmas literatūras 

 zinātnē: Rakstu krājums. Liepāja : LPA, 2003. 131.-141.lpp. 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Valodu prasmes:  Latviešu – dzimtā valoda 

Krievu – brīvi  
Vācu – apmierinoši  

    
 
2011.gada 25. marts       Sandra OkuĦeva 
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LARISA PAVLOVSKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 06.08.1952. 
Kontaktadrese: Dzintaru iela 21 - 16, Liepāja, LV3401 

 
ZiĦas par darba vietu: 

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: larisa.pavlovska@liepu.lv 

 
Izglītība: 

1997.– 2000. g. A. Puškina Krievu valodas institūta doktorantūra (Maskavā) 
1979.– 1982. g.  PSRS Pedagoăijas zinātĦu akadēmijas Zinātniski pētnieciskais  

institūts krievu valodas pasniegšanai nacionālajās skolās (Maskavā) 
1969.– 1974. g. KišiĦevas universitāte, filoloăijas  fakultāte.        

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

2007.g. – Liepājas Universitātes asociētais profesore, dipl. LiepU № 012, 

2000.g. – Krievijas pedagoăijas zinātĦu doktora grāds, dipl. ДК № 005662, 
           1993. g. - LU pedagoăijas zinātĦu doktora grāds (nostrifikācija LU Pedagoăijas 
                           habilitācijas un promocijas padomē), dipl. C-D № 00614, 

1991. g. -  Krievu valodas un literatūras katedras docente, dipl.  ДЦ № 036520, 
1982. g. -  pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, dipl.  ПД № 005626. 

 
Profesionālā darbība: 

   no 1976.g. līdz šim brīdim strādāju Liepājas Universitātē: 
2008.g. – associētā profesore 

1988. – 2007. g. - docente 

            1985. – 1988. g. - vec. pasniedzēja 

            1976.  - 1985. g. - pasniedzēja 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 „Krievu valoda (svešvaloda) iesācējiem” – 4 KRP; 
 „Krievu valoda” – 2 KRP; 
 „Svešvaloda (krievu valoda )  – 5 KRP; 
 „Lietišėā krievu valoda” – 4 KRP; 
 „Latviešu un krievu salīdzināmā  frazeoloăija” – 2 KRP; 
 „Svešvaloda (krievu)  – 4 KRP; 
 „Krievu valoda (fonētika)” – 3 KRP; 
 „Krievu valoda (leksikoloăija)” – 3 KRP; 
 „Valodas kultūras pamati” – 2 KRP; 
 „Folklora” – 3 KRP. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

katru gadu piedalījos konferencēs, semināros ar referātiem  (Latvijā, Krievijā, 
Polijā, Spānijā, Čehija, Grieėijā …) 
Vadīju studentu un maăistrantu zinātnisko darbus rakstīšanu.  

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

1. Павловская, Л. Мультимедиа в обучении РКИ – Русистика и современность: 13-я 
Международная научная конференция. Сборник научных статей. – Рига, 2011, 363-
365. 
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2. Павловская, Л. Ономастический аспект фразеологии при обучении русскому языку 
как иностранному (Internetā: http://rusistica.ru/articles.php?article_id=152) 

3. Павловская, Л. Фонетическая работа в обучении РКИ на основе текстов песен.-  
«Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского 
языка как иностранного и в переводе»: материалы международной научно-
практической конференции. – Москва: МГУ, 2009, с.459 – 465.  

4. Павловская, Л. Праздники как лингвокультурологический феномен в обучении 
русскому языку как иностранному. С 115 – 122. /Русистика на рубеже веков: 
Юбилейная книга в честь профессора Антонии Палиньского.- Rzeszow: 
Wydawnictwo Uniwersitetu Rzeszowsjiego, 2009. 

5. Павловская, Л. Прецедентные тексты и текстовые реминисценции в обучении 
русскому языку как иностранному: Русская литература в мировом культурном и 
образовательном пространстве. Материалы конгресса. Санкт-Петербург, 15-17 
октября 2008 г. Русская литература в контексте мировой культуры. Место и роль 
русской литературы в мировом образовательном пространстве / Под ред. 
П.Е.Бухаркина, Н.О.Рогожиной, Е.Е.Юркова. – В двух томах. – Т. I. Ч.2. – СПб.: 
МИРС, 2008, с.317-322.– см. также на сайте: http://meropr/ropryal.ru/liter2008 

6. Павловская, Л. Праздники как лингвокультурологический феномен в обучении 
русскому языку как иностранному. /Русистика на рубеже веков: Юбилейная книга в 
честь профессора Антонии Палиньского.- Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersitetu 
Rzeszowsjiego, 2009, 115 – 122  с. 

7. Павловская, Л. Русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. – Liepāja: LiePA, 
2007. - 128  lpp. 

8. Павловская, Л. Имя существительное    в шутку и всерьёз. Часть I – Лиепая: ЛПА, 
2005. 122 с. 

9. Павловская, Л. Имя существительное    в шутку и всерьёз. Часть II – Лиепая: ЛПА, 
2005. 71 с. 

10. Павловская, Л. Использование элементов фольклора при обучении русскому 
языку: Взаимодействие  языков и культур: русский язык в культурно-
коммуникативном   пространстве новой Европы. Вып.1. – Рига: Издательство БРИ,  
2005, 319 – 327 с. 

 

Pavisam :119. 

  

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Esmu krievu valodas un literatūras pasniedzēju starptautisko asociācijas locekle (no  
1996.g.). 
Valodu prasmes: 

Krievu – dzimtā valoda  
Latviešu – ir attestēta atbilstoši valodas prasmes augstākas pakāpes prasībām 
Vācu – apmierinoši, sarunvaloda.  
 

2011. gada 11. aprīlī.                              Larisa Pavlovska 
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LARISA PETRE 
Profesionālā   un  zinātniskā  biogrāfija 

(Curriculum vitae) 
 
Inform ācija par personu                 Larisa Petre 
                                                           27.02.1960.g.         270260-10806 
 
ZiĦas par dzīves vietu                     Mežu iela  31a, Liepāja LV-3405 
                                                          tel. 63487218 
 
ZiĦas par darba vietu                     Lielā iela 14, Liepāja LV3401 
                                                          tel. 63407732 
                                                        

Profesionālā un akadēmiskā         2005-2009 Doktorantūra Pedagoăij ā                                       
Izglītība                                               2006.08. „Konsultēšana multikulturālā vidē                                 
                                                            Eiropā”, ESMA, European Councellor for   
                                                             Multicultural Affairs - 5 ECretits) 

2006.04. kvalifikācijas celšanas kursi Lielbritānija, 
Edinburga, ”Teacher Methodology Course TT” 
2002-2003 IZM, Lielbritānijas Padome 220 stundu kursi, 
iegūta kvalifikācija „University-based Methodologist” 

                                                          2002. Fulbraita studijas ASV, ”Fulbright 
                                                          American Studies Institute for Secondary School  
                                                           Teachers and Teacher Trainers. 

                                                         1995.-1998.g.-LPA maăistrantūra, 
                                                           pedagoăijas maăistre 

1998.g. Lielbritānijā, Kembridžā iegūta kvalifikācija 
“Teacher Trainer” 
1978.-1983. Maskavas Valsts Pedagoăijas Institūts, angĜu 
valodas skolotājs 

Profesionālā darbība                       2000.g. febr. – līdz šim laikam  LiepU, 
lektore 

                                                          2002-2010 -  LiepU Svešvalodu katedras  
                                                          vadītāja 
                                                           1987.-2000.g. –LPA, asistente 
                                                          1984.-1987.g. –LPA, laborante 
                                                          1998.g. –līdz šim laikam – Studiju programmas  

 “Pamatizglītības angĜu valodas skolotājs “ direktora 
vietniece 

Prasmes un intereses                       Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, 
              darbs ar internetu  
                                                          Valodas – latviešu, krievu, angĜu, vācu. 
Publikāciju skaits 2000-2010             15   
Zinātniskās konferences 2000-2010   25 uzstāšanās ar referātiem 
 
                 Konferences un semināri 
                          (2000.- 2010.)  
        

1. Pestalozzi programmas ietvaros 128 Eiropas seminārs” Ăender –Mainstreaming:How 
does school guarantee gender equality?”21.-25.06.2010. Vācija,Bad Wildbad  

2. 2.zinātniskā konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu 
sabiedrībā”16.04.2010. LiepU,Liepāja 
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3. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs.Profesionālas pilnveides programma 
“Infrormācijas tehnoloăiju izmantošanas iespējas angĜu valodas apguvē 
(3.modulis,A)30.03.2010 

4. 7.starptautiski zinātniski metodiskā konference”Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva,”26.03.2010.LiepU,Liepāja 

5. Oxford Teacher Development seminar “Teaching the Whole Child Supportive and 
Produtive Writing Lessons .A Project Approach.25.03.2010 

6. 1.ERACON ERASMUS koordinātoru conference, 7.-11.05.2008, Portugāle, Lisabona 
7. Starptautiskā zinātniskā conference „Valodu apguve: problēmas un 

perspektīva ” 28.03.2008.,Liepāja 
8. Pedagogu meistarības pilnveides programma „Interaktīvās tāfeles un digitālo resursu 

nozīme mācību procesa mūsdienīgā īstenošanā” 27.07.2008 Tālākizglītības centrs 
9. Seminārs „Breathing Life Into The English Language Classroom”, Express publishing 

ELT. 13.03.2008. 
10. Seminārs diskusija par studiju kursa izstrādi par kultūrkompetences un starpkultūru 

dialoga jautājumiem. 15.02.2008 Rīga, Dialogi.lv ,ĪUMSILS 
11. 1.starptautiskā zinātniskā konference „Psiholoăijas aktualitātes mūsdienu izglītībā“ 

22.11.2007., LPA, Liepāja 
12. XII starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitāte kā personības īpašība“ 

RPIVA, Rīga, 09-10.11.2007.  
13. 2007/08- „Konsultēšana multikulturālā vidē Eiropā”, ESMA, European Councellor for 

Multicultural Affairs- 5 ECretits, Polija 
14. 2006/08- „Konsultēšana multikulturālā vidē Eiropā”, ESMA, European Councellor for 

Multicultural Affairs - 5 ECretits, Latvija 
15. LPA, 4.starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse“ 09.06.2006., Liepāja  
16. LPA, 5.starptautiskā konference „Valodu apguve: problēmas un 

perspektīva” 30.03.2006., Liepāja 
17. Howthorn /Edinburgh School of English, kvalifikācijas celšanas kursi “Teachers 

Methodology Course TT” 09.04.2006 - 22.04.2006.  
18. 2nd Longman ELT Conference “The Role of Teacher in the English Language 

Classroom” 21.03.2006, Liepāja 
19. Express Publishing ELT Consultant Steve Lever Seminar, 22.03.2006, Liepāja 
20. IATEFL and LATE conference “Young Learners: Theories, Practicalities, Realities” 

26.-28.08 2005., Rīga 
21. Express Publishing ELT seminārs “Humanistic Teaching: How to Make Everyone 

Happy” 
22. Longman ELT conference “The History of Innovation: Meeting the Needs of Today 

and Tomorrow” 15.03.05., Liepāja 
23. ALSI seminārs “Teaching Practice Organization and Mentors’ Role in it”  

15.-19.12.04., Rīga 
24. IATEFL “English in the New Europe: Exploring the Changing Nature of Teaching and 

Learning English in a Wider European Context” 20-22.08.04., Rīga 
25. IZM, Lielbritānijas  Padome 220 stundu kurss “Mentor Training Course” piešėirta 

kvalifikācija “University-based Methodologist” 2002.-2003.g. Rīga 
26. Norwich Institute for Language Education, “Trainer Refresher Course for Tutors” 

Lielbritānija, Noridža, 15.03.-29-03.2003. 
27. Eiropas Padome, IZM, Lielbritānijas Padome, seminārs ”Mentoring: the key to high 

Quality pre-service language teacher education”, 20.23.08.2003.,Ventspils 
28. Eiropas Valodu Centrs, Projekts „IT and young language learners” 2000.-2003., 

Austrija, Grāca. 
29. Fulbright American Institute for Secondary School Teachers and Teacher Trainers, 

ASV, Amhest, MA, 28.06.-10.08.2002. 
30. LPA, konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” 8.11.2002 ., Liepāja 
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31. Lielbritānijas  Padome, konference „ Professional Development for Foreign Language 
Teacher Trainers” 27-28.10.2001. Tartu ,Igaunija 

32. American Institute for Research, projects ”Reading and Writing. Critical Thinking”, 
vērtētāja, marts 2001. Latvija. 

33. Lielbritānijas Padome, seminārs „Presett Partnership Project. First Methodologists’ 
meeting” 21.-24.01.2001. 

34. Peace Corps, konference „American Studies” 4.03.2001. Liepāja 
35. Eiropas Padome, Lielbritānijas Padome, konference „Professional Development for 

Foreign Language Teacher Trainers” , 23.-26.03.2000., Latvija.      
                                                                              
                                PUBLIKĀCIJAS 
   

1. Petre,Larisa (2010) „Procesuālie modeĜi multikulturalisma pētījumos”,7. starptautiskā 
zinātniskā konferencē,26.03.2010 LiepU,Lliepāja 

2. Petre, Larisa, (2008).”Multikultulturālais aspekts svešvalodu apguvē”, ”Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva” 6.starptautiskā zinātniskā konferencē 28.03.2008.,  LPA, 
Liepāja 

3. Petre, Larisa, (2008) ”Multicultural Aspect in Foreign Language Teaching In Secondary 
School In Latvia”,„Konsultēšana multikulturālā vidē Eiropā”, SMA, European 
Councellor for Multicultural Affairs, Lodz, Polija 

4. Petre, Larisa, (2007), ”Brīvās personības psiholoăiskā būtība nacionālās identitātes 
veidošanā multikulturālā aspekta realizācijā vidusskolā”, ”Psiholoăijas aktualitātes 
mūsdienu izglītībā” 1. starptautiskā zinātniskā konferencē 22.11.2007.,  LPA, Liepāja 

5. Petre, Larisa, (2007), Skolotāja radošas personības loma multikultūrālā aspekta 
īstenošanā svešvalodu stundās”, XII starptautiskā kreativitātes konference, RPIVA, 09-
10.11.2007. Rīga 

6. Petre, Larisa, (2007) ”Multicultural aspect in foreign language teaching” „Konsultēšana 
multikulturālā vidē Eiropā”, ESMA, European Councellor for Multicultural Affairs, 
Polija 

7. Petre, Larisa, (2006) „Skolotāja darbs multikulturālā klasē mūsdienu Latvijas skolā” 
LPA, 5.starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, 
Liepāja 

8. Petre, Larisa; KalniĦa, Indra, (2006) „Multicultural Aspect in Foreign Language 
Teaching”, 4.starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse”, Liepāja. 

9. Pavlovska, Larisa; Petre, Larisa (2005) „Student Language Education in a Multi-cultural 
Context”, LPA, Zinātniska konference, Liepāja. 

10. Petre, Larisa (2002) ”English Language Acquisition. Myths and Reality” Zinātnisko 
rakstu krājums, konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”. LPA, Liepāja 

11. Petre, Larisa (2002) “The Declaration of Independence as a reading text for   
Intermediate level”, Project book, Institute for training and development, 
Amherst, Massachusetts USA. 

12. Petre, Larisa (2001) ”Mācīšanās veicināšana” Valodu apguve: problēmas un   
perspektīva, zinātnisko  rakstu krājums,  LPA, Liepāja. 

13. Petre, Larisa (2001) ”Observation as a Learning tool” Zin ātnisko rakstu krājums 
Konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”. LPA, Liepāja  

14. Petre, Larisa (2000) “Facilitating learning” Zinātnisko rakstu krājums 
Konference„Valodu apguve :problēmas un perspektīva”. LPA, Liepāja 

15. Petre, Larisa (2000) “Zīmējumi un attēli – līdzeklis angĜu valodas apguvē sākumskolā”, 
metodiskais līdzeklis, LPA, Liepāja. 

 
 
2011. gada 5. aprīlī        Larisa Petre 
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GUNTA SMILTNIECE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 11.12.1943. 
 
Kontaktadrese: Ūliha iela 12-41,  Liepāja, LV3401 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401 
E-pasts: gunta.smiltniece@liepu.lv 
 

Izglītība: 
 1971. – 1974. LPSR ZinātĦu Akadēmijas A.Upīša Valodas un literatūras institūta aspirantūra 
 1964. – 1968. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūta Latviešu valodas un literatūras 
 fakultāte 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

1979. filoloăijas zinātĦu kandidāta grāds (LPSR ZA A.Upīša Valodas un literatūras institūts)  
1992. nostrificēts filoloăijas doktora grāds (Latvijas Universitāte) 
 

Profesionālā darbība: 
2003. līdz šim brīdim Liepājas Universitātes asociētā profesore 
1986. – 2003. Latviešu valodas katedras docente 
1975.– 1986. Latviešu valodas un literatūras katedras vecākā pasniedzēja 

1974. – 1975. un 1969. – 1971. LPA Latviešu valodas un literatūras katedras pasniedzēja 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Bakalaura studiju programmā:  
  „M ūsdienu latviešu valodas morfoloăija un stilistika” 2 KRP 
  „Latviešu rakstu valodas vēsture” 2 KRP 
  „Morfēmika un vārddarināšana” 2 KRP 
 Maăistra studiju programmā: 
  „Latviešu valodas morfoloăijas vēsture” 2 KRP 
  „Morfostilistika” 2 KRP 
  „Problēmjautājumi morfoloăijā” 2 KRP 
 Doktora studiju programmā: 
  „Vārddarināšana” 2 KRP 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
  

 Pētījumi latviešu sinhroniskajā valodniecībā. Latviešu valodas gramatiskās sistēmas 
 izpēte morfoloăijas un morfostilistikas aspektā. 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
 Smiltniece, G.Divdabju gradācija. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, 3. Rīga : LU 
 Akadēmiskais apgāds, 2006, 88.– 92. lpp. 
 Smiltniece, G.Abreviatūras preses izdevumu virsrakstos. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 11.  
 Liepāja : LiePA, 2007, 242.–248. lpp. 
 Smiltniece, G.Īpašvārdi preses izdevumu virsrakstos. Letonikas otrais kongress. Kurzemes 
 novada  kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : LiePA, 2008, 200.–
 209. lpp. 
 Smiltniece, G. Kopdzimtes lietvārdi latviešu valodā. Linguistica Lettica. Rīga : LU Latviešu 
 valodas institūts, 2008, 15.–26. lpp. 
 Smiltniece, G. Daži problēmjautājumi skaitĜa vārda sakarā. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 13 
 (1). Liepāja, LiePA, 2009, 154.–160.lpp. 
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 Smiltniece, G. Adverbu gradācija. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja, LiePA, 
 2010, 292.–300. lpp. 

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
  

 No 2001. g. līdz šim laikam Liepājas Universitātes Senāta locekle  
 Liepājas Universitātes starptautiskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 
 zinātniskās komitejas locekle 
 2010. g. Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas 
 aspekti” atbildīgā redaktore 
Projekti: 

 Latvijas Zinātnes padomes projekts „Latviešu valodas gramatika 1959- 2009”. Autore 
gramatikas  nodaĜām „Lietvārds”, „SkaitĜa vārds” , „ApstākĜa vārds”, „Saiklis” 

 Valsts valodas aăentūras projekta – krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” atbildīgā 
redaktore (2007.) 

 
Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenis, lasu ar vārdnīcas 
palīdzību. 

 
 
 
2011. gada 7. aprīlī        Gunta Smiltniece 
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INETA STADGALE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1969 
 
Kontaktadrese: Peldu 29 – 25, Liepāja 
 

ZiĦas par darba vietu: 
LiepU Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte, Dabas un sociālo zinātĦu fakultāte 
Liepājas Dome, Vides un veselības daĜa 
 

E-pasts: ineta.stadgale@dome.liepaja.lv 
 

Izglītība: augstākā 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
Lektore  
Filoloăijas maăistre 
Maăistrs sabiedrības vadībā 

 
Profesionālā darbība: 
Lekcijas, pirmsdiploma prakses vadīšana, dalība LiepU bakalaura un maăistra programmu 
eksāmenu komisijās (sabiedrības vadība, lietišėā socioloăija, mūzikas terapija), dalība dažādos 
integrācijas un kultūras projektos u.c. 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
Programmā „Baltu filoloăija un kultūra” – Ievads valodniecības studijās (latīĦu valoda) 
Programmā „Svešvalodu skolotājs” - LatīĦu valoda  
Programmā „Latviešu valodas un literatūras un svešvalodu skolotājs” - LatīĦu valoda 
Brīvās izvēles (C daĜas) studiju kurss - ES dokumentu tekstveide 
Programmā „Biroja administrēšana” - Projektu vadība 
Programmā „Ārējo sakaru vadība” - ES: politika un projekti 
Programmā „Iestādes un uzĦēmuma vadība” -- ES: politika un projekti 

 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Liepājas Universitātes doktorantūra, virziens- lietišėā valodniecība (no 2009. gada). 
Sadarbība ar PoznaĦas universitātes Skandināvu valodu katedru (Polija), vieslekcija un 
pieredzes apmaiĦa par metodēm valodas mācīšanā bez starpniekvalodas 2007. gadā. Pieredzes 
apmaiĦa Lietuvā, Grieėijā, BeĜăijā. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
LLU sociālo zinātĦu fakultātes 5. Ikgadējā starptautiskajā konferences „Jaunas dimensijas 
sabiedrības attīstībā”  izdevumā publicēts zinātniskais raksts:  

Stadgale I..Kopīgais un atšėir īgais dokumentos migrācijas jomā ES valodās, LLU, 2009 (CD 
formāts). 

Stadgale I. Speciālie teksti migrācijas jomā: leksiskais aspekts. ŠauĜu universitātes un ViĜĦas 
universitātes 17 Starptautiskās zinātniskās konferences „Teksts: lingvistika un poētika” tēžu 
krājums. ŠauĜi: ŠauĜu universitāte, 2009, 63.lpp. 
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Stadgale I. ”Eiropas Savienības dokumentu valoda migrācijas jomā Latvijā un Lietuvā”  
Liepājas universitātes zinātniskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” rakstu krājums, 
2010 

Stadgale I. ”Terminu ekvivalences problēma dokumentos migrācijas jomā” , DU 52. Zinātniskā 
konference, 2010 

Patvēruma meklētāju integrācija. Kuratora modelis. - Liepāja, Jelgavas tipogrāfija, 2007 
 
Stadgale I. Liepājas rajona padomes izstrādātais integrācijas modelis un tā pielietojamība 
Latvijas sociāli ekonomiskajā kontekstā //Konferences “Imigrantu integrācijas aspekti Latvijas 
sociāli ekonomiskajā vidē” referātu krājums.- Liepāja, Jelgavas tipogrāfija, 2007, 41-49.lpp 
 
Latviešu valodas apguve bez starpniekvalodas. Pedagogu tālākizglītības kursu materiāls. - 
Liepāja, Jelgavas tipogrāfija, 2007, 5-6.lpp 
 
Metodiskie ieteikumi latviešu valodas apguvei bez starpniekvalodas. I līmenis.- Liepāja, 
Jelgavas tipogrāfija, 2006, 3-8.lpp 
 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 

„Soli pa solim” - EK EQUAL programmas finansēts starptautiskās sadarbības projekts (2005 – 2007) 
 
 
Valodu prasmes: latviešu (dzimtā), angĜu (brīvi), krievu, lietuviešu. 
 
 

2011.gada 16.maijā                              Ineta Stadgale 
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RASA ŠMITE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Pers. kods: 150469–11216 
Pases nr. LV3327611, izdota PMLP Rīgas 2. nodaĜa, 31.10.2008 (derīga līdz 30.10.2013) 

Adrese AusekĜa iela 3–49, Rīga LV 1010, Latvija  
 Tel. 26546776 (mob.) 

 
ZiĦas par darba vietu: 
 pamata: Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorija, pētniece, 
 arī: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, direktore tel. 67228478 (RIXC) 
 arī: RSU Komunikāciju fakultāte, stundu pasniedzēja 

 
Izglītība: 
2006 – 2009 – RSU socioloăijas dokorantūra (promocijas darba tēma “Kreatīvās tīkla 
kopienas”) 
2000 – Iegūts Mag.Art Latvijas Mākslas akadēmijā. 
1993/1994 – Vizuālo Mākslu Institūts Kampenē, Nīderlandē (Constantijn Hygens Visual and 
Performing Arts School in Kampen, NL) 
1988 – 1993  – Latvijas Mākslas Akadēmija, Mākslas bakalaurs (B.Art) 
1984 – 1988  – Rīgas Lietišėās mākslas vidusskola 
1976 – 1984 – Rīgas 45. vidusskola 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 sociālo zinātĦu doktora grāds (Dr. Sc. Soc.) – RSU 2011,  
 mākslas maăistrs (Mag.Art.) – LMA 2000,  
 mākslas bakalaurs (B.Art.) – LMA 1993,  

 
Profesionālā darbība: 
2011. g. aprīlis–maijs ___ Starptautiska starpdisciplinārās mākslas izstāde “Aug_spēja” 
(kuratore, kopā ar Raiti Šmitu), kim?/RIXC Galerijā Spīėeros, Rīga/LV 
2010. g. decembris ___ Interneta radio Ozone. Izstāde “MĒS ESAM TĪKLĀ – Net.art.lv” 
(kuratore, kopā ar Raiti Šmitu), kim?/RIXC Galerijā Spīėeros, Rīga/LV 
2009. g., augusts ___ „Māksla un atjaunojamās tehnoloăijas” simpozija organizēšana un 
koncepcijas izstrāde. Organizē RIXC sadarbībā ar SERDE. Aizpute/LV 
2009. g., oktobris ___ „Māksla+Komunikācijas 11: Enerăija” festivāla un izstādes kūrēšana 
(kopā ar RIXC) un starptautiskas zinātniskas konferences “Enerăija” organizēšana (kopā ar 
Liepājas universitāti). Rīga/LV 
2008. g., oktobris ___ „Māksla+Komunikācijas 10: Spektropija” festivāla un izstādes kūrēšana 
(kopā ar RIXC) un starptautiskas zinātniskas konferences “Spektropija” organizēšana (kopā ar 
Liepājas universitāti). Rīga/LV 
2007. g., maijs/jūnijs ___ „Māksla+Komunikācijas 9: Spektra ekoloăija” festivāla orgnizēšana 
(kopā ar RIXC) un starptautiskas zinātniskas konferences “Māksla un spiegošanas 
tehnoloăijas” organizēšana (kopā ar Liepājas universitāti). Rīga, Liepāja, Aizpute/LV 
2006. g., augusts ___  „Māksla+Komunikācijas 8: ViĜĦi” festivāla orgnizēšana (kopā ar RIXC) 
un starptautiskas zinātniskas konferences “ViĜĦi – elektromagnētiskie viĜĦi kā materiāls un 
medijs mākslā” organizēšana (kopā ar Liepājas universitāti). Rīga/LV 
2005. g., oktobris ___ Radošo darbnīcu projekts un izstāde “Spektrogrāfija”, organizētāja un 
dalībniece. Parīze/FR 
2005. g. maijs ___  „Telpa un uztvere”, simpozijs, organizētāja, izdevuma sastādītāja un 
diskusiju moderatore. Rīga/LV 
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2004. g., septembris–oktobris ___ „Māksla+Komunikācijas 7: Kultūrkartēšana” festivāla 
organizēšana. Rīga/LV 
2004. g., maijs ___  „RAM5: Atvērtā koda arhitektūra” radošo darbnīcu organizētāja. Rīga/LV 
2004. g., maijs___  „RAM5: Atvērtā koda arhitektūra” radošo darbnīcu diskusiju moderatore un 
izdevuma „Nicepaper#2: . Rīga/LV 
2003. g., augusts ___  „Locative Media” radošās darbnīcas, organizētāja un dalībniece. 
Liepājas Karosta/LV 
2003. g., maijs ___  „Māksla+Komunikācijas 6: Mediju arhitektūra” festivāla ideja un 
organizēšana. Rīga/LV 
2000. g., jūlijs.  ___ "Tech_nicks", simpozijs, net.radio radošās darbnīcu vadīšana. Hull/UK 
2000. g., 5.–10. maijs  ___  "Artgenda2000"/Rīga Media Space radošo darbnīcu vadītāja un 
diskusiju moderatore. Helsinki/FI 
2001. g.,  7–12.septembris ___  "Māksla+Komunikācijas V" festivāls, Rīga–Eiropas kultūras 
mēneša pilsēta ietvaros organizētāja. Rīga/LV  
2001.g., 3.–12.augusts  ___  "Acoustic.space.lab" strarptautiskā skaĦu un satelītu tehnol. 
simpozija organizēšana.Irbene/LV 
2000. g., 6.–8. oktobris  ___  "Net.Congestion", “net.radio.web.tv night” pasākuma 
koordinēšana un dalība. Amsterdama/NL 
2000. g., 24.–26. augusts ___  "Māksla+Komunikācijas 4", festivāla organizētāja. Rīga/LV 
1999. g., 1.–4. novembris ___  "TEMP"–Temporary Media Lab”, Baltijas Mediju Telpas 
grupas koordinēš. KIASMA, Helsinki/FI 
1999. g., 12.–14. marts ___  “NEXT 5 MINUTES 3” konference. "Interfund Launch Meeting" 
koordinēšana. Amsterdam/NL 
1999. g., 4.–7. marts ___  EUROPEAN CULTURE BACKBONE, mediju kultūras tīkla 
dalībnieku tikšanās, Vīne/A 
1998. g. jūnijs 1–8 ___ MANIFESTA 2 – mūsdienu mākslas izstāde (kuratore asistents), 
Luksemburga. 
1998. g. 10.–20. jūlijs ___ POLAR CIRCUIT 2, mediju mākslas simpozijs / net.radio radošo 
darbnīcu vadīšana. Tornio/FI 
1998. g., novembris ___  XCHANGE UNLIMITED/”Māksla+Komunikācijas 3", starptautisks 
festivāls, organizēš. Rīga/LV 
1998. g. jūnijs 6–10 ___ dalība Net.radio days Berlin “trimm dich" – starptautiska  net.radio 
tikšanās, Berlīne/DE 
1997. g. novembris  12–15 ___  XCHANGE ON–AIR SESSION, "Māksla+Komunikācijas II" 
festivala organizēšana, Rīga/LV 
1997. g. Oct 29 – Nov 1 ___ FROM PRACTICE TO POLICY – Towards European Media 
culture", Roterdama, Amsterdama/NL 
1997. g. septembris 25–28 ___ HYBRID WORKSPACE/Documenta X, simpozijs 
"Cyberfeminism Internationally", Kasele/DE 
1997. g. jūlijs 28 – augusts 4 ___ HYBRID WORKSPACE at Documenta X, simpozijs 
"Deep_Europe", Kasele/DE 
1997. g. aprīlis 11 – 15 ___ VIDEOPOSITIVE, mediju mākslas festivāls/ V2_EAST Syndicate 
tikšanās "LEAF", Liverpūle/UK 
1996. g. novembris  22–23 ___ ART+COMMUNICATION – pirmā jauno mediju mākslas 
konference, organizēšana, Rīga. 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
� kopš 2009 – Liepājas universitātes Jauno mediju mākslas maăistratūras programmas 

vadītāja. 
� kopš 2006 – piedalās studiju programmas Jauno mediju māksla izstrādāšanā Liepājas 

universitātē – BA (darbojas 2007), MA (tiek izstrādāts kopš 2008), Dokorantūra (tiek 
izstrādāts kopš 2009) 

� kopš 2007 – lasa lekcijas un vada moduĜus “Mediju teorija / Tīkla teorija”, “Jauno mediju 
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valoda”, “Tīkla māksla” Liepājas universitātē, Jauno mediju mākslas programmā.  
� kopš 2002 –  stundu pasniedzēja Rīgas StradiĦa Universitāts Eiropas studiju fakultātē, 

kurss "Vizuālā komunikācija" (kopā ar Asoc. prof. Ilvu Skulti). 
� 2000 – 2002 – lektore Latvijas Mākslas akadēmijas maăistratūrā, kurss "Jauno mediju 

kultūra". 
� 1998 – 1999  "JAUNIE MEDIJI", lekciju cikla ar vieslektoru piedalīšanās organizēšana. 

LMA, Rīga/LV  
� 2000/2001 – lektore Rīgas Rozentāla Mākslas koledžā, kurss "Interneta māksla" (kopā ar 

Raiti Šmitu). 
� 2001.g., 26.–30.maijs – Vieslekcijas un radošās darbnīcas Kulturverkstan mediju izglītības 

kursā. Gēteburga/SE 
� 1998 – 1999 – lektore (kopā ar Raiti Šmitu) Mediju koledžā, kurss "Interneta radio" Tornio, 

Somijā. 
� Kopš 1996 – vieslekcijas, prezentācijas un radošo darbnīcu vadīšana starptautiskos mediju 

mākslas festivālos un universitātēs. 
    
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
2006 – 2011 
___ Referāts «Mūsdienu mākslinieku kopienas – ilgtspējīgas nākotnes meklējumos».  
14. starptautiskā zinātniskā konference 
«Sabiedrība un kultūra: Robežas un jauni apvāršĦi». Liepāja: LiepU, 19.–20.maijs, 2011. 
___ Referāts «Kreatīvo kopienu tīklojumu attīstība Latvijā». LU 69. konferences sekcija 
“Jaunākie socioloăiskie pētījumu Latvijā”, LU SZF 17. febr., 2011. 
___ Promocijas darba «Kreatīvo tīklu kopienas» aizstāvēšana. Rīgas StradiĦa universitāte,  
11. febr., 2011. 
___ Konferences organizēšana: darbība 6. Starptautiskās zinātnes, literatūras un mākslas 
biedrības Eiropas konferences organizācijas komitejā; līdzautore sekcijas “T īkli un ilgtspējība”  
koncepcijai un sekcijas moderatore (kopā ar Armin Medosch). Organizē SLSA starptautiskā 
akadēmiskā komiteja. Rīga: Rīgas ekonomikas augstskola, 15.–20. jūn., 2010. 
___Referāts “Kult ūra un kreatīvās kopienas tīklu sabiedrībā” . 13. starptautiskā zinātniskā 
konference “Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija”. Liepāja: LiepU, 29.–30.apr., 2010.  
___ Pētījuma projekta «Organized Networks» vadīšana (kopā ar RIXC). Rīga: RIXC Mediju 
telpa, 3.–6.dec., 2009. 
___ Referāts “Art and Renewable Energy Network” (kopā ar Raiti Šmitu) un konfrences 
organizēšana. Starptautiska zinātniskā konference “Enerăija”. organizē Liepājas universitātes 
MPLab un RIXC, festivāla «Māksla+Komunikācijas» ietveros. Rīga, Spīėeru konferenču zālē:  
9. – 10. okt., 2009. 
___Zinātniskā semināra «Jauno mediju mākslas nedēĜa» moderēšana. Organizē Liepājas 
universitātes MPLab. Liepāja: LiepU JMM: 3.–6. novembris, 2009. 
___ Referāts «Digitālo tīklu kopienas». Zinātnes un mākslas seminārs «Profili». Organizē e–
text–textiles: 30. jūl., 2009.  
___ Referāts «Tīkla kultūra kā alternatīvs attīstības modelis tehnosociālās transformācijas 
kontekstā”. RSU 8. zinātniskā konference. Rīga: RSU, 2–3. aprīlis, 2009. 
___ Referāts “Spectral art / Waves art – illuminating investigations in electromagnetic 
spectrum” starptautiskā konferencē mākslas un zinātnes bienālē Article08. Organizē: iolab. 
Stavanger/Norvēăija: 2008. g.17. nov. 
___ Referāts “Tīkla sabiedrības jaunās sociālās morfoloăijas” RSU 2. Starptautiskā zinātniskā 
konference “Sabiedrība.Veselība. Labklājība”. Rīga, RSU: 2008. 5. – 6. nov.  
___ Referāts “Spectral ecology”. Starptautiskā zinātniskā konferencē “Spektropia”, organizē 
Liepājas universitātes MPLab un RIXC, festivāla «Māksla+Komunikācijas» ietveros. Rīga, 
RIXC Mediju telpā: 2008. 17. – 18. okt. 
___ Referāts “Skrunda signal” (kopā ar Raiti Šmitu). Starptautiskā festivāla “Transmediale 
2008: Conspire” konference. 31. jan, 2008. 
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___ Referāts «Mākslinieki – akustiskās telpas pētnieki». Latvijas mākslas akadēmijas Mākslas 
vēstures institūta organizētā starptautiskā zināntiskā konference “XV Borisa Vipera piemiĦas 
lasījumi: Personība mākslas procesos”. Riga, LMA: 2007. 27. nov.  
___ Referāts “Beyond crises of new media art education”. Liepājas Universitātes Mākslas 
pētījumu zinātniskā  konference “New media and art education”. Liepāja, LPA (Hotel Fontain 
Royal): 2007. 25. – 27. okt. 
___ Referāts “Electronic arts archiving” (kopā ar Raiti Šmitu). LR Ministry of Culture 
organised international konference “Building Latvian Contemporary Arts Museum”, Riga, 
Andrejsala: 2007. 5. okt. 
___ Referāts “Archiving of Electronic Art” (kopā ar Raiti Šmitu). IASA & BAAC international 
konference “Building an archive for future”. Riga, (Maritim Hotel): 15. – 20. sep., 2007. 
___ Referāts (kopā ar Lindu Vēberi) “Skrunda signal.” Liepaja Pedagogical Academy (Art 
Research Lab and RIXC) international scientific konference “Espionage technologies and art”. 
Liepāja, LPA: 2007. 1.–2. jun. 
___ Referāts “Social ecology of electromagnetic spectrum».  RSU ESF international scientific 
konference “Latvija Eiropas Savienībā – attīstības tendences un perspektīvas”. Riga, RSU: 
2007. 20. apr. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
2006–2011  
 
___ Šmite, Rasa. Sustainable Networks. In: Network Cultures. Vienna: Public Netbase, 2011 
(forthcoming) 
___ Šmite, Rasa. Creative Networks. A network, a Community or “just” a Mailinglist? In: 
Acoustic Space: Networks and Sustainability (No 10). Rīga: RIXC; Liepāja: LiepU MPLab, 
2011 
___ Šmite, Rasa, Raitis Šmits. Renewable Network Artists – in a Quest for a Sustainable 
Future. In: Acoustic Space: Energy (No 8). Rīga: RIXC; Liepāja: LiepU MPLab, 2011 
___ Šmite, Rasa. Kultūra un kreatīvās kopienas tīklu sabiedrībā. Sabiedrība un kultūra: Haoss 
un harmonija (Nr. 13).  – Liepāja: Liepājas universitāte, 2011 
___ Šmite, Rasa. Lokālās kopienas digitālo tīklu globālajā telpā. RSU Zinātnisko rakstu 
krājums. – Rīga: RSU, 2010.  
___ Šmite, Rasa. Xchange tīkla mākslas kopiena akustiskajā kibertelpā. Personība mākslas 
procesos / Red. Ābele, K. – Rīga: LMA MVI/Neputns, 2011 
___ Šmite, Rasa, Linda Vēbere. Elektromagnētiskie mīti un fakti par Skrundas signālu // 
Akustikā telpa: Spektropija (Nr. 7). – Liepāja/Rīga: Liepājas universitāte/RIXC, 2008. – 21.–
50. lpp. 
___ Šmite, Rasa, Raitis Šmits. Mēs esam tīklā – mēs esam tīkls. DeviĦdesmitie. Rīga: LLMC, 
2010 
___ Šmite, Rasa. Organized Networks. [Ievadraksts]. Pētījuma projekta “Training Programme 
for Cultural Network Management” izdevumā. Rīga: RIXC, 2009. 
___ Šmite, Rasa, Raitis Šmits. Māksla un atjaunojamā enerăija jeb 0.36 volti biešu sulas. 
Enerăija – zinātniskas un mākslinieciskas, utopiskas un kritiskas idejas. Rīga: RIXC, Liepāja: 
LiepU MPLab, 2009. 80.–91. lpp. (angĜu un latviešu val.).  
___ Šmite, Rasa, Daina SiliĦa. Māksla un atjaunojamās enerăijas tehnoloăijas. [Raksts zinātnes 
žurnālā]. Terra. Septembris–oktobris 2009 (63). Rīga: Latvijas universitāte. 36.–39. lpp. 
___ Šmite, Rasa, Daina SiliĦa. Redzamā enerăija. [Raksts dizaina žurnālā]. Dizaina Studija, 
Septembris–oktobris 2009, Nr. 5 (21). Rīga: Neputns, 2009.  46.–47. lpp.  
___ Šmite, Rasa, Raitis Šmits. 0.36 volti biešu sulas / 0.36 volts of beetroot juice. [Raksts 
vizuālo mākslu žurnālā]. Studija. Oktobris–novembris 2009 (68), Rīga: Neputns, 2009. 20.–
27.lpp. (angĜu un latviešu val.) 
___ Šmite, Rasa. Tīkla kultūra kā alternatīvs attīstības modelis tehnosociālās transformācijas 
kontekstā. RSU 2009. gada zinātniskās konferences tēžu izdevums. Rīga: RSU, 2009. 
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___ Šmite, Rasa. Spektropija. [Raksts kinematogrāfijas žurnālā]. Kinoraksti, 
septembris/oktobris 2008 (18): 71. – 73. lpp. 
___ Šmite, Rasa. Spektropija – mākslinieku meklējumi “viĦpus neredzamā”... [Raksts vizuālo 
mākslu žurnālā] Studija, oktobris/novembris 2008 (62): 20. – 21. lpp.  
___ Šmite, Rasa, Raitis Šmits. Acoustic Space Laboratory. [Raksts grāmatā–rakstu krājumā ] 
Re–Inventing Radio. Aspects of Radio as Art : (Ed. Grundmann, Heidi, etc.). Frankfurt am 
Main,  Revolver: 2008. 493.–506. lpp. (angĜu val.) 
___ Šmite, Rasa. Radio Tower Xchange. [Raksts grāmatā]. Re–Inventing Radio. Aspects of 
Radio as Art : (Ed. Grundmann, Heidi, etc.). Frankfurt am Main,  Revolver: 2008. 507.–510. 
lpp. (angĜu val.) 
___ Šmite, Rasa. Tīkla sabiedrības jaunās sociālās morfoloăijas. [Tēzes]. RSU 2. starptautiskās 
zinātniskās konferences “Sabiedrība.Veselība. Labklājība” tēžu izdevums. RSU: Rīga, 2008.  
___ Šmite, Rasa. Elektromagnētiskie mīti un fakti par Skrundas signālu; vai “Dzenis” bija 
“vistu kūts”. [Tēzes]. Konferences “Spiegošanas tehnoloăijas un māksla” (Liepājā, 1.–2. 
jūnijs, 2007) tēžu izdevums. Liepāja: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu 
laboratorija; Rīga: RIXC, 2007. 
___ Šmite, Rasa. ViĦpus jauno mediju mākslas krīzes. [Tēzes]. Konferences “Jaunie mediji un 
mākslas izglītība” (Liepājā, 25. – 26. oktobris, 2007) tēžu izdevums. Liepāja: Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas Mākslas pētījumu laboratorija, 2007. 
___ Šmite, Rasa, Linda Vēbere. Spektra ekoloăija. [Raksts zinātnes žurnālā] Terra, maijs/jūnijs 
2007; (49). Latvijas Universitāte: Rīga, 2007. 44. – 47. lpp. 
___ Šmite, Rasa, RIXC. Spektra ekoloăija. [Laikraksta speciālizlaidums]. Kultūras Forums, 1. 
jūnijs, 2007. 
___ Šmite, Rasa. Sociālie fraktāĜi – lokālo kopienu un globālās/Eiropas integrācijas savstarpējā 
refleksija. [Tēzes]. RSU starptautiskās zinātniskās konferences “Atstumtība un nedrošība – 
riski un risinājumi” t ēžu izdevums. Rīga: RSU, 2006. 29. lpp. 
___ Šmite, Rasa, Raitis Šmits. Māksla+komunikācijas: ViĜĦi. [Ievadraksts starptautiskas 
zinātniskas konferences (Rīgā, 24.–26. augusts, 2006) un mediju mākslas izstādes “ViĜĦi” 
izdevumā]. ViĜĦi – elektromagnētiskie viĜĦi kā medijs un materiāls mākslā. Akustiskā telpa, 6. 
Rīga: RIXC, 2006. 10.–13.lpp. (AngĜu un latviešu val.) 
___ Šmite, Rasa. ViĜĦi – elektromagnētiskie viĜĦi kā medijs un materiāls mākslā. [Raksts 
vizuālo mākslu žurnālā]. Studija, 49, Augusts/Septembris 2006. 26.–29. lpp.  
___ Šmite, Rasa. “ViĜĦu” māksla – jaunas tēlainības rašanās komunikāciju, zinātnes un 
tehnoloăiju krustpunktā. [Tēzes un raksts zinātniskai konferencei “Māksla. Vara. Izglītība”, 
Rīgā, 2006. gada 11. oktobrī]. [Tiešsaistē] http://rixc.lv/reader/txt/txt.php?id=316&l=lv 
(Pēd.reizi skatīts: 11.febr. 2009). Rīga: RIXC.LV, 2006 
___ Šmite, Rasa. Acoustic Space Laboratory. [Raksts Mākslas un zinātnes konferences sakarā, 
kas notika 20. oktobrī, 2006, Rīgā, Stokholmas ekonomikas augstskolā. [Tiešsaistē] 
http://rixc.lv/reader/txt/txt.php?id=320&l=en  
 

GRĀMATAS (MONOGRĀFIJAS) UN RAKSTU KRĀJUMI (RED.) 
 

Šmite, Rasa. Kreatīvie tīkli. Rīga: RIXC, Liepāja: LiepU, 2011 (forthcoming)  
Šmite, Rasa. Kreatīvo tīklu kopienas. Rīga: RSU, 2011 (disertācija, pašpublicēta) 
Šmite, Rasa, Armin Medosch, Raitis Šmits (red. / eds.). Acoustic Space: Networks and 
Sustainability (No 10). Rīga: RIXC; Liepāja: LiepU MPLab, 2011 
Šmite, Rasa, Kerstin Mey, Raitis Šmits (red. / eds.). Acoustic Space: Art as Research (No 9). 
Rīga: RIXC; Liepāja: LiepU MPLab, 2011 
Šmite, Rasa, Armin Medosch, Kerstin Mey, Raitis Šmits (red. / eds.). Acoustic Space: Energy 
(No 8). Rīga: RIXC; Liepāja: LiepU MPLab, 2011 
Šmits, Raitis, Šmite Rasa. Mēs esam tīklā, mēs esam tīkls. Rīga: RIXC, Liepāja: LiepU, 2010 
Šmite, Rasa, Raitis Smits. Akustikā telpa: Spektropija (No 7). Liepāja: LiepU; Rīga: RIXC, 
2008 
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Šmite, Rasa, Raitis Smits, RIXC (red. / eds.). Spektra ekoloăija. [Laikraksta speciālizlaidums]. 
Kultūras Forums, 1. jūnijs, 2007. 
Šmite, Rasa, Raitis Šmits (red. / eds.). Akustiskā telpa: ViĜĦi (No 6). Rīga: RIXC, 2006 
Šmite, Rasa, Raitis Šmits (red. / eds.). Akustiskā telpa: Kultūrkartēšana (No 5). Rīga: RIXC, 
2004 
Šmite, Rasa, Raitis Šmits (red. / eds.). Akustiskā telpa: Mediju arhitektūra (No 4). Rīga: RIXC, 
2003 
Šmite, Rasa, Raitis Šmits (red. / eds.). Akustiskā telpa (No 3). Rīga: E-Lab, 2000 
Šmite, Rasa, Raitis Šmits (red. / eds.). Akustiskā telpa (No 2). Rīga: E-Lab, 1999 
Šmite, Rasa, Raitis Šmits (red. / eds.). Akustiskā telpa (No 1). Rīga: E-Lab, 1998 

 
Valodu prasmes:   

Latviešu valoda (dzimtā).  
AngĜu un krievu valoda (labā līmenī).  
Vācu un franču valoda (sarunvalodas līmenī). 
    

 
 
2011. gada 31. martā   .....................   Rasa Šmite 
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DZINTRA   ŠULCE 
Dzīves un darba gājums 

Personas dati: 
Dzimšanas dati: 1957. gada 18. decembrī 
Kontaktadrese: Liepāja LV–3416, Rojas iela 3–43, tālr. 63438021;  mob. tālr. 28207515 

ZiĦas par darbavietu: Liepājas Universitāte, Liepāja LV-3401, Lielā iela 14; Humanitāro un 
mākslas zinātĦu fakultāte – Kūrmājas prospektā 13, tālr. 63483784  

E-pasts: dz.sulce@tvnet.lv; dzintra.sulce@liepu.lv 
Izglītība: No 1986. gada – 1990. gadam: Latvijas ZinātĦu akadēmijas Valodas un literatūras 
institūta neklātienes aspirantūra  
No 1976. gada – 1980. gadam:  V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts Latviešu 
valodas un literatūras un matemātikas fakultāte, kvalifikācija – latviešu valodas un literatūras 
skolotāja. 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: Dr. philol. – nostrificēta Latvijas Universitātes 
Filoloăijas habilitācijas un promocijas padomē 1998. gadā.  
Humanitāro zinātĦu doktores grāds valodniecībā 1993. gadā Vi ĜĦas Universitātē. 

 
Profesionālā darbība: No 2009. gada 3. jūlija LZP eksperte valodniecības nozarē (lēmums       Nr. 
6-2-1 2009. gada 3. jūlij ā).  
No 2009. gada 1. septembra Liepājas Universitātes valodniecības nozares promocijas padomes 
locekle. 
No 1999. gada humanitāro zinātĦu maăistra studiju programmas direktore (Latviešu valoda). 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Latviešu valodas katedras docente no 1998. gada; (no 2008. 
gada Liepājas Universitātes docente). 
No 1991. gada  – 1998. gadam Latviešu valodas un literatūras katedras vadītāja.  
No 1987. gada –1991. gadam Latviešu valodas un literatūras katedras lektore.  
No 1980. gada  – 1987. gadam Latviešu valodas un literatūras katedras asistente.  

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):  
„Fonētikas pētīšanas metodes” 2 KRP, „Rediăēšanas metodika” 2 KRP,       
„Rediăēšanas praktikums” 3 KRP, „Problēmjautājumi fonētikā un ortogrāfijā” 2 KRP, „Valodas 
kultūras  teorija un prakse” 3 KRP, „Lingvistika” 4 KRP, 
„M ūsdienu latviešu literārās valodas fonētika” 4 KRP, 
„Ortoepija un ortogrāfija” 2 KRP, „Fonētikas vēsture” 2 KRP, 
 „Artikul ārā un akustiskā fonētika” 2 KRP, „Latviešu valodas kultūra” 2 KRP 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): Latviešu sinhroniskās valodniecības 
apakšnozare; pētījumu tēma: latviešu valodas struktūras un sistēmas aspekti (fonotaktika), 
ortoepijas un ortogrāfijas jautājumi. Regulāra piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs Latvijā: 2002. gada martā nolasīts referāts Sanktpēterburgas Universitātē par baltu 
valodu jautājumiem, 2005. un 2009. gadā referāti Klaipēdas Universitātē, 2009. gada novembrī 
referāts ŠauĜu Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē, 2010. gada oktobrī referāts 
Lietuviešu valodas institūtā Vi ĜĦā. 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
(2004–2011) 

1. Šulce Dz., StrautiĦa V. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija: 
mācību grāmata. Liepāja: LiePA, 2004. 122 lpp. 

2. Šulce Dz., StrautiĦa V. Divskanis eu latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 9.  
Liepāja: LiePA, 2005, 186.–192. lpp. 

3. Šulce Dz. Daži aktuāli pareizrunas jautājumi. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: 
Valsts valodas aăentūra, 2005, 101.−107. lpp. 
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4. Šulce Dz. Fonētikas terminoloăijas veidošanās sākotne. Vārds un tā  
pētīšanas aspekti, 10. Liepāja: LiePA, 2006, 384.−388. lpp. 

5.  Šulce Dz., StrautiĦa V. Latviešu literārās valodas fonētikas, ortoepijas un ortogrāfijas 
vingrinājumu krājums. 3. izdevums. Liepāja: LiePA, 2006. 43 lpp. 

6. Šulce Dz. Problēmjautājumi pareizrunā. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 11. Liepāja: LiePA, 
2007, 274.−280. lpp. 

7. Šulce Dz. Vēlreiz par dažiem latviešu  rakstības jautājumiem. Letonika: Kurzemes novada 
kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja: LiePA, 2008, 210.−218. 
lpp. 

8.  Šulce Dz. Oriăinālrakstījumi latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: 
Valsts valodas aăentūra, 2009, 91.–100. lpp. 

9. Šulce Dz., StrautiĦa V. Latviešu literārās valodas fonētikas, ortoepijas un ortogrāfijas 
vingrinājumu krājums. 4. izdevums. Liepāja: LiePA, 2009. 47 lpp. 

10. Šulce Dz., Laiveniece D. Valodas kultūras pētījumi Liepājas Universitātē. Tagad. 
Zinātniski metodisks izdevums. 2008, Nr. 2, 56.–57. lpp.  

11. Šulce Dz., StrautiĦa V. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga: RaKa, 2009. 
100 lpp.  

12.  Šulce Dz. Lielo un mazo burtu stilistiskās funkcijas. Referātu tēzes. Starptautiskā 
zinātniskā konference Teksts: lingvistika un poētika. ŠauĜi: ŠauĜu universitātes 
izdevniecība, 2009, 65.–66. lpp. 

13. Šulce Dz. Par pētījumiem pareizrunā. Skolotājs. 2009 6 (78), 96.–101. lpp. 
14. Šulce Dz. Latviešu valodas kultūra. Metodisks studiju līdzeklis. Liepāja: LiePA, 2010. 48 

lpp. 
15. Šulce Dz. Valstu nosaukumi latviešu valodā: ieskats problemātikā. RES HUMANITARIAE 

VII. Klaipēda: Klaipēdas universitātes izdevniecība, 2010, 68.–78. lpp. 
16. Šulce Dz. Citvalodu īpašvārdu atveides problēmgadījumi latviešu valodā. Jons Jablonskis 

un mūsdienu lietuviešu valodas simtgade. 18. starptautiskās zinātniskās konferences tēžu 
krājums. Vi ĜĦa: Lietuviešu valodas institūts, 2010, 45.–46. lpp. 

 
Papildu ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): Lekcijas par latviešu valodas 
jautājumiem skolotāju kursos Liepājā, Kuldīgā, Saldū, Rīgā.  
Kopš 2005. gada Socrates/Erasmus programmas ietvaros regulāras lekcijas V. Dižā 
Universitātē KauĦā par aktuāliem latviešu valodas pareizrunas un pareizrakstības 
jautājumiem.  
2009./2010. māc. gadā Kurzemes reăiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas 
komisijas locekle. 
Apliecība par literārās rediăēšanas kursa apguvi semināru un konsultāciju centrā „Letija” 
2010. gada 15. jūlij ā (apliecības Nr. 0759). 
2010. gadā piedalīšanās Laviešu valodas aăentūras organizētajos skolotāju tālākizglītības 
kursos (56 akad. stundas, sertifikāts – 2010. gada augustā).  

Kopš 2010. gada septembra regulāras lekcijas Latviešu valodas aăentūras organizētajos 
skolotāju kursos Rīgā. 

Projekti : Grāmatas manuskripts „Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība”.  Nr. 4-
9/18-2007 Latvijas   Valsts valodas aăentūra,  2007. g. jūlijs – 2008. g. jūlijs. 
 

Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā 
Krievu (Ĝoti labi) 
Lietuviešu (labi) 
Vācu (gandrīz labi) 
AngĜu (viduvēji) 
       

2011. gada 24. martā                       Dzintra Šulce 
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INESE VEISBUKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 07.07.1972. 
Kontaktadrese: „Puėīši”, GrobiĦas pagasts, GrobiĦas novads, LV 3430 
Tālrunis: 63427637, e-pasts: inese.veisbuka@liepu.lv  
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
 

Izglītība: 
No 02.2010. studijas Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas starpaugstskolu 

doktora studiju programmā „Valodniecība” 
2007. - 2009. Ventspils Augstskolas maăistra studiju programma „Tulkošana un 

terminoloăija” (FR-LV, DE-LV), profesionālais maăistra grāds tulkošanā un 
terminoloăijā 

          2005. – 2005.  Fransuā Rablē universitāte Tūrā, Francijā, Erasmus studijas 
          2004. – 2005.  Dīsburgas-Esenes universitāte Vācijā, ăermānistikas studijas 
          2000. – 2006.  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, franču valodas skolotājs 
          1991. – 1995.  Liepājas Pedagoăiskā augstskola, sākumskolas skolotājs un 5.-9. klašu 
   vizuālās mākslas skolotājs 
 

Papildus izglītība: 
 
2010  18. franču valodas skolotāju seminārs, Francijas vēstniecības Latvijā  
   Sadarbības un kultūras dienests (izziĦa) 
2009  17. franču valodas skolotāju seminārs, Francijas vēstniecības Latvijā  
   Sadarbības un kultūras dienests (izziĦa) 
2009  „Express Publishing” seminārs (sertifikāts) 
2009  seminārs „Interaktīva mācību kursa izstrāde un ieviešana interaktīvā e-vidē: 
   Altsolem māja” Leonardo projekta no LLP-LDV/TOI/2007/IT/169  
   „ILLIMITED-Implementing Language Learning Materials to Increase  
   Teachers Education Development” ietvaros, Latvijas Pieaugušo izglītības 
   apvienība, SIA „ICD Rīga” (apliecība) 
2008  16. franču valodas skolotāju seminārs, Francijas vēstniecības Latvijā  
   Sadarbības un kultūras dienests (izziĦa) 
1994  kurss „Ievads atbalsta sniegšanā”, Liepājas Pedagoăiskā augstskola, Pasaules 
   brīvo latviešu apvienības Izglītības padome (sertifikāts)  
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2009.  profesionālais maăistra grāds tulkošanā un terminoloăijā 

          2008.   Liepājas Universitātes asistente 
          2007.   Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asistente 

 
Profesionālā darbība: 
          No 2010.   Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte, asistente 
          No 2009.  SIA „euroscript Baltija”, ārštata tulkotāja (FR-LV)  
          2009. – 2009.  „Travel-cc”, „Tiksimies Rožu laukumā!” gide (FR, LV) 
          No 2009.              SIA „Valodu vēstniecība”, zvērināts tulks (FR-LV, LV-FR) 
          No 2009.              SIA „Amber Line”, zvērināts tulks (FR-LV, LV-FR) 
          2008. – 2009.       Liepājas Universitātes Svešvalodu katedra, asistente 
          2007. – 2008.  Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Svešvalodu katedra, asistente 
          2006. – 2006.  Eiropas Komisijas Tulkošanas ăenerāldirektorāts Luksemburgā, praktikante 
   (FR-LV) 
          2004. – 2005.  Geschwister-Scholl-Gymnasium Marlā,  Vācijā, Comenius valodu asistente 
   (FR, LV)  
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          1990. – 1991. Liepājas Pedagoăiskā institūta Svešvalodu katedra, laborante 
          1990. – 1991.  Liepājas rajona Skolēnu interešu centrs, vācu valodas pulciĦa vadītāja  
  
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
          Franču valoda I, 10 KRP (kopā ar Ingu Blisku) 
          Franču valoda II, 8 KRP (kopā ar Ingu Blisku) 
          Franču valoda III, 8 KRP (kopā ar Ingu Blisku un vieslektori/OĜegu BeĜajevu) 
          Franču valoda IV, 8 KRP (kopā ar Ingu Blisku un vieslektori/OĜegu BeĜajevu) 
          Franču valoda V, 8 KRP (kopā ar Ingu Blisku un OĜegu BeĜajevu) 
          Franču valoda VI, 6 KRP (kopā ar Ingu Blisku un OĜegu BeĜajevu) 
          Franču valoda I (C daĜa), 2 KRP 
          Franču valoda II (C daĜa), 2 KRP 
          Franču valoda III (C daĜa), 2 KRP 
          Franču valodas fonētika, 2 KRP 
          Tulkošanas teorija un prakse I, 2 KRP 
          Tulkošanas teorija un prakse II, 2 KRP 
          20. gs. franču literatūra oriăinālvalodā, 2 KRP 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Promocijas darba izstrāde „Dzejas tulkošanas problēmas: Artūra Rembo darbu tulkojumi latviešu 
valodā” 

          Maăistra darbs Ventspils Augstskolā „Franču valodas nozīme Latvijā: dažu juridisko dokumentu 
          tulkošanas problēmas”        

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 

Kurss MOODLE vidē „Franču valodas fonētika” 
 
Valodu prasmes:  Latviešu - dzimtā valoda 

AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
Vācu - brīvi 

   Krievu – brīvi 
   Franču - brīvi 

 
2011. gada 31. martā   .....................................  Inese Veisbuka 
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4. Studiju kursu programmas 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Filozofija  
Kursa nosaukums angliski Philosophy 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Studiju programma „Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 (1.semestrī) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds 
Zaigonis Graumanis 

Struktūrvienība 
Dabas un sociālo 
zinātĦu fakultāte 

Amats, grāds 
Docents, filozofijas doktors 

   
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80  stundas 

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

8 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 
maăistra;  P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Nav nepieciešamas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Filozofija  
Kursa mērėi 
 
 

Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, 
lomu cilvēka dzīvē, vietu garīgajā kultūrā un gūt 
priekšstatu par tās attīstības vēsturiskajiem 
laikmetiem Eiropā 

 
Kursa uzdevumi 
 
 
 

Filozofijas kursā ir jāizpilda virkne uzdevumu. Tie ir 
šādi: apgūt (izstudēt, izkonspektēt ) ar filozofiju saistītās  
sadaĜas, kuras var sekojoši sagrupēt: 1) filozofijas būtība, 
priekšmets, priekšnoteikumi, loma cilvēka dzīvē; 2) 
filozofijas, mitoloăijas un reliăijas attiecības; 3) 
filozofijas vēstures laikmeti un virzieni; 4) kultūras 
izpratne filozofijā, 5) svarīgākās tēmas filozofijas 
vēsturē, kurām ir aktuāla nozīme mūsdienu Eiropā. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa noslēgumā students 1) izprot filozofijas savdabību, 
tās attiecības ar citām garīgās dzīves formām, kā arī lomu 
cilvēka dzīvē; 2) prot saistīt abstrakto ar konkrēto, atšėir 
filozofisko domāšanu no cita veida domāšanas; 3) zina 
un prot lietot filozofijas galvenos jēdzienus; 4) izprot 
objektīvās patiesības nozīmi; 5) iegūst prasmi saskatīt 
galveno daudzveidībā, saprast būtību un jēgu; 6) izprot 
svarīgākās filozofiskās mācības un apzinās to nozīmi 
Rietumu kultūrā 
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Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā ietilpst šādi jautājumi: 
filozofijas rašanās, tās 
priekšnoteikumi, sastāvdaĜas, 
metodes, virzieni, Filozofijas 
attiecības ar citām garīgās 
dzīves formām. Austrumu 
filozofijas savdabība. Antīkā 
filozofija, tās periodizācija. 
Viduslaiku filozofija. 
Teocentrisms. Patristika, 
sholastika.  Renesanses 
laikmeta filozofija. Jauno laiku 
empīrisms un racionālisms. 
Apgaismība, tās pārstāvji.    
Vācu klasiskā filozofija. I. 
Kants.  A. Šopenhauers un 
dzīves filozofija. Marksisma-
ĜeĦinisma ideoloăija. Ieskats 
20. gs. filozofijās: 
psihoanalīzē, eksistenciālismā, 
fenomenoloăijā, 
postmodernismā.  

 
The course comprises the following themes: the reason 
for the origin of philosophy, trends, problematic issues, 
functions. Relationships of philosophy with other forms 
of mental life. Singularity of the Eastern philosophy. 
Periods in the history of philosophy. Differences 
between classical philosophy and modern philosophy. 
Ideas of Christian philosophy. Empiricism and 
rationalism in the philosophy of the New Times. 
Philosophy of the Enlightenment period and its 
representatives in Latvia. 

Philosophical thought at the beginning of the 20th century 
in Latvia. Life philosophy. Psychoanalysis.         
Existentialism. Phenomenology. Postmodernism. 
 
 
 
 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids (lekcijas, 
semināri, 
praktisk ās 
nodarbības, 
laboratorijas 
darbi) 

Filozofijas savdabība 
 
 
 
Filozofijas vēstures 
laikmeti, virzieni 
Patiesības problēma 
Antīkās filozofijas 
vēstures posmi 
 
 
 
 
 
Viduslaiku filozofija 
 
Renesanses filozofija 
Jauno laiku filozofija 
Vācu klasiskā filozofija 
19. gadsimta otrās puses 
filozofija 

Filozofijas rašanās, sastāvdaĜas, loma 
cilvēka dzīvē 
Filozofijas attiecības ar citām garīgās 
dzīves formām.  
Materiālisms un ideālisms kā pretstati 
 
Subjektīvā un objektīvā patiesība 
 
Pirmssokratiskais posms.                
Sofistika, tās iezīmes 
Sokrats, mazās sokratiskās skolas 
Platona filozofija 
Hellēniskā perioda filozofija. Stoicisms 
Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni. 
Teocentrisms. Sholastika 
 
Renesanses filozofijas iezīmes 
Jaunlaiku empīrisms un racionālisms 
I. Kanta nozīme filozofijas vēsturē 
 
A. Šhopenhauers un dzīves filozofija 

2 st.  
 
2 st.  
 
2 st. 
 
1 st. 
 
2 st. 
1 st. 
2 st. 
2 st. 
2 st 
  
2 st.  
 
2 st.  
2 st. 
2 st. 
 
2 st.  

Lekcija 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
Lekcija 
Seminārs 
 
Lekcija 
 
Seminārs 
Seminārs 
Lekcija 
 
Seminārs 
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Marksisms-ĜeĦinisms 
Psihoanalīze un  tās 
filozofiskie aspekti 
Eksistenciālisms 

Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăijas iezīmes 
 
Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms 
Franču un vācu  eksistenciālisti 

2 st. 
 
2 st.   
2 st.  

Lekcija 
 
Lekcija 
Seminārs  

Kopā:                                                                     32 st. 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

 1. Semināru tēmu gatavošana ( literatūras avotu 
studēšana, konspektēšana, informācijas meklēšana 
plašsaziĦas līdzekĜos ). 
2. Neliela apjoma referāta filozofijā sagatavošana (tēmas 
dod pasniedzējs ). 
3. Gatavošanās kontroldarbu rakstīšanai 

32  
 
 
10 
 
6 

Kopā:  48 
Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem un 

kontroldarbiem, kā arī jāsaĦem pozitīva atzīme 
eksāmenā. 

Mācību pamatliteratūra 1.  Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997                         
2. Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R.,     2000. 
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000. 
4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz 
mūsdienām.      – R., 2006.  
5. Klīve V. V. Gudrības ceĜos. – R., 1996. 
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.  

   7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000. 
 8. История философии в кратком  изложении. – 
М., 1991. 

Mācību papildliterat ūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. 
– R.: Zvaigzne ABC.                                                                 
2. Dirāns Vils. Filosofijas stāsts. – R.: Zvaigzne 
ABC, 2010.  
3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003. 
4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 
2000. 
5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību 
līdzeklis. – R., 2001. 
6. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. – R., 
1993. 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.filozofija.lv,   www.satori.lv   
 
Kursa autors:  Zaigonis Graumanis 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Ievads kultūras studijās 
Kursa nosaukums angliski Introduction in Cultural Studies 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

4 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rasa Šmite Humanitāro un 

mākslas zinātĦu fak. 
Dr. sc. soc. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

17 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

15 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Filozofija 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Mākslas zinātne/Kultūras teorija 
Kursa mērėi 
 
 

Sniegt izpratni par kultūras studiju starpdisciplināro 
raksturu, kultūras būtību, tās izpratnes seno ăenēzi, 
tipoloăiju, interpretācijas dinamiku un aktuālajiem 
procesiem. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Aplūkot un analizēt kultūras būtības izpratni formējošās 
tēmas, analizēt teorētiskos avotus, praktiski identificēt un 
analizēt sabiedrībā vērojamās kultūras parādības 
(sabiedrībā, mākslā, kritikā, medijos u.c.) kultūras 
vēstures, studenta pieredzes, Latvijas un Eiropas, un globālā 
kontekstā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Gūtas zināšanas par  kultūras procesu attīstību, iegūtas 
prasmes analizēt dažādas kultūras izpausmes un 
kultūrvēsturiskos procesus. 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā tiek aplūkoti kultūras 
studiju teorētiskie un praktiskie 
aspekti, to integratīvais raksturs, 
kultūras jēdziena izpratnes attīstība un 
problēmas, interpretācijas dinamika, 
tipoloăija, arhetipiskās formas, laika un 
telpas mijattiecības, ideoloăijas un 
kultūras saattiecinājums, kā arī 
modernā laikmeta zīmes un dinamika 
kultūrā. 

The study course deals with the theoretical and practical 
aspects and integrative character of cultural studies. Study 
course pays attention to evolution and problems of concept 
of culture, typology and archetypical forms, relations 
between ideology and culture,  signs and dynamics of 
modern age in the culture. 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
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Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Kultūras studiju starpdisciplinārais raksturs. Kultūras 
jēdziena izpratnes ăenēze un problēmas. Dominantes 
kultūras daudzveidīgajās definīcijās. 
 
2.Kultūras tipoloăija. Kultūras aksioloăiskais raksturs. 
Kultūras dialoăiskums. 
 
3.Mūsdienu kultūras teorijas. Kultūru interpretācijas, to 
pārstāvju pieeju aplūkojums. 
 
 4. Kultūras arhetipisko formu problēma.  
 
5.Mīts un kultūra. 
 
6.Valoda un kultūra 
 
 7.Ideoloăija kā kultūras sistēma. 
 
8. Kultūras semiotika. 
 
9.Laiks un telpa kultūrā.  
 
10.Ėermenis un kultūra. Žests, mode kultūras 
procesos. 
 
11. Māksla, mākslas virzieni un stili kā kultūras 
procesu atspoguĜotāji.  
  
12.Reliăija kā kultūras sistēma. Atsevišėu reliăiju 
aplūkojums( kristietība, budisms, islams). 
 
13.Multikulturālisms. Starpkultūru komunikācija. 
Dominējošā kultūra un marginālisms.  
 
14.Identitāte, etnocentrisms un kultūru integrācijas un 
emancipācijas nosacījumi.  
 
15.Elitārās kultūras pazīmes. Masa un masas kultūra. 
 
16. Subkultūra un kontrkultūra. 
 
17. Postmodernisma diskurss kultūrā. 

2 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
2 
 
4 
 
2 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 

 

lekcija 
 
 
 
lekcija, seminārs 
 
 
lekcija, seminārs 
 
 
lekcija, seminārs 
 
lekcija 
 
lekcija, seminārs 
 
lekcija 
 
lekcija, seminārs 
 
lekcija, seminārs 
 
lekcija, seminārs 
 
 
lekcija, seminārs 
 
 
lekcijas, seminārs 
 
 
lekcija, seminārs 
 
 
lekcija, seminārs 
 
 
lekcija, seminārs 
 
lekcija, seminārs 
 
lekcija, seminārs 

Kopā:  64  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisko avotu studijas, gatavošanās semināriem un 
eksāmenam. 
 
Patstāvīgo darbu- pētījumu izstrāde pēc izvēles par kādu 
no docētāja piedāvātajām tēmām, kā arī studenta izvēlētu 
un noformulētu tēmu. 

56 
 
 
40 
 

Prasības KRP iegūšanai 70 % piedalīšanās lekcijās, 100% aktīva līdzdalība 
semināros, pozitīvs vērtējums par patstāvīgo pētījumu, 
nokārtots eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra 1. Gīrcs Klifords. Kultūru interpretācija/ Rīga: AGB, 
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1998. 
2. Andersone Zinaida. Kulturoloăija : mācību līdzeklis / 
1.daĜa. - Rīga : Raka, 2001. 
3. Andersone Zinaida. Kulturoloăija : mācību līdzeklis / 
2.daĜa. - Rīga : Raka, 2002. 
4. Eliade M. Sakrālais un profānais/ Rīga: Minerva, 
1996. 
5.Priedītis Arturs. Kultūras teorija un kultūras vēsture/ 
Daugavpils: A.K.A., 2003. 
6. Humbolts Vilhelms. Izlase. Fragmenti no 
valodnieciskiem darbiem./ Rīga: Zvaigzne, 1985. 
7.Rubenis Andris. 20. gadsimta kultūra Eiropā / Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2004. 
8.Kasīrers Ernsts. Apcerējums par cilvēku.- Rīga: 
Intelekts, 1997. 
9.Kultūra, teksts, zīme./Sak. I. Šuvajevs.- Rīga: Elpa, 
1993. 

Mācību papildliterat ūra 1.Buceniece Ella. Saprāts nav ilūzija/ Rīga: Pētergailis, 
1999. 
2.Rubene Māra. Aisthēsis. Mimēsis. Theōria/ Rīga, 
2010. 
4.Ēriksens Tomass Hillanns. Mazas vietas - lieli 
jautājumi / Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 
5.Ēriksens, Tomass Hillanns. Saknes un pēdas : 
identitāte mainīgā laikā / Rīga : Zvaigzne ABC, 2010.  
6.Džozefs, Džons Ē. Valoda un politika / Rīga : Zinātne, 
2008. 
7.Kūle Maija. Eirodzīve : formas, principi, izjūtas / Rīga 
: LU Filozofijas un socioloăijas institūts, 2006.  
8.Kūle Maija, Kūlis Rihards. Filozofija/ Rīga: Zvaigzne 
ABC, 1996., 1997.,1998. 
9.Cultural Theory. Classical and Contemporary  
Positions.Edited by Tim Edwards./ London: SAGE, 
2007. 
10.Bennett Andy. Culture and Everyday Life / London: 
SAGE, 2006. 
11.Lash Scot, Leny Celia. Global Culture 
Industry/Cambridge: Polity Press, 2007. 
12.Mike Featherstone.Undoing Culture/ London: 
SAGE, 1995. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Žurnāli "Rīgas Laiks", "Studija", "Kentaurs" ( arhīvs), 
"Kultūras Diena"; 
 www.satori.lv;  www.kultura.lv;  
www.kulturasforums.lv; www.kulturaskanons.lv; 
www.nacionalaidentitate.lv; www.e-biblioteka.lv; 
www.culturalstudiesassociation.org; 
www.britannica.com;  
LTV1-„100 gramu kultūras”( arhīvs- www.ltvi.lv)  

 
Kursa autors: 

 
 

 
Rasa Šmite 

 
07.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Retorika  
Kursa nosaukums angliski Rethoric 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un literatūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (5. sem) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
SANDRA OKUĥEVA Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Lektore, 
Mg. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

4  

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12  

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/Lietišėā valodniecība  
Kursa mērėi 
 
 

Pilnveidot komunikatīvās kompetences 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Studēt teorētisko literatūru. 
2. Pētīt un analizēt dažādas publisko runu situācijas. 
3. Analizēt un sagatavot runu tekstus. 
4. Uzstāties ar dažādu veidu publiskajām runām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Priekšstats par mūsdienu retorikas pamatprincipiem. 
Prasmes  sagatavot un uzstāties ar runu atbilstoši mērėim un 
situācijai. 

Kursa valoda Latviešu  
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros paredzēts gūt zināšanas 
un pilnveidot prasmes publiskajā runā, 
veidojot priekšstatu par retorikas 
vēsturi un mūsdienu retorikas 
principiem, akcentējot verbālās un 
neverbālās komunikācijas nozīmi, 
izkopjot runas tehniku, kā arī apgūstot 
zināšanas par runas uzbūvi un runu 
veidiem. 

During the course students are expected to get knowledge 
about and improve their skills in public speech creating their 
opinion about history of rhetoric, principals of rhetoric 
nowadays, emphasizing the meaning of verbal and 
nonverbal communication, perfecting speech technique as 
well as getting knowledge about structure and types of 
speech. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu 

sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss dalās 
vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Ievads retorikā. 
Ieskats retorikas vēsturē. Mūsdienu  
retorikas pamatprincipi. Retorika 
mūsdienu komunikācijas kontekstā. 

2 1 lekcija 

Neverbālā komunikācija. 
ĖermeĦa valoda (acu kontakts, 
mīmika, žesti, stāja, saskarsmes 
distances) 
Intonācijas nozīme komunikācijā 
(loăiskais akcents, pauze, intonatīvais 
temps, intonatīvais tembrs, 
intonatīvais spēks, intonatīvais 
pārgarums, teikuma melodija). 

4 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība 

Verbālā komunikācija. 
Vārda nozīme komunikācijā. Vārdu 
izvēles nosacījumi. Retoriskie līdzekĜi 
runā (salīdzinājums, personificēts vai 
metaforizēts tēls, retoriskās figūras u. 
c.) 

4 1 lekcija 
1 praktiskā nodarbība 

Runas tehnika. 
Balss īpašības. Elpošana. Runas 
dikcija. 

4 1 seminārs 
1 praktiskā nodarbība 

Runas uzbūve. 
Runas sākums. Galvenā daĜa (izklāsts 
un argumentācija). Runas nobeigums. 
Runas daĜu funkcijas un iespējami 
varianti. 

4 1 seminārs 
1 praktiskā nodarbība 

Runu veidi.  
Runu klasifikācija. Informatīvā runa, 
tās galvenās iezīmes. Svinību jeb 
iedvesmojošā runa, tās galvenās 
iezīmes. Argumentācijas jeb 
pārliecināšanas runas īpatnības. 
Argumentācija. Prezentācija. 

6 1 lekcija 
2 praktiskās nodarbības 

Uzstāšanās. 
Uzstāšanās situāciju analīze. 
Uzstāšanās stils.Uzstāšanās ar 
argumentācijas runu. Uzstāšanās 
videoieraksta analīze. 
Pašnovērtējums. 

8 4 praktiskās nodarbības 

Kopā :  32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

ĖermeĦa valodas zīmju 
interpretācija.. 
Eseja par publiskās runas teorijas un 
prakses jautājumiem: uztraukuma 
mazināšanas iespējas, runātāja 
harisma, izcilu runātāju pieredze u. 
tml. (2 – 3 lpp. datorrakstā). 
Runas sagatavošanas pamatprincipi 
un galvenie etapi.  

6 stundas 
 
12 stundas 
 
 
4 stundas 
 
 
26 stundas 
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Runu sagatavošana: Materiāla 
vākšana un atlase. Runas satura un 
kompozīcijas izveide. Runas teksta 
pirmvariants. Teksta rediăēšana. 
Prezentācijas sagatavošana. 
Uzstāšanās  mēăinājums. 

Kopā: 48 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Dalība semināros un praktiskajās nodarbībās (10 %). Patstāvīgi veicamo 
darbu sekmīga izpilde (40%) un sekmīgi nokārtots galapārbaudījums (50%). 

Mācību 
pamatliteratūra 

1. Bredberijs, E. Izcilas prezentācijas prasmes : ko teikt un kā izturēties 
prezentācijā, lai panāktu vēlamo rezultātu. Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. 139 
lpp. 
2. Hofmanis, K. D. Prezentācija un moderācija: Efektīva   komunikācija un 
mērėtiecīga tehnisko līdzekĜu lietošana. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp. 
3. Indriksone, I. Prezentēšana [Elektroniskais resurss: CD]  - Rīga : SIA 
Biznesa augstskola Turība, 2004.  
4. Keigels, T. Uzstāšanās māksla : droši paĦēmieni, kā pārliecināt auditoriju 
un patikt klausītājiem. Rīga : Atēna, 2008. 214 lpp.  
5. KramiĦš, E. Runas prasme saziĦā : monogrāfija par komunikatīvās 
kompetences veidošanos runas apguves procesā. Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2005. 688 lpp.   
6. Mencels, V. Retorika : prasme brīvi un pārliecinoši runāt. Rīga : De-Novo, 
2002. 128 lpp. 
7. Pīzs, A. ĖermeĦa valoda. Rīga : Jumava, 2006. 2008. 208 lpp. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Alekse, I. Rrunātprasme. Rīga : Raka, 2003. 126 lpp. 
2. Bariss, M. Mūsdienu retorika. Jelgava : LLU, 1995. 
3. Brēdemeiers, K. Melnā retorika. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp. 
4. Denijs, R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 2002. 
123 lpp. 
5. Hindls, T. Prasme uzstāties. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. 72 lpp. 
6. Omārova, S. Cilvēks runā ar Cilvēku/ Saskarsmes psiholoăija. Rīga : 
Kamene, 1998. 130 lpp. 
7. Nelke, K. Prezentēšana. Rīga : DE NOVO, 2000. 119 lpp. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

1. Vurio, Dž. Tas ir lielisks rīks, ja to izmanto lietderīgi –  
http://microsoft.com/latvija/bussinessportal/themes/maerketing/article5.mspx 
2. Prezentācijas plānošana - http://www.liis.lv/ecdl/am6/6112.htm 
3. www.ted.com 
u.c. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Pasaules literatūra un kult ūra I  
Kursa nosaukums angliski World Literature and Culture I 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (1. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zanda Gūtmane Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Asociētā profesore, Dr.philol.  

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

8 lekcijas 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 semināri 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne: literatūras vēsture/ 
Kultūras vēsture 

Kursa mērėi 
 

Veidot izpratni par literatūras attīstības tendencēm un 
kopsakarībām kultūras procesu kontekstā, estētisko 
priekšstatu izmaiĦām 

Kursa uzdevumi 1. Veidot priekšstatu par literatūras un kultūras attīstības 
periodiem. 
2. Atklāt katra perioda kultūrai un literatūrai raksturīgos 
estētiskos priekšstatus. 
3. PadziĜināti izzināt konkrētas literāras parādības. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kompetence literatūras un kultūras vēsturē, atsevišėu  
literāro procesu padziĜināta izpratne. Teorētisku un praktisku 
literāra darba vērtējuma pamatiemaĦu apguve.   
 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā aplūkota literatūras attīstība no 
antīkās pasaules līdz 20.gs. nogalei, 
pievēršoties atsevišėiem 
kultūras/literatūras vēstures periodiem, 
virzieniem, stilistiskajām īpatnībām un 
personībām.    

The course provides analysis of the development of 
literature and culture since the ancient times, paying a 
special attention to most important trends, stylistic features, 
and personalities.   
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Literatūra kā vārda māksla, kultūras sastāvdaĜa. Literāro 
procesu attīstība un periodizācija kultūras vēstures 
kontekstā. Estētikas un poētikas transformācijas 
Rietumeiropas literatūrā. 
 
Antīkā kultūra, senās Grieėijas un senās Romas 
literatūra. Aristotelis „Poētika” 
 

2 Lekcija 

Viduslaiku literatūras attīstība: no kristietības līdz 
kurtuāzajiem ideāliem. Sievietes kulta turpinājums 
Dantes un Petrarkas dzejā. 
 

2 Lekcija, 
seminārs 

Viduslaiku pasaules uzskata un antīkā ideāla 
atdzimšanas sintēze Dantes poēmā „Dievišėā 
komēdija”.  
Interpretācijas mākslā. 

4 Seminārs 

Renesanses literatūra. Tautas kultūras integrācija 
oficiālajā kultūrā, tautas smieklu kultūras un 
groteskas izpausmes. Bokačo, Rablē, Servantesa 
romāni, interpretācijas mākslā. 
 

2 Seminārs 

Romantisma estētika un poētika; reālisma estētika un 
poētika, to pretstatījums un analītisks salīdzinājums. 
 

4 Lekcija,  
seminārs 

Agrīnā modernisma veidošanās kultūrvēsturiskie 
priekšnoteikumi. Naturālisma un simbolisma 
filozofiskās koncepcijas un poētikas pretstatījums, to 
analītisks salīdzinājums. Simbolisma dzejas saikne 
ar mūziku un mākslu. 
 

4 Lekcija,  
seminārs  

Modernisma uzplaukums 20.gs. sākuma literatūrā, 
virziena sazarošanās: ekspresionisms, dadaisms, 
sirreālisms u.c. Literatūras un citu mākslas veidu 
sintēze. 
 

2 Lekcija 

ApziĦas plūsmas literatūra. Cilvēka, laiktelpas, 
objektīvās realitātes atklāsmes principi M. Prusta, 
Dž. Džoisa, V.Vulfas, F. Kafkas prozā. 
 

4 Lekcija,  
seminārs 

Paradigmu maiĦa 20. gs. vidū, modernisma un 
postmodernisma elementu pārklāšanās: 
eksistenciālisms, kontrkultūra, maăiskais reālisms.   
 

4 Lekcija,  
seminārs 

Postmodernisms literatūrā. Postmodernisma un 
modernisma literatūras salīdzinājums. 

 

4 Lekcija,  
seminārs  

Kopā: 32  
 



  

 118 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Patstāvīgi apgūstama tēma: 
Apgaismības laikmets, baroka un klasicisma 
koncepcijas literatūrā. 
Divu prezentāciju sagatavošana (tēmas tiek 
piedāvātas) 
Kursa saturam atbilstošās daiĜliteratūras lasīšana un 
mācību literatūras apguve 
 

12 
 
 
12 
 
24 

Kopā: 48 
 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināru nodarbībās, patstāvīgi 
apgūstamās tēmas izpēte. Nokārtots eksāmens. 
 

Mācību pamatliteratūra Agrā renesanse. R.: Zvaigzne, 1981.  
Ambote A. Senā Grieėija. R.:Zinātne, 1998. 
Ambote A. Senā Roma. R.: Zinātne,  1999. 
Aristotelis. Poētika. R.: JāĦa Rozes apg., 2008. 
Eko U. Neglītuma vēsture. R.: JāĦa Rozes apg., 
2008. 
Eko U. Skaistuma vēsture. R.: JāĦa Rozes apg., 
2009. 
Ivbulis V. CeĜā uz literatūras teoriju: No Platona 
līdz Diltejam. R.: Zinātne, 1998.  
Ivbulis V. Uz kurieni literatūras teorija? R.: 
Zinātne, 1995. 
Liotārs Ž. F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats 
par zināšanām. R.: Laikmetīgās mākslas centrs, 
2008. 
Vācu literatūra un Latvija: 1890 – 1945/ Sast. B. 
Kalnačs. R.: Zinātne, 2005. 
Morrison J. Contemporary Fiction. London-New 
York: Routledge, 2003. 
 

Mācību papildliterat ūra Rubenis A. Senās Grieėijas kultūra. R.: Zvaigzne 
ABC, 1998. 
Rubenis A. Senās Romas kultūra. R.: Zvaigzne 
ABC, 1999. 
Rubenis A. Viduslaiku kultūra Eiropā. R.: 
Zvaigzne ABC, 1997. 
Rubenis A. Renesanses un reformācijas laikmeta 
kultūra Eiropā. R.: Zvaigzne ABC, 2000. 
Rubenis A. Absolūtisma un apgaismības laikmeta 
kultūra. R.: Zvaigzne ABC, 2001. 
Rubenis A. 19. gadsimta kultūra Eiropā. R.: 
Zvaigzne ABC, 2002. 
Rubenis A. 20. gadsimta kultūra Eiropā. R.: 
Zvaigzne ABC, 2004. 
Skalberga A. Literatūra 10. klasei. Eksperimentāla 
mācību grāmata. R.: Raka, 1999. 
Skalberga A.. Literatūra 11. klasei. Eksperimentāla 
mācību grāmata. R.: Raka, 2000. 
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Skalberga A. Literatūra 12. klasei. Eksperimentāla 
mācību grāmata. R.: Raka, 2001. 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.satori.lv 
 
Kursa autors: 

   
Zanda Gūtmane 

 
25. 05. 2011.  

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  
 Dekāns/ prodekāns/ 

Zinātniskā institūta 
direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Pasaules literatūra un kult ūra II  
Kursa nosaukums angliski World Literature and Culture II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (2. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Benedikts Kalnačs Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Profesors, Dr.habil.philol.  

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

12 lekcijas 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 semināri 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

A daĜas kursi: 
Pasaules literatūra un kultūra I 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Starpnozare 
Kursa mērėi 
 

Veidot izpratni par drāmas un teātra mākslas attīstības 
tendencēm un kopsakarībām 

Kursa uzdevumi Aplūkot pasaules drāmas un teātra attīstības procesus 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Drāmas un teātra vēstures procesu izpratne. Teorētisku un 
praktisku lugas un skatuviskās interpretācijas vērtējuma 
pamatiemaĦu apguve.   

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā aplūkota drāmas un teātra 
attīstība no antīkās pasaules līdz 21.gs., 
nozīmīgākajiem teātra mākslas 
virzieniem, stilistiskajām īpatnībām un 
personībām.    

The course provides analysis of the development of drama 
and theatre since the ancient times, paying a special 
attention to most important trends, stylistic features, and 
personalities.   
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Drāmas un teātra vēstures procesu attīstība un 
periodizācija. Drāma, drāmas teorija un teātris antīkajā 
pasaulē (Grieėija, Roma). Izcilākās personības. (Eshils, 
Sofokls, Eiripīds, Aristotelis.)  

4 Lekcija 
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Seminārs. Antīkās traăēdijas mākslinieciskie principi. 
Eshils. „Valdnieks Oidips”. Sofokls. „Antigone”.  

2 Seminārs 

Viduslaiku sabiedrība, drāma, teātris un to funkcijas. 
Drāmas un teātra attīstība renesanses periodā (Itālija, 
Anglija). Viljams Šekspīrs.  
 

4 Lekcija 

V. Šekspīrs. „Romeo un Džuljeta”. „Hamlets”.   
 

4 Seminārs 

Baroka un klasicisma dramaturăija un teātris (Francija, 
Spānija). Ievērojamākās personības (Pjērs Kornejs. Žans 
Rasins. Moljērs. Pedro Kalderons de la Barka.)  
 

4 Lekcija 

Moljērs. „Dons Žuans”. Pedro Kalderons de la Barka. 
„Dzīve – sapnis”. 
 

2 Seminārs 

Apgaismības laikmeta drāma un teātris kultūras attīstības 
kontekstā.  
 

2 Lekcija 

19. gadsimta teātra attīstības raksturojums. Modernisma 
aizsākumi 19.gs. nogalē. Režisora profesijas ăenēze. 
Naturālisma un simbolisma teātris (A.Antuāns. O.Brāms. 
E.G.Kreigs.) 
 

2 Lekcija 

Modernisma režijas principu realizācija Konstantīna  
StaĦislavska un Maksa Reinharta radošajā darbībā. 
Modernisma dramaturăija (H. Ibsens. A. Čehovs.)  
 

2 Lekcija 

K.StaĦislavskis. „Mana dzīve mākslā”. A. Čehovs. 
„Kaija”. 
 

2 Seminārs 

Modernisma teātris un drāma 20.gs. vidū. Politiskais un 
rituāla teātris. (E.Piskators. P.Bruks). Postmodernisms 
teātrī. Postdramatiskā teātra teorija un prakse.  
 

2 
 

Lekcija 

Latviešu teātra un drāmas attīstības periodizācija un 
nozīmīgākās personības (Rainis, E. SmiĜăis, A. 
Hermanis.)  
 

2 Lekcija 

Kopā:  32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Mācību literatūras studijas, atsevišėu tēmu patstāvīga 
apguve, teātra izrādes noskatīšanās 

48 
 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināru nodarbībās, patstāvīgi apgūstamo 
tēmu izpēte. Nokārtots eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra G. Wickham. A History of the Theatre. Oxford 
University Press, 1985. 
S.Radzobe (sast.) Teātra režija pasaulē un Latvijā. Rīga: 
Jumava, 2002.  
G.ZeltiĦa (sast.) Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz 
mūsdienām. Rīga: LU LFMI, 2010. 

Mācību papildliterat ūra R.Kroders. Teātra vēsture. 1–5. Rīga, 1934–1938. 
G.ZeltiĦa (sast.) Postdramatiskais teātris: mīts vai 
realitāte. Rīga, 2008. 
S.Radzobe (sast.) Teātra režija Baltijā. Rīga, 2006. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti H.-T.Lehmann. Postdramatic Theatre. Londona, 
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ĥujorka, 2006. 
 
Kursa autors: 

   
Benedikts Kalnačs 

 
11. 04. 2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  
 Dekāns/ prodekāns/ 

Zinātniskā institūta 
direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un leksikoloăija 
Kursa nosaukums angliski Phonetics and lexicology of Modern Latvian 
Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam 
ir vairākas daĜas 

2 KRP (1. semestrī) 

KURSA AUTORES 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Velga Laugale 
 
Dzintra Šulce 
 

Humanitāro un mākslas zinātĦu 
fakultāte 

 

Dr. philol. docente 
 
Dr. philol. docente 
 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 
40 st.) 

80 

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

4   

Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 

12  

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1 – 4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens   
Priekšzināšanas (kursa 
nosaukums, programmas daĜa, 
kurā kurss jāapgūst) 

Latviešu valodas kurss vidusskolas apjomā. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība, sinhroniskā valodniecība. 
Kursa mērėi 
 
 

1.Dot pārskatu par latviešu valodas fonētikas un leksikoloăijas 
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 leksikoloăijas terminus un prasmi praktiski diferencēt vārdu 
krājumu no dažādiem aspektiem, apgūt iemaĦas izvēlēties stilistiski 
piemērotāko vārdu. 
4. Pilnveidot prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru, nostiprināt vārdnīcu 
izmantošanas iemaĦas.  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Valodas un komunikācijas kompetences fonētikā un leksikoloăijā. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Fonētika kā valodniecības nozare. Valodas 
segmentālās un supersegmentālās vienības. 
Latviešu valodas fonēmu sistēma: vokāĜi un 
konsonanti, to klasifikācija. Fonēmu pārmaiĦas: 
pozicionālās un vēsturiskās. Zilbe un zilbes 

 Aspects for research into Phonetics, methods and 
objectives of the research.  General characteristics of 
research methods into phonetics. System of phonemes: 
vowels and consonants, their classification. Positional and 
historical sound changes. Syllable, syllable intonation. 
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intonācija, vārda uzsvars un runas intonācija. 
Fonētisko procesu savstarpējā ietekme un 
saikne. 
Leksikoloăijas pamatjautājumi – vārds kā 
valodas pamatvienība, vārdu krājuma 
diferenciācija no dažādiem aspektiem. 
Semantiskās mikrosistēmas: sinonīmi un 
antonīmi. Leksikogrāfijas un frazeoloăijas 
pamatjautājumi. 

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 Qicrosystems: synonyms and 
antonyms. Basic issues of lexicography and phraseology.  
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

 
I daĜa    
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. VokāĜi, to iedalījums: patskaĦi un divskaĦi. 
2.3. LīdzskaĦi, to raksturojums. 
2.4. Aizgūtās fonēmas latviešu valodā. 
2.5. SkaĦu fonētiskā analīze. 

4 stundas 1 seminārs 
1 praktiskā nodarbība 

3. Fonēmu pārmaiĦas  
3.1. Fonēmu pārmaiĦu vispārīgs raksturojums un 

iedalījums. 
3.2. Pozicionālās skaĦu pārmaiĦas, to analīze. 
3.3. Vēsturiskās skaĦu pārmaiĦas: vēsturiskās pārmaiĦas 

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 da Ĝa   
1.Vārds kā valodas pamatvienība 
Polisēmija, homonīmija. Vārdu nozīmju vēsturiskais 
mainīgums, nacionālā specifika. 

2 
2 

Lekcija 
Praktiskā nodarbība 

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

2 Lekcija 

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

2 Praktiskā nodarbība 

4. Vārdu kr ājuma etimoloăiskā diferenciācija 
Mantotā un aizgūtā leksika. Internacionālie aizguvumi, 
problēmas to noteikšanā. Internacionālismu vieta 
nacionālās literārās valodas leksikā. Barbarismi un 
valodas kultūras jautājumi. 

2 Seminārs  
 

5.Vārdu kr ājuma profesionālā diferenciācija 
Vispārlietojamā un speciālā leksika. Terminoloăismu un 

2 Seminārs  
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profesionālismu robežas, lietošanas sfēras. Terminoloăijas 
komisijas darbs. 
6.Vārdu kr ājuma semantiskās mikrosistēmas. 
Frazeoloăija 
Tematisko grupu vispārīgs raksturojums. Leksiskā 
sinonīmija. Sinonīmu stilistiskās funkcijas. 
Frazeoloăiskie savienojumi. Frazeoloăismi terminoloăijā. 

2 Praktiskā nodarbība 

7.Vārdu kr ājuma sociālā un teritori ālā diferenciācija, 
vārdu kr ājuma vēsturiskais mainīgums 
Žargonismi, arodžargonismi, slengs. Apvidvārdi. 
Vecvārdi, jaunvārdi. Galvenās jaunvārdu darināšanas 
tendences. 

2 Praktiskā nodarbība 

Kopā: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

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

6 stundas 

4. Pozicionālo un vēsturisko pārmaiĦu praktiskā analīze 
tekstos. 

4 stundas 

5. KĜūdu noteikšana saistībā ar skaĦu pārmaiĦu 
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 da Ĝa  
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 terminoloăijas izveidē. ZiĦojumi grupās, 
izmantojot jaunākos Terminoloăijas 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 daiĜliteratūras 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 frazeoloăija. Rīga : Zvaigzne, 1992. 78 lpp. 
Laua, A. Latviešu leksikoloăija. Rīga : Zvaigzne, 1981. 287 lpp. 
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 1995. 945 
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lpp.  
SkujiĦa, V. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. Rīga : LVI, 2002. 224 lpp. 
StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Mūsdienu latviešu valodas fonētika, ortoepija un 
ortogrāfija. Liepāja : LiePA, 2004. 122 lpp. 
StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga : 
RaKa, 2009. 100 lpp. 
StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Mūsdienu latviešu valodas fonētikas, ortoepijas un 
ortogrāfijas vingrinājumu krājums. 4. izdevums. Liepāja : LiePA, 2009. 47 lpp. 

Mācību 
papildliterat ūra 

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Valsts valodas aăentūra, 
2007. 623 lpp. 
Filoloăiskās 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 

 
Kursa autores:  

 
Velga Laugale 

 
Dzintra Šulce 

2011. gada  
6. aprīlī 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultātes dekāne 

Fakultātes domes 
sēdes protokols Nr.  
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski MŪSDIENU LATVIEŠU VALODA: MORFOLO ĂIJA  
Kursa nosaukums angliski MODERN LATVIAN: MORPHOLOGY  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Humanitāro zinātĦu bakalaura studiju programma  
„Eiropas valodu un kultūras studijas” 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (2. sem) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 

Gunta Smiltniece 
Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 

fakultāte 
Asoc. profesore, Dr. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

4 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Latviešu valodas gramatikas zināšanas atbilstoši 
vidusskolas kursam 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Balstoties uz teorētiskajiem pētījumiem un latviešu literārās 
valodas avotiem, apgūt morfoloăijas kursu kā zinātnisku 
latviešu literārās valodas gramatikas sastāvdaĜu. 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Latviešu literārās valodas morfoloăijas teorijas apguve. 
2. Morfoloăijas formu sistēmas analīze un lietojums tekstā. 
3. Morfoloăijas normu apguve un lietojums literārās valodas 
normu kontekstā. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par latviešu valodas vārdšėiru morfoloăiskajām 
kategorijām un gramatisko formu sistēmu. Gramatisko 
formu lietojums valodas praksē: gramatiskais un stilistiskais 
aspekts. Morfoloăisko formu pareizrakstība.   
 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa objekts ir vārds kā gramatiska 
vienība. Tiek aplūkotas latviešu 
valodas vārdšėiras, to gramatiskās 
kategorijas un formu sistēma. 
Teorētiskās zināšanas balstās uz 
morfoloăisko formu sistēmas analīzi 
un morfoloăijas formu lietojumu 

The object of the course is a word as grammatical unit. 
System of the morphological categories and 
grammatical forms of the parts of speech. Groups of 
link words, their functions. During practical classes 
analysis of deriving forms of all parts of speech, 
morphological analysis are performed. 



  

 128 

literārās valodas kontekstā.  
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Ievads  
Gramatikas un morfoloăijas jēdziens. Vārds – morfoloăijas 
izpētes objekts. Vārds un vārdforma. Vārdformu tipi. 

2 Lekcija 
 

2. Lietvārds 
Lietvārda raksturojums. Lietvārdu dzimte. Lietvārdu 
skaitlis. Lietvārdu deklināciju sistēma. Lietvārdu 
locīšana. Atgriezeniskie lietvārdi, nelokāmie lietvārdi. 

6 2 st. seminārs 
4 st. praktiskās nodarbības 

3. Īpašības vārds 
Īpašības vārda raksturojums. Īpašības vārda gramatiskās 
kategorijas. Īpašības vārdu locīšana. Īpašības vārdu 
gradācija. 

2 Seminārs 

4. SkaitĜa vārds 
SkaitĜa vārda raksturojums. SkaitĜa vārdu iedalījums pēc 
nozīmes un pēc sastāva. SkaitĜa vārdu gramatiskās 
kategorijas. SkaitĜa vārdu lietojums. SkaitĜa vārdu 
pareizrakstība. 

4 Seminārs 

5. Vietniekvārds 
Vietniekvārda raksturojums. Vietniekvārdu iedalījums 
pēc nozīmes. Vietniekvārdu gramatiskās kategorijas. 
Vietniekvārdu  lietošana. 

4 2 st. seminārs 
2 st. praktiskās nodarbības 

6. Darbības vārds 
Darbības vārda raksturojums. Finītās un infinītās formas. 
Darbības vārdu pamatcelmi. 
Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. 
Darbības vārdu konjugācijas. Nekārtnie darbības vārdi.  
Kārtas kategorija. Darāmā kārta un ciešamā kārta. 
Ciešamās kārtas formu veidošana. Laika un izteiksmes 
kategorija  
Darbības vārda izteiksmju sistēma: īstenības izteiksme, 
pavēles izteiksme, vēlējuma izteiksme, vajadzības izteiksme, 
atstāstījuma izteiksme. Laika formu sistēma visās izteiksmēs, 
laika formu veidošanas paĦēmieni un līdzekĜi. Laika formu 
pareizrakstība un pareizruna.  
Divdabji – darbības vārdu formas, to iedalījums, veidošana, 
lietojums, pareizrakstība 

8 2 st. lekcijas 
6 st. praktiskās nodarbības 

7. ApstākĜa vārds 
ApstākĜa vārda raksturojums. ApstākĜa vārdu cilme un 
nošėiršana no lokāmajām vārdšėirām. ApstākĜa vārdu 
iedalījums pēc nozīmes.  

2 Praktiskās nodarbības 

8. Palīgvārdi un izsauksmes vārds 
Prievārda raksturojums. Prievārdu novietojums. 
Prievārdu rekcija. 
SaikĜa raksturojums. SaikĜu iedalījums pēc sastāva. 
SaikĜu pareizrakstība. Sakārtojuma un pakārtojuma saikĜi. 
Partikulas raksturojums. Partikulu iedalījums. 
Niansētājas partikulas, to nozīmes. Attieksmes partikulas, 
to nozīmes.  
Izsauksmes vārda raksturojums.  
Izsauksmes vārdu iedalījums pēc nozīmes. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiskās nodarbības 
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Kopā:  32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Par visām iepriekš norādītajām tēmām: 
literatūras studēšana, gatavošanās semināriem un praktiskajām 
nodarbībām atbilstoši  konkrētiem nodarbību plāniem. 

40 
 
 

 Gatavošanās 2 kontroldarbiem. 8 

Kopā: 48 

 Prasības KRP iegūšanai Aktivit āte semināros un praktiskajās nodarbībās, mājas darbu 
izpilde, 2 kontroldarbi, nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 
75%. Eksāmens 

Mācību pamatliteratūra 1. Kalme, Vilma. Nelokāmās vārdšėiras latviešu literārajā 
valodā. Liepāja : LiePA, 2001, 3.–73. lpp. 

2. Kalme, Vilma, Smiltniece, Gunta. Latviešu literārās 
valodas vārddarināšana un morfoloăija. Liepāja : LiePA, 
2001. 293 lpp. 

3. Paegle, Dzintra.  Latviešu literārās valodas morfoloăija. 
Rīga : Zinātne, 2003. 240 lpp 

Mācību papildliterat ūra 1. Ceplīte, Brigita, Ceplītis, Laimdots. Latviešu valodas 
praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 5.–121. lpp. 

2. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I. Rīga : 
LPSR ZA  
izdevn., 1959.  

3. NītiĦa, Daina. Latviešu valodas morfoloăija (konspektīvs 
lokāmo vārdšėiru apskats). Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 
109 lpp.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Morfoloăijas jautājumiem veltītie raksti krājumos „Latviešu 
valodas kultūras jautājumi”, „Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, „Linguistica 
Lettica” , interneta resursi u.c. 

 
Kursa autore: 

  
Gunta Smiltniece 

 
07.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  

 Dekāns/ 
prodekāns/ 
Zinātniskā 
institūta 
direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

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 daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (3. sem) 

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

mākslas zinātĦu 
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 nodarb ību 
skaits 

11  

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1–4  – akadēmiskā bakalaura 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

„M ūsdienu latviešu valoda: morfoloăija” A daĜa 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Dot ieskatu latviešu valodas zinātniskajā sintaksē. 
Radīt izpratni par sintaktiskā saistījuma kopsakarībām. 

Kursa uzdevumi 
 
 

Nostiprināt iemaĦas 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 locekĜu 
klasifikācija. VirslocekĜi un 
palīglocekĜi. Gramatisko centru veidi. 
Teikuma locekĜu 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 IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
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Sintakses jēdziens. Sintaktiskās attieksmes. Vārdu 
savienojumi 
Sintakses pētīšanas priekšmets un sakars ar citām zinātĦu 
nozarēm. Sintaktisko attieksmju veidi vienkāršā un 
saliktā teikumā. Vārdu savienojumu klasifikācija un 
sintaktiskā analīze. 

6 1 lekcija 
2 praktiskās nodarbības 

Teikuma locekĜi 
Teikuma locekĜu klasifikācija. Gramatisko centru veidi. 
Teikuma priekšmets. Izteicējs. Galvenais loceklis. 
Apzīmētājs. Papildinātājs. Pielikums. Dubultloceklis. 
Gramatisko centru noteikšana, teikuma locekĜu 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 jaut ājumi  
Savrupināti teikuma locekĜi. Divdabja teiciens. 
Sintaktiskās konstrukcijas. Pieturzīmes vienkāršā un 
saliktā teikumā. Diktāts. 

8 1 lekcija 
3 praktiskās nodarbības 

Kopā:  32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

ApstākĜu 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). 

Mācību pamatliteratūra 1. BeitiĦa, M. Mūsdienu latviešu literārās valodas 
sintakse. Liepāja :  LiePA, 2009. 
2. Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne 
ABC, 2009.  
3. Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā 
gramatika. Pārstrādāts izdevums. Rīga : Zvaigzne ABC, 
1997.  
4. Ceplītis, L., Rozenbergs, J., Valdmanis, J. Latviešu 
valodas sintakse. Rīga : Zvaigzne, 1989. 

Mācību papildliterat ūra 1. Endzelīns, J. Latviešu valodas gramatika. Rīga: LVI, 
1951. 
2. Lauze, L. Ikdienas saziĦa: vienkāršs teikums latviešu 
sarunvalodā. Liepāja : LiePA, 2004. 
3. Moze, M. Latviešu valodas interpunkcijas prakse. 
Liepāja : LPA, 1997.  
4. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. II. 
Sintakse. Rīga : LPSR ZA izd., 1962.  
5. Ozols, A. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga: 
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/ 
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 www.valoda.lv, www.vvk.lv 
 
Kursa autore: 

  
Linda Lauze 

 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls 
Kursa nosaukums angliski Historic and modern views of the European 

“image” 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (6. sem) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Abens Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Lektore, M.Ed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite/Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 
 

Radīt izpratni par galvenām vēsturiskām maiĦām Eiropā un 
to iespaids uz tēlu izveidošanos 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

• Iepazīties ar būtiskiem notikumiem Eiropas vēsturē un 
to sekas kultūrā, politikā, filozofijā utt. 

• Salīdzīnāt Eiropas tēlu dažādos vēstures posmos  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• Zināšanas par būtiskākajiem notikumiem Eiropas 
vēsturē un to ietekmi uz Eiropas tēla izveidošanu 

• Vēstures avotu analīzes pamatprasmes 
Kursa valoda Latviešu 

KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss paredzēts studentus iepazīstināt 
ar galveniem notikumiem politikā, 
kultūrā, filozofijā u.c. Eiropas vēsturē 
un kā tie iespaidoja Eiropas tēla 
veidošanos.  

This course will introduce students to the defining historic 
events in European history and how they influenced the 
development of an European image.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu 

sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss dalās 
vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

Antikā vēsture 
Viduslaiki 

2 
2 

Praktiskas nodarbības 
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Renesance/Reformācija 
Explorācija/Apgaismība 
Politiskā revolūcija/Industriālā 
revolūcija 
Valsts veidošanās/Koloniālisms 
Pasaules kari 
Aukstais karš/Eiropas integrācija 
Eiropa pēc PSRS sabrukšanas 

4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 

Kopā:  32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Mājas uzdevumu izpilde. Autoru 
dzīves un daiĜrades pārskatu 
sagatavošana. 

48 stundas 

Prasības KRP iegūšanai Dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, izpildīts patstāvīgais darbs, 
nokārtota ieskaite un eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra Deiviss, Normans. Eiropas vesture, Rīga:Jumava, 2009. 
Džads  Tonijs. Pēc kara : Eiropas vēsture pēc 1945. gada. Diena, 2007. 
Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel. New York: Norton & Co. 1999. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

http://www.euroheritage.net/ 

 
Kursa autors: 

  
Aija Abens 

18.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss 
apstiprināts: 

 Zanda Gūtmane  

 Dekāns/ 
prodekāns/ 
Zinātniskā 
institūta 
direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes protokols Nr. / 
Institūta Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Starpkultūru komunik ācija 
Kursa nosaukums angliski Intercultural Communication 
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (6. sem.) 

KURSA AUTORS    
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Indra Kalni Ħa Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Lektore, Mg. sc. educ. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80  
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 
un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Lingvistika/kultūra 
Kursa mērėi 
 
 

� Dot ieskatu par atšėirīgiem komunikācijas 
modeĜiem dažādās pasaules valstu kultūrās. 

� Akcentēt tolerances nepieciešamību 
starpkultūru komunikācijā. 

� mazināt izveidojušos stereotipus  
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

 
� analizēt dažādu valstu verbālo un neverbālo 

komunikāciju 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti būs ieguvuši zināšanas par kopīgo un atšėirīgo  
dažādās kultūrās 
 

Kursa valoda Latviešu un angĜu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Kurss dos ieskatu par : 

� uzvedības un vērtību normām dažādās 
kultūrās, 

� starpkultūru komunikācijas 
pamatprasmēm, 

� problēmām, kas var rasties, nepārzinot citu 
kultūru pamatvērtības, 

� prasmēm, kas nepieciešamas kultūras 
atšėirību izpratnei, 

 

The course will create understanding about: 

� impact of behaviour norms, values and 
relationships on communication in 
different cultures; 

� basic skills for improving cross-cultural 
communication; 

� problems that can arise from not knowing 
the basic values of other cultures, 

� skills in order to successfully overcome 
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� stereotipiem un aizspriedumiem, 
� biznesa komunikācija dažādās valstīs 

 

cultural differences, 
� stereotypes and prejudices, 
� business communication in different 

cultures. 
�  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Cik es zinu par multikulturālo 21.gadsimtu?  2 1 lekcija-praktiska 
nodarbība 

2. Kultūra un subkultūra. 2 1 seminārs 
3.Stereotipi un aizspriedumi 2 1 lekcija 
4. Kultūras šoks 2 1 praktiska nodarbība 
5. Verbālā un neverbālā etiėete dažādās valstīs 2 1 praktiska nodarbība 
6. Viesmīlības etiėete dažādās kultūrās 2 1 praktiska nodarbība 
7. Biznesa sarunas dažādās kultūrās 2 1 lekcija 
8. Vidusjūras valstis 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
9. Franciski un vāciski runājošās  valstis. 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
10. ZiemeĜvalstīs un Baltijas  valstis. 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
11. Austrumeiropas valstis 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
12. Anglo-sakšu kultūras valstis 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
13. ZiemeĜamerikas valstis. 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
14. Dienvidamerikas valstis 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
15. Austrumu valstis. 2 1 lekcija – studentu 

prezentācija 
16.  Noslēguma tests 2 1 seminārs 

Kopā:  32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Prezentācija par izvēlēto valsti.  48 
*Prasības KRP iegūšanai � Teorētiski apgūts kurss,  

� sekmīgi uzrakstīts tests 
� 80% apmeklējums  

*Mācību pamatliteratūra 1. Dirba Māra. Mijkultūru izglītības 
daudzveidība / Māra Dirba ; red. Rita 
CimdiĦa. - Rīga : RaKa, 2006. - 139 lpp. 

2. Fosters, Dīns. [Global etiquette guide to Europe 
Latviešu val.] Lietišėā etiėete Eiropā / Dīns 
Fosters ; [no angĜu val. tulk. Jānis Markots]. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 400 lpp.  

Mācību papildliterat ūra 1. Stringer Donna M. 52 Activities for Improving 
Cross-Cultural Communication / Donna M. 
Stringer and Patricia A. Cassidy. - Boston : 
Intercultural Press, 2009. - xv, 240 p 

2. Holliday Adrian. Intercultural communication : 
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an advanced resource book / Adrian Richard 
Holliday, John Kullman and Martin Hyde. - 
London ; New York : Routledge, 2004. - 233 p 

3. Klaičs, Dragans. Iztēle bez robežām : ceĜvedis 
starptautiskai sadarbībai kultūrā / Dragans 
Klaičs ; no angĜu val. tulk. Ilze Knoka ; red. 
Baiba Tjarve. - Rīga : Culturelab, 2008. - 153 
lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white
%20paper_final_revised_en.pdf 
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Sour
ce/Documentation/Modules_Views/Views_Module
%20A_BAD_FR.pdf 
GN_dimensions_IC_education_EN.doc 
www.youtube.com 
 

 
Kursa autors:  Indra Kalni Ħa 10.04.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss 
apstiprināts: 

 Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr.  
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Studiju darbs  
Kursa nosaukums angliski Annual paper  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

3 (4. sem) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Bliska Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Lektore, Mg. sc. educ. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

120  

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

8  
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Veidot pētnieciskā darba prasmes un iemaĦas par kādu 
valodniecisku tēmu vai kultūrvēsturisku pētījumu 
(leksika, gramatika, terminoloăija, kultūrvēsture u.c.). 
Studiju darba valoda pēc studējošā izvēles svešvaloda – 
angĜu vai franču vai krievu vai vācu valoda. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Apzināt, sistematizēt un apkopot teorētisko literatūru. 
2. Izklāstīt teorētiskās atziĦas. 
3. Prezentēt pētījuma rezultātus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Akadēmiskā kompetence – iegūtas pētnieciskā darba 
iemaĦas un prasmes. 
 

Kursa valoda AngĜu vai franču vai krievu vai vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Studējošais patstāvīgi apliecina savas 
radošās pētnieciskā darba prasmes 
izvēlētajā svešvalodā, izmantojot 
deskriptīvās valodniecības pētījumu 
metodes, veicot datu analīzi, klasifikāciju, 
interpretāciju un izklāstot pētījuma 
rezultātus. 
 

Students independently confirm their creative 
research skills in the chosen language, using 
descriptive linguistics research methods, making 
data analysis, classification, interpretation and 
presenting the results of the study. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

 
Ievads studiju darbā 
Datu bāzes, informācijas meklēšana. 

4  praktiska nodarbība 
elektronisko resursu 
lasītavā 

Zinātniskā darba plānošana un organizācija. Plāna 
izveide, struktūra. 

4  lekcija 
 

Zinātniskā darba noformēšana, zinātnisko 
kategoriju definēšana attiecīgajā svešvalodā, 
pētījuma problemātika, bibliogrāfija. 

8  lekcija, praktiska 
nodarbība  

Konferenču apmeklējums un ziĦojumu 
izvērtējums. Mācību ekskursija (bibliotēka, 
mediatēka, arhīvs) 

32  

 48  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas, referāts un 
prezentācijas sagatavošana par izvēlēto pētījuma tēmu, 
zinātnisko konferenču apmeklējums, pētnieciskais 
darbs bibliotēkā/arhīvā. 

73 
 

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, dalība 
praktiskajās nodarbībās, nolasīts referāts un prezentēti 
darba rezultāti, aizstāvēts studiju darbs. 

Mācību pamatliteratūra 1. Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu : 
humanitārās zinātnes / Umberto Eko ; no itāĜu val. 
tulk. Dace Meiere. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 
2006. - 319 lpp.  
2.Eglīte Evija. Metodiskie norādījumi studentu 
patstāvīgajam darbam augstskolā "Attīstība" / 
E.Eglīte, R.Inne ; Sociālā darba un soc. ped. 
augstskola "Attīstība". - Rīga : SDSPA "Attīstība", 
2000. - 31 lpp. 
3.Studiju darbu rakstīšana un noformēšana . 
Metodiskie norādījumi. Pieejams: 
http://www.liepu.lv/lv/293/studiju-darbu-rakstisana 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

 

 
Kursa autors:  Inga Bliska 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski AngĜu valoda: leksikostilistika I, II 
Kursa nosaukums angliski English Lexicostylistics 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (2. sem.), 2 (3. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Sofija Bauere Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Lektore, Mg. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

16 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis   
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (2. sem.)/ Eksāmens (3.sem.) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Valodas zināšanas vismaz A2 līmenis 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Attīstīt studenta valodas izjūtu, aplūkojot stilistiski un 
emocionāli ekspresīvus leksikas slāĦus, noskaidrojot to 
pazīmes un saskatot izmantojamību tekstā un mūsdienu 
pasaulainā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt izpratni par valodas leksikonu kā sistēmisku 
veidojumu, tā attīstību un jaunākajām atziĦām. 
2. Apskatīt vārddarināšanas jautājumus. 
3. Sniegt priekšstatu par valodas reăionālajiem, 
sociālajiem un stilistiskajiem variantiem. 
4. Sniegt pārskatu par galvenajām vārdnīcām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Leksiskā kompetence – vārdu krājuma zināšanas un 
spēja to lietot saistībā ar kontekstu. 
Semantiskā kompetence – izpratne par nozīmi un 
prasme to lietot. 

Kursa valoda Vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Kursā aplūkota valodas pamatvienība – vārds 
(leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloăija, 
varianti. Vārds aplūkots 3 aspektos: 
strukturālā, semantiskā un funkcionālā. 
Aplūkoti homonīmijas, sinonīmijas, 
antonīmijas, hiponīmijas jautājumi, kā arī 
frazeoloăija. 

The course describes the basic unit of 
language – the word (lexeme), its structure, 
meaning, etymology, variants. The word is 
analysed in three aspects: structural, semantic 
and functional. It covers homonymy, 
synonymy, antonymy, hyponymy, and 
phraseology. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 



  

 141 

Tēma un apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids  
 

Vārds. Semantika. Semantikas loma mūsdienu 
pasaulē un uztverē. 

4 2 lekcijas 

Nozīme, tās tipi. Eifēmismi. Polisēmija, tās avoti. 
Homonīmija. Sinonīmija. Antonīmija. 

8 4 lekcijas 

Nacionālā leksika. Valodas kontakti, aizguvumu 
iemesli, aizguvumu asimilācija 

4 2 praktiskās nodarbības 

Neoloăismi, speciālvārdi, arhaismi, to atpazīšana un 
lietošana. 

4 2 lekcijas 

Vārda veidošana (afiksācija, salikteĦu veidošana, 
konversija, saīsinājumi). 

4 2 lekcijas 

Vārdkopa, frazeoloăija (idiomas). Idiomātiskā 
leksika, tās avoti, literatūra. 

4 2 semināri 

Leksikas stilistikā diferenciācija, literārā, 
sarunvalodas leksika. Terminoloăija. 

4 2 lekcijas 

Valodas varianti, to avoti, funkcionēšana. 4 2 praktiskās nodarbības 
Vārdnīcu veidi un kā strādāt ar tām. 4 2 praktiskās nodarbības 

Stilistikas priekšmeta kategorijas 4 2 lekcijas 

Valodas funkcionālie stili dažādos tekstos 4 2 praktiskās nodarbības 

Stils un konteksts. Diskursa retorika. 4 2 praktiskās nodarbības 

Individuālais stils komunikācijā (mutiskajā un 
rakstveida). 

8 4 semināri 

Eksāmens  4  

Kopā: 64  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas, prezentācijas un referāta 
sagatavošana par izvēlētu tēmu, gatavošanās eksāmeniem 

 
96  
 

*Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās, sekmīgi nokārtoti eksāmeni. 

*Mācību pamatliteratūra 1. Kirsten Halmkjaer, ed., The Linguistics 
Encyclopedia. Second edition. Routledge, 
2004. 

2. John Haymes. Style. Routledge, 1995. 
3. Thornbury, Scott, 1950-. How to Teach 

Vocabulary / Scott, Thornbury ; series 
editor Jeremy Harmer. - 3rd ed. - Harlow : 
Longman, 2004. - vi, 185 p. : ill., tab. - 
(How to...). 

4. Simpson Paul. Stylistics : A resource book 
for students / Paul Simpson. - London : 
Routledge, 2006. - 248 p 

5. Naciscione, Anita. Phraseological Units in 
Discourse: towards applied stylistics / Anita 
Naciscione. - Riga : Latvian Academy of 
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Culture, 2001. - 283 p 
6. Valoda: nozīme un forma : plašsaziĦas 

līdzekĜu valoda = Language: meaning and 
form : mass media language. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2009 : (Latgales 
druka). - 124 lpp. 

Mācību papildliterat ūra 1. David Crystal. A Dictionary of Linguistics and 
Phonetics. Fifth edition. Routledge, 2003. 

2. Richard Hudson. Word Meaning, Routledge, 
1995. 

3. Larry Trask. Historical Linguistics. Routledge, 
1995. 

4. Atkins B. T. Sue ((Beryl T. Sue). The 
Oxford guide to practical lexicography / 
B.T. Sue Atkins and Michael Rundell. - 
Oxford ; New York : Oxford University 
Press, 2008. - 540 p. 

5. Veidemane Ruta. Izteikt neizsakāmo : 
lingvistiskā poētika / R.Veidemane ; māksl. 
J.Ăērmanis. - Rīga : Liesma, 1977. - 261, 
[2] lpp. : il. - Bibliogr.: 258.- 261. lpp. 

6. I. R Galperin. Stylistics Higher School 
Publishing House,  Moscow, 1971 

7. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 
Oxford University Press, 2010 

8. Oxford Collocations Dictionary, OUP, 2003 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski AngĜu valoda: praktiskā gramatika I, II, III, IV 
Kursa nosaukums angliski Practical English Grammar I, II, III, IV 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

16 = 4 (1. sem.); 4 (2. sem.); 4 (3. sem.); 4 (4. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Rita GrāvelsiĦa  
Larisa Petre 
 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Lektore, Mg. paed. 
Lektore, Mg. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

640 

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

 
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

128 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (I daĜa), (II daĜa), (III daĜa), (IV daĜa) un (V 

daĜa) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vidusskolas standarta līmenis  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi 
  
 

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas  un nostiprināt 
praktiskās iemaĦas angĜu valodas specifiskajās 
gramatikas tēmās  salīdzinājumā ar dzimto valodu, 
attīstīt  
pareizu valodas lietojumu funkcionāli un komunikatīvi 
pragmatiskajā aspektā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.PadziĜināt studentu zināšanas par teorētiskajām 
pamatnostādnēm angĜu valodas gramatikā, par 
gramatikas pamatjēdzieniem  un dažādiem 
terminiem, Ĝaujot saskatīt gramatikas normu un 
lietojuma atšėirības dzimtajā valodā un angĜu 
valodā. 
2.Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, izkopt 
prasmi pielietot teorētisko materiālu, veidojot 
jēgpilnus izteikumus gan runā, gan rakstos saskaĦā 
ar angĜu valodas likumiem. 
3.Piedāvāt funkcionāli daudzveidīgus uzdevumus, 
lai spētu izteikt viedokli un izklāstīt argumentus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pēc kursa pabeigšanas studenti būs nostiprinājuši 
teorētiskās zināšanas par gramatikas  resursiem un to  
praktisko pielietojumu, būs uzlabojuši valodas 
iemaĦas, spēs veidot jēgpilnus izteikumus attiecīgās 
saziĦas situācijās. Spēs izteikt organizētu, strukturētu 
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domu vienotā tekstā un runā. 
Kursa valoda AngĜu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
 

Gramatikas kursā studenti atkārto un 
nostiprina savas iepriekšējās studijās iegūtās 
praktiskās zināšanas, padziĜina zināšanas par 
galvenajām teorētiskajām nostādnēm angĜu 
valodas gramatikā, studē un praktiski 
vingrinās dažādu sarežăītāku uzdevumu 
izpildei, gramatikas kursa komplicētākajiem 
jautājumiem. 

During the grammar course students revise 
and consolidate the practical knowledge 
acquired during their previous studies, extend 
their knowledge of the main theoretical 
approaches in English grammar, study and 
practise it by doing more complicated 
exercises, focussing on the most complicated 
themes of the grammar course. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma   Apjoms 

stundās 
Veids  

praktiskās nodarbības 
I daĜa    
1. The Verb: the tenses  
a) Simple and Continuous Tenses 
b)Perfect and Perfect Continuous  
c) Future references 
d) Passive Voice. Reasons for using the passive. 
Agent. Passive Infinitive  
2. The noun 
a) possessives and compound nouns  
b) countable, uncountable nouns 
3.  The article  
a) determiners 
b) zero, definite, indefinite articles, their specific use  
4. The pronoun:  classification 

32 
 
 
 
 
 
3 
 
 

12 
 
 
5 

Praktiskās nodarbības 

II daĜa  
1. The adjective: comparative and superlative 
adjectives. Compound adjectives. Order of 
adjectives. Participle (-ed, -ing) adjectives. Gradable 
and ungradable adjectives 
2.  Adverbs: use and form. Comparison. Position of 
adverbs in sentences 
3. Prepositions: prepositional phrases 
4.  Word Formation 
a) prefixes and suffixes  
b) compound forms 
6. Sentence 
a)  word order and verb patterns  
b) compound and complex sentences 
c) linking words, linking clauses 
7. Question formation 
a) question words 
b) closed and open questions  
c) question tags 

 
4 
 
 
 
8 

 
12 
12 
 
 

12 
 
 
 

12 

 
Praktiskās  nodarbības 

III daĜa 
1. Modal verbs, their equivalents, modal verbs with 
perfect infinitive  
a) expressing obligation and necessity 

 
24 
 
 

 
Praktiskās nodarbības 
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b) ability and permission 
c) certainty, probability and possibility 
2. Infinitive, participle, gerund  
a) Participial phrases, clauses. 
b) Participle and infinitive phrases  
c) the infinitive and – ing forms 

 
 

    28 

IV daĜa 
1. Conditional sentences 
a) zero and first conditionals 
b) time and condition clauses with future reference 
c) second and third conditionals 
d) mixed conditionals  
e) I wish, if only 
2. Introductory there is and it 
3. Revision of tenses – formal and informal  
language 

 
28 
 
 
 
 
 
4 
28 

 

 
Praktiskās nodarbības 

V daĜa  
1. Sentence  
a) Reported speech – tense changes, reporting verbs 
and their patterns  
b) Reported questions 
2. Defining and non-defining relative clauses 
3. Emphatic structures and inversion 

 
18 
 
 
 
8 
6 

 
Praktiskās nodarbības 

Kopā: 256  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Studenti patstāvīgi pēta un papildina sniegto 
teorētisko materiālu.  Studenti analizē auditorijā  
veiktos praktiskos gramatikas vingrinājumus, paši 
veido variantus pētītās gramatiskās parādības 
pielietošanai gan rakstveida, gan mutiskajam 
lietojumam. 

384 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, sekmīgi 
izpildīti visi patstāvīgā darba uzdevumi, pozitīvi 
nokārtoti testi un pārbaudes darbi. Sekmīgi 
nokārtots gala eksāmens  - eksāmens ir rakstiska 
veida tests ar praktiskiem uzdevumiem par studēto 
materiālu. 

Mācību pamatliteratūra 3. Luke Prodromou Grammar and Vocabulary for 
First Certificate. Pearson Education Limited  
2005, longman com  

4. Advanced Learner’s Grammar. Mark Toley& 
Diana Hall, Longman, 2003  

5. Grammar Practice Activities. Penny Ur. 
Cambridge University  grāmata ir noformēta 
elektroniskajā katalogā: 
http://alise.liepu.lv/alise/alise3i.asp?opty=1 
(beidziet ar lpp. skaitu).  

Mācību papildliterat ūra 4. English Grammar in Use Raymond Murphy. 
Cambridge University Press, 1998  

5. English Grammar in Use  Supplementary 
exercises. Loise Hashemi and Raymond 
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Murphy. 1998  
6. 3.Advanced Grammar in Use. Martin 

Hewings,Cambrigde University Press, 1999. 
7. Grammary  Way 4. Jenny Dooley- Virginia 

Evans, Express Publishing, 1999 
Periodika, interneta resursi un citi avoti www.agendaweb.org 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā  
I, II, III, IV 

Kursa nosaukums angliski Written and oral communication in English  
I, II, III, IV 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

10                            2 KRP (3.sem.), 2 KRP (4.semestris) 
                                4 KRP (5.sem.), 2 KRP (6.semestris) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Larisa Petre 
 
Aija Abens 

Humanitāro un mākslas 
zinātĦu fakultāte 
 

Lektore, Mg. paed. 
 
Lektore, M. Ed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400 

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

 
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

80 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis   
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (I daĜa), eksāmens (II daĜa)  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Sagatavot kvalificētus angĜu valodas lietotājus, kuru 
profesionālās prasmes un iemaĦas atbilstu starptautiski atzītai 
metodoloăiskai kompetencei.  
Veicināt visu valodas aspektu apguvi, lai studiju beigās angĜu 
valodā tiktu sasniegts Eiropas valodu portfelī definētais C1/2 
līmenis. 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

 Apgūt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un 
veicināt praktisko iemaĦu apguvi. Attīstīt patstāvīgā darba un 
pašnovērtējuma spējas, aprobēt iegūtās zināšanas praksē. 
Veidot interesi un atbildību par tālāko izglītību un profesionālo 
attīstību 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studiju nobeigumā studenti būs padziĜinājuši un nostiprinājuši 
visus valodas apguves aspektus – klausīšanos, lasīšanu un 
teksta sapratni, runu, rakstīšanu, būs paplašinājuši savu vārdu 
krājumu uz mācību grāmatās ietverto tēmu un autentisku 
tekstu pamata. Studenti praktiski pratīs svešvalodu, ievēros tās 
lietošanas normas noteiktās sadzīves situācijās, pratīs 
sarunāties, lasīt, vērtēt un komentēt lasīto un spēs pielietot 
iegūtās zināšanas praktiskajā darbā skolā. 
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Kursa valoda angĜu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Studenti apgūst, padziĜina un nostiprina visus 
valodas apguves aspektus, paplašina savu 
svešvalodas vārdu krājumu, attīsta prasmi 
strādāt ar dažādiem tekstiem un vārdnīcām. 
Mācās stilistiski analizēt oriăinaltekstus, 
komentēt tos, rakstīt esejas, anotācijas, 
kopsavilkumus. 

Students acquire, develop all language skills, 
broaden their vocabulary ,develop skills to work 
with different dictionaries and types of 
texts.They learn to stylistically analyse authentic 
texts,comment on them, write essays, 
annotations,summaries. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 Apjoms 

stundās 
Veids  

 
Common problems with tenses 
-idions,phrasal verbs 
-dialogues:fan language 
-dramatasation:TVshows 
-discussion:making predictions- 
-conversation:starting 
,continuing,ending,managing conversations 
 
Clef sentences and sentence transformation 
-collocatoions 
-sentences phrases to express preferences 
-jigsaw reading 
-dialogues:opening and closing ceremonies 
-conversation:evaluating and expressing 
preferences,problem solving 
-writing skills:completion entry 
 
Passive and active forms 
-ecology and the environment 
-webpage 
-dialogues:radio news programme 
-discussion:changes in your country 
-making pradictions 
-writing:appropriate style 
 
Inversion 
-schools and universities 
-job advertsdiscussion:young people’s behaviour 
-catalogue entries 
-writing: covering letters,job application 
 
 
 
Conditionals and iversion with conitionals 
-food,drinks,eating habits 
-formal register 
-literary extracts 
-dialogues:good manners 
-discussion:good manners,eating out 

 
16 
 
 
 
 
 
 

          16 
 
 
 
 
 
 
 
 
          16 
 
 
 
 
 
 
 
          16 
 
 
 
 
 
 
           
         16 
 
 
 
 
 

 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
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-writing:formal register 
 
Verbs,infinitives,onomatopoeic verbs 
-words to discribe 
-synonyms and antonyms 
-article and review: what do you know about ... 
-newspaper article 
-notes completion 
-discussion:attitude 
-writing:article reviews 
 
Impersonal reporting structures 
-colloquil English 
-email 
-website and information sheet 
-conversation: personality types 
-discussion: habits,arguments,conflicts 
  stress and ways of coping with it,being assertive 
-writing:information sheet 
 
Participle clauses 
-descriptive verbs,cliches 
-reports on travel trips,music festivāls 
-discussion :travel tips,couchsurfing,problem 
solving 
-writin:reports 
 
Modal verbs and phrases 
-formal and informal language 
-sentence transformation 
-wordbuilding 
-testimonials,references 
-discussion:understatement 
- 
Sentence transformation 
-cloze 
-charater reference 
-sequencing 
-character reference 
 

 
        16 
 
 
 
 
 
 
 
 
         16 
           
 
 
 
 
 
 
 
         16 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
       16 

 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskās nodarbības(8) 
 

Kopā:  160  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas, prezentācijas 
sagatavošana par tēmām specialitātē, referāts par 
valodas prasmju attīstību, specialitātes tekstu lasīšana, 
gatavošanās ieskaitēm ,testiem, eksāmeniem. 

240 

Prasības KRP iegūšanai Praktiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 
uzdevumi, dalība  praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtoti testi ieskaites ,eksāmeni. Prezentācijas par 
izvelēto specialitātes tematiku . 

Mācību pamatliteratūra 6. .Success,Advanced Students’book.Stuart 
McKinley,Bob Hasting, Pearson Longman.,2009 
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1) P.Watcyn-Jones ”Test Your Vocabulary”, 
Penguin, 1998 

2) B.Seal ”Academic Ancounters. Reading. Study 
skills and writing, CUP, 1997 

7.       4) R.Murphy”English Grammar in Use”. 
CUP, 1995 

Mācību papildliterat ūra 8. Working Across Cultures,Business English, 
Adrian Pilbeam,2010.......... 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.englishpage.com 
www.oup.com/elt/global/products 
www.bbc.co.uk/worldservice 
 

 
Kursa autors:  

 
Aija Abens 

 
Larisa Petre 15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 151 

 
KURSA KODS  

 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 
Kursa nosaukums latviski AngĜu valoda: praktiskā fonētika 
Kursa nosaukums angliski English Phonetics 
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daĜas 

2 (1. sem.) 

KURSA AUTORS    
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Indra Kalni Ħa Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Lektore, Mg. sc. educ. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80  
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa l īmenis   
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Lingvistika 
Kursa mērėi 
 
 

� Sniegt ieskatu angĜu valodas skaĦu sistēmā – 
runas orgānu darbs, skaĦu veidošana, vārdu 
sasaiste. 

� fonētiski pareizas runas treniĦš. 
Kursa uzdevumi 
 
 
 

� Apskatīt runas producēšanas  un imitācijas 
mehānismu.  

� Salīdzināt dzimto valodu ar mērėa valodu.no 
dažādiem aspektiem.  

� Mācīties angĜu transkripciju. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas angĜu valodas producēšanas un imitācijas 
aspektos. 

Kursa valoda AngĜu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Galvenā uzmanība tiks veltīta runas producēšanas 
un uztveres dažādiem aspektiem – no atsevišėu 
skaĦu  pareizas artikulācijas līdz intonatīvajiem 
modeĜiem teikumā, balstoties uz angĜu valodas 
normu izrunā (Received Pronunciation). Izrunas 
koriăēšanas nolūkā tiks veikta angĜu un dzimtās 

 

The programme will accent different 
aspects of sound production – articulation 
of sounds, word and sentence stress, 
linking, assimilation, elision and 
intonation – based on Received 
Pronunciation norms. Analysis of the 



  

 152 

valodas skaĦu salīdzinošā analīze.Tiks 
nostiprinātas fonēmiskās transkripcijas iemaĦas un 
teksta fonētiskā analīze. Nodarbību pamatā būs 
runas imitācijas un uztveres vingrinājumi, kā arī 
artikulācijas uzdevumi. Studenti mācīsies veidot 
teksta transkripciju, teikuma un vārdu uzsvaru  
likšanu, intonācijas noteikšanu un vārdu sasaisti 
teikumā. 

 

English language phonetics and Latvian 
phonetics will be carried out.  

Students will be introduced to the English 
transcription and production of correct 
sounds. The lessons will be based on 
sound imitation and articulation tasks. 
Students will transcribe text, put word and 
sentence stresses, mark intonation and link 
the words in the sentence together.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

1.English sound system.  Phonemic chart 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
2 Monophthongs 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
3. Diphthongs. 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
4. Consonants 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
5. Word Stress 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
6. Sentence Stress 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
7. Strong and weak forms 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
8. Rhythm 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
9. Intonation 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
10. Sense groups. 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
11. Linking. 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
12. Assimilation 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
13  Elision. 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
14. Silent Letters 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
15.Phonemic transcription. 2 1 lekcija-praktiska nodarbība 
16. Final test 2 1 seminārs 

Kopā: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teksta fonētiskā analīze 48 
Prasības KRP iegūšanai � Teorētiski apgūts kurss,  

� sekmīgi uzrakstīts tests 
� 80% apmeklējums  

Mācību pamatliteratūra o J.D.O’Connor, Better English 
Pronunciation, CUP, 1996 

o J.D.O’Connor, C.Fletcher, Sounds English,  
       Longman, 1996 
o M. Hancock. English Pronunciation in Use. 

CUP, 2003  
Mācību papildliterat ūra 1.     M.Hancock, Pronunciation Games, CUP, 1998 

2.    P.Rogerson, J.B. Gilbert, Speaking Clearly,  
      CUP, 1997 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors:  Indra Kalni Ħa 10.04.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss 
apstiprināts: 

 Zanda Gūtmane,  
HMZF dekāne 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr.  
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kult ūras studijas: Lielbrit ānija I, II 
Kursa nosaukums angliski Cultural Studies: Great Britain I, II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas  

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

4                       (2 KRP – 3. sem.) un (2 KRP – 4. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Abens 
 
Larisa Petre 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Lektore, M. Ed. 
 
Lektore, Mg. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 
 
 

Iepazīstināt studentus ar galvenām kultūras iezīmēm 
angliski runājošās valstīs. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

• Iepazīties ar galvenajiem kulturālām iezīmēm dažādās 
angliski runājošās valstīs 

• Salīdzināt būtiskās kultūras iezīmes dažādās angliski 
runājošās valstīs  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pēc kursa apguves studenti  
• būs iepazinušies ar būtiskākiem kultūras pamatiem 

dažādās angliski runājošās valstīs 
• būs izlasījuši un izanalizējuši literatūru un avotus 

Kursa valoda  
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kultūras studijās ietilpst viss, kas 
saistas ar valodu, dzīves stilu, 
valdības formu, ăeogrāfiju, 
svētkiem un vēsturi valstīs kurās 
iedzīvotāju vairākumam angĜu 
valoda ir dzimtā valoda – Britu 
salas, ASV, Kanāda, Austrālija un 
Jaunzelande. Kultūras apziĦā arī 

Cultural studies includes everything that is connected 
with the language, way of life, system of government, 
geography, holidays, customs, and history of countries 
in which the majority of the population use English as 
their mother tongue – the British Isles, the U.S.A., 
Canada, Australia and New Zealand. Cultural awarenes 
will also include the study of other countries that use 
English as an official language but are not regarded as 
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ietilpst studijas par vasltīm, kur 
angĜu valoda skaitās viena no valsts 
valodām bet kuras tomēr neskaitās 
angliski runājošas. 
 

English speaking. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
The USA 

- geography 
- -history 
- political structure 
- people/human resources 
- media 
- education 

Great Britain 
- geography 
- -history 
- political structure 
- people/human resources 
- media 
- education 

Other English speaking countries 
 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Praktiskās nodarbības 

 AngĜu valodas izveidošanās vēsturisks pārskats 
AngĜu valodas izplatīšanās koloniālisma periodā 
AngĜu valoda mūsdienās 

4 
4 
4 

semināri 

Kopā:  64  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Praktisko darbu izpilde, lietišėo rakstu lasīšana, 
specialitātes terminoloăijas apguve, lietišėo rakstu 
rakstīšana/referātu, prezentāciju sagatavošana 
 

96 

Prasības KRP iegūšanai Praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde, 
ieskaites 
 

Mācību pamatliteratūra 1. McMclarthy, Felicity O’Dell “ English 
Vocabulary in Use” Interm+ Upper Interm., 
Cambridge University Press, 1994 

2. David Burke ” Street Talk –1”, Optima 
Books, 1995 

3. Trivia questions about the USA 
4. B.Tomalin. S. Stemplenski „Cultural 

Awareness”.OUP, 2006 
5. M. Dirba. Mijkultūru izglītības 

daudzveidība..RaKa, 2006 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti The Story of English (BBC) 
www.agendaweb.com 
Learning English,the interanational newsletter with 
BBC World Servive,Bush House, London,UK 
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www.london-tourist-information.com/dictionary 
www.tfl.gov.uk/buses/pdfdocs/centlond.pdf 
www.enchantedlearning.com/europe/britain/index.shtml 

 
Kursa autors: 

  
Aija Abens 

 
Larisa Petre 

 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

 

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski XX gs. angĜu literatūra oriăinālvalodā 
Kursa nosaukums angliski 20th c. English literature 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodas un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (5. sem.) 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Aija Abens Humanitāro  un 

mākslas zinaātĦu 
fakultāte 

Lektore, M. Ed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite/Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

AngĜu valodas zināšanas augstākajā vidējā (upper 
intermediate) līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūra 
Kursa mērėi 
 

Iepazīstināt studentus ar 20. gs. literatūru angĜu valodā 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

• Iepazīties ar 20. gs. galvenām tēmām dažādu autoru 
skatījumā 

• Apgūt prasmi analizēt modernās literatūras darbus 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

• Zināšanas 20. gs. angĜu literatūrā, zināšanas par dažādu 
autori daiĜradi un 20. gs. literatūras raksturīgām iezīmēm 

• Literāra darba lingvistiskās un literārās analīzes 
pamatprasmes 

Kursa valoda AngĜu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss paredzēts studentu 
iepazīstināšanai ar 20.gs. galvenām 
tēmām angĜu valodā dažādu autoru 
skatījumā izmantojot moderno klasiėu 
dzīvi un daiĜradi viĦu īsprozas analīzei. 

This course will introduce students to the defining features 
of the 20th c. as represented in English literature. Readings 
will consist primarily of short stories and introductions into 
the life and work of several key authors. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu 

sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss dalās 
vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

The short story - Basic compositional 4 Praktiskas nodarbības 
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elements of a short story 
 
World War 1 - Overview of literature 
about the first global war 

8 Praktiskas nodarbības 

Post-colonial literature - Overview of 
origins post-colonial literature 

12 Praktiskas nodarbības 

Modernism in literature and the arts 8 Praktiskas nodarbības 
Kopā:  32  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Mājas uzdevumu izpilde. Autoru 
dzīves un daiĜrades pārskatu 
sagatavošana. 

48 stundas 

Prasības KRP iegūšanai Dalība semināros un praktiskajās nodarbībās, izpildīts patstāvīgais darbs, 
nokārtota ieskaite un eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra Norton Anthology of Short Fiction, W. W. Norton & Company, 2006. 
Things Fall Apart, Chinua Achebe. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

http://www.wwnorton.com/college/english/nael/20century/welcome.htm un 
citi iterneta avoti 

 
Kursa autors: 

  
Aija Abens 

 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss 
apstiprināts: 

 Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

 

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Tulkošanas metodika un prakse: angĜu valoda 
Kursa nosaukums angliski Translation Methodology and Practice: English 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 (5. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Guntars Dreijers Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Lektors, Mg. Philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

5 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

11 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un leksikoloăija (A); 
Mūsdienu latviešu valoda: morfoloăija (A); 
Mūsdienu latviešu valoda: sintakse (A); 
AngĜu valoda: leksikostilistika (A); 
AngĜu valoda: praktiskā gramatika (A) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība: salīdzināmā un sastatāmā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Iepazīstināt studentus ar rakstiskās un mutvārdu 
tulkošanas īpatnībām, galvenajām tulkošanas teorijām, 
metodēm Latvijā un pasaulē;  
sniegt iespēju studentiem trenēties rakstiskās un 
mutvārdu tulkošanas iemaĦās. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Informēt par tulkošanas teorijas pamatjautājumiem; 
2.trenēties rakstiskajā un mutvārdu (konsekutīvajā) 
tulkošanā; 
3.analizēt sastatāmi dažādu tipa tekstus; 
4.sniegt priekšstatu par dažādu teksta tipu, žanru un veidu 
tulkošanas īpatnībām; 
raksturot un pamatot tulkošanas paĦēmienu un metožu 
izvēli, tulkojot dažādu tēmu tekstus. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kompetences tulkošanas teorijas pamatjautājumos, 
tulkošanas paĦēmienos un metodēs; 
Vidēji sarežăītu (no latviešu valodas angĜu valodā) un 
sarežăītu tekstu (no angĜu valodas latviešu valodā) 
tulkošanas prasmes; 
Lingvistiskās, ētiskās, literārās un starpkultūru iemaĦas 
mērėtekstu producēšanā. 
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Kursa valoda Latviešu un angĜu valoda 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

Kursā studenti apgūs galvenos tulkošanas 
teorijas jautājumus, kā arī praktiski 
trenēsies tulkot dažāda veida tekstus. 
Kursā tiks pievērsta uzmanība avotteksta 
analīzei, teksta tulkošanas aspektiem, kā 
arī mērėteksta kvalitātes un analīzes 
jautājumiem. Tulkošanas teorētiskie 
aspekti, kā arī tulkojumi tiks apspriesti, 
analizēti grupās.  

During the study course, students will learn 
about the main issues in translation theory; they 
will also train to translate and interpret different 
kinds of texts. A special attention will be paid to 
the analysis of source texts, the translation 
process itself, and the quality of target texts. 
Theoretical issues, source and target texts will 
be discussed and analyzed in groups.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

 
Tulkošanas teorijas pamatjēdzieni 4 1 lekcija 

1 praktiskā nodarbība 
Tulkošanas paĦēmieni un metodes 4 1 lekcija 

1 praktiska nodarbība 
Tulkošanas prakse un attīstība Latvijā un pasaulē 4 1 lekcija 

1 seminārs 
Tulkošanas leksiskie un gramatiskie aspekti: 
leksiskās un gramatiskās transformācijas 

6 1 lekcija 
2 praktiskās nodarbības 

Tulka – tulkotāja ētiskie aspekti un tulkošanas 
darba organizācija: vadības aspekti, datorizētie 
rīki, mērėteksta novērtēšana 

2 1 lekcija 

Informatīvo tekstu tulkošana 4 2 praktiskās nodarbības 
Apelatīvo tekstu tulkošana 4 2 praktiskās nodarbības 
Ekspresīvo tekstu tulkošana 4 2 praktiskās nodarbības 

Kopā: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas; 
tulkošanas projekts; 
tekstu tulkošana un to analīze; 
tulkoto tekstu apstrāde, sistematizēšana; 
gatavošanās ieskaitei un kursa nobeiguma 
eksāmenam 

10 stundas 
6 stundas 
10 stundas 
10 stundas 
12 stundas 
 

Kopā: 48 
Prasības KRP iegūšanai Apgūts kursa teorētiskais pamats; sekmīgi izpildīti un 

aizstāvēti patstāvīgā darba uzdevumi; līdzdalība 
semināros, praktiskās nodarbībās un lekcijās (vismaz 
70% apmeklējums); izpildīti mājasdarbi, nokārtota 
ieskaite un eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. – R.: 2007. – 
183lpp. 

Mācību papildliterat ūra 9. Sīlis, J. Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un 
prakse. – Ventspils: VeA, 2009. – 264lpp. 

10. Malmkjaer, K. Linguistics and the Language of 
Translation. – Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2005.  
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11. Munday, J. Introducing Translation Studies. 
Theories and Applications. – London and New 
York: Routledge, 2006.  

12. Norde, C. Translating as a Purposeful Activity. – 
UK: Manchester, Northampton, 2001.  

13. Chesterman, A., Wagner, E. Can Theory Help 
Translators? – Manchester: St. Jerome 
Publishing, 2002. – 147lpp. 

14. Baker, M. (ed.) Routledge Encyclopedia of 
Translation Studies. – London, New York: 1998. 
– 654lpp. 

7. Newmark, P. A Textbook of Translation. – London, 
New York: Phoenix ELT, 1995. – 292lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.letonika.lv 

 
Kursa autors:  Guntars Dreijers 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Franču valoda: praktiskā gramatika I, II, III, IV 
Kursa nosaukums angliski Practical French grammar I, II, III, IV 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

16                        4 KRP (1.sem.), 4 KRP (2.sem),     
                            4 KRP (3.sem.), 4 KRP (4.sem)  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Bliska (12 KRP) 
OĜegs BeĜajevs (4 KRP) 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Lektore, Mg. sc. educ. 
Docents, Dr. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

640  

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

64 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

64 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (I daĜa), (II daĜa), (III daĜa), (IV daĜa) un (V 

daĜa) 
Priekšzināšanas  Vismaz A1 franču valodas zināšanu līmenis 
ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/Lietišėā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Attīstīt studējošā gramatisko kompetenci un valodas 
pareizu lietojumu funkcionāli un komunikatīvi 
pragmatiskajā aspektā, pievēršot uzmanību valodas 
iekšējai gramatikai.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

4. Aplūkot gramatisko elementu, kategoriju un 
struktūru nozīmi autentiskā tekstā un mūsdienu 
diskursa situācijās. 

5. Iepazīstināt ar franču valodas vidē lietotiem 
autentiskas valodas paraugiem, Ĝaujot saskatīt 
gramatikas normu un lietojuma atšėirības, t.i. 
attiecinot likumus uz datiem. 

6. Veidot jēgpilnus izteikumus kontekstā saskaĦā ar 
franču valodas likumiem, lai izteiktu viedokli un 
izklāstītu argumentus. 

7. Piedāvāt funkcionāli daudzveidīgus uzdevumus. 
8. Veidot izpratni par valodas sistēmu, lietojot 

metavalodu un attiecīgo terminoloăiju. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Gramatiskā kompetence – spēja pareizi lietot franču 
valodas gramatiskos resursus un izveidot jēgpilnus 
izteikumus attiecīgajās saziĦas situācijās. Pragmatiskā 
kompetence – spēj izteikt organizētu, strukturētu domu 
vienotā tekstā un runā. 

Kursa valoda Franču valoda 



  

 162 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
I daĜā paredzēts nostiprināt franču valodas 
priekšzināšanas, veidot sapratni par 
gramatikas likumiem, lietojot gramatikas 
minimumu, atbilstoši valodas pamatu 
lietotāja A2 līmenim. 
II daĜā aplūkotas jaunas gramatiskās tēmas, 
sniedzot papildus zināšanas par valodas 
lietošanas funkcijām. 
III daĜa paredz pilnveidot zināšanas, 
izmantojot gramatiskos resursus mērėa 
sasniegšanai dažādās situācijās, atbilstoši 
patstāvīgais valodas lietotājs B1 līmenim. 
IV daĜa sniedz pietiekamu valodas līdzekĜu 
apjomu, izmantojot sarežăītas teikumu 
formas, strukturētu runu, atbilstoši B2 
līmenim. Akcentēta rakstītprasmes un 
precīzas domas formulēšanas prasmes 
attīstīšana, atbilstoši prasmīga valodas 
lietotāja līmenim. 

Part I seeks to consolidate the earlier acquired 
knowledge of French, to develop 
understanding of grammar rules, using 
grammar minimum complying with the 
language basis for user-level A2. 
Part II discusses new grammar topics, 
providing additional knowledge of the 
functions of language use. 
Part III provides for the development of 
knowledge, through grammatical resources to 
achieve a variety of situations, according to 
the level of independent user B1. 
Part IV provides a reasonable framework for 
the language, using complex sentence forms 
and speech structures at B2 level. 
Emphasizes development skills of exact 
expression in writing and thinking at a 
proficient user level. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

 
I daĜa    
S’informer  Poser des questions et répondre, savoir 
interroger quelqu’un, la négation. 

4 2 praktiskas nodarbības 

Révision de la conjugaison des verbes du présent, 
les cas particuliers, la conjugaison pronominale. 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Les articles, masculin et féminin Place de l`adjectif, 
féminin des adjectifs, l`expression de la quantité. 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Conseiller, donner les ordres Impératif. Pronoms 
personnels compléments directs et indirects 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Rapporter les paroles Questions directes, 
indirectes. 

8 1 lekcija 
3 praktiskas nodarbības 

Parler du passé. Différenciation passé 
composé/présent. Utilisation du passé composé et de 
l`imparfait. 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Expression de la durée 4 2 praktiskas nodarbības 
Eksāmens 64 32 

 
II da Ĝa   
Communiquer Les pronoms relatifs qui, que, où. 
Construction des comparatifs et des superlatifs. 

8 1 lekcija 
3 praktiskas nodarbības 

Participe present. Gerondif. Forrmation des 
adverbes.  

4 2 praktiskas nodarbības 

Le conditionnel présent. 4 2 praktiskas nodarbības 
Défendre une idée Le subjonctif présent, les 
pronoms compléments qui remplacent les choses ou 
les idées y/en . 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Découvrir la vérité La construction passive, la 12 3 lekcijas 
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forme impersonnelle, l`interrogation, les adjectifs et 
les pronoms indéfinis. 

3 praktiskas nodarbības 

Comprendre le monde Les pronoms interrogatifs, 
démonstratifs, les constructions avec deux pronoms, 
le subjonctif dans l`expression des sentiments. 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Construire l`avenir Le futur antérieur, l`expression 
de la durée dans le futur, l`expression de la 
concession 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Eksāmens 64 32 
 

III da Ĝa   
Exprimer  la cause, la conséquence 4 2 praktiskas nodarbības 
Les pronoms possessifs, les constuctions relatives 
avec auquel, dont, le subjonctif dans l`expression de 
la possibilité, du doute. 

12 3 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Indiquer les circonstances d`une action, faire une 
chronologie, rapporter des paroles passés. 

10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Le plus-que-parfait, situation dans le temps, le 
discours indirect au passé. 

10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

S`adapter Le conditionnel passé, le subjonctif dans 
l`expression des goûts et des préférences, 
constructions de mise en valeur. 

10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Vivre ensemble Expression de la condition et de la 
restriction, enchaînements des arguments. 

10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Les deux systèmes d`expression du passé, les 
indicateurs de temps, expression de la conséquence. 

8 2 lekcijas 
2 praktiskas nodarbības 

Eksāmens  
 

64 32 

IV daĜa   
Expression de l`idée de moyen, expression du 
reproche, les pronoms relatifs composés et dont. 

10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Faire des hypothèses, Discuter un point de vue Les 
temps du passé, expression de la possibilité, 
probabilité. 

10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Le système verbale du français  10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Analyse de discours  10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Langue des médias 10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Nouvelle orthographe, ponctuation  10 2 lekcijas 
3 praktiskas nodarbības 

Revision, phrase complexe, temps grammaticaux 4 2 praktiskas nodarbības 
 

Eksāmens 64 32 
 

 256 128 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Rakstu darbi (vismaz 10 katrā kursa sadaĜā), 
sistemātiska praktisko vingrinājumu izpilde iemaĦu 
nostiprināšanai, tekstu un diskursa analīze, atsevišėu 

384 
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teksta daĜu tulkošana, uzskates materiālu veidošana par 
atsevišėām gramatikas tēmām, gatavošanās testiem, 
eksāmeniem.  
*Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 

darba uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtoti eksāmeni. 

*Mācību pamatliteratūra 1. BeĜajevs OĜegs, Franču valodas gramatika (I): 
Mācību līdzeklis. - Liepāja: LiepA, 2006 
2.Girardet Jacky, Pécheur Jacques Campus 1, CLE 
International, Paris, 2004 
3.Girardet Jacky, Pécheur Jacques Campus 2, CLE 
International, Paris, 2005 
4.Abry D., Chalaron M.-L. La grammaire des 
premiers temps Volume 2, Presses Universitaires 
de Grenoble, 2003 
5. Pécheur Jacques, Costanzo Edvige, Molinié 
Muriel Campus 3, CLE International, Paris, 2004 

Mācību papildliterat ūra 15. ABPF L’orthographe nouvelle est arrivee! 
Bulletin de l’ABPF No 220-221, septembre, 
2009 

16. Caquineau Marie-Pierre, Les 500 exercises de 
grammaire. Niveau B2 avec les corrigés. 
Hachette, 2007  

17. Charaudeau Patrick, Grammaire du sens et de 
l'expression, Paris, Hachette, 1992. 

18. Girardet Jacky, Pécheur Jacques Cahier 
d`exercises Campus 1, CLE International, 
2005 

19. Girardet Jacky, Pécheur Jacques Cahier 
d`exercises Campus 2, CLE International, 
2005 

20. Maïa Grégoire Grammaire progressive du 
français, CLE International, 1999 

21. Moirand, Sophie Une grammaire des textes et 
des dialogues: Hachette Français langue 
étrangère, 1990. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Phosphore,  
Le Français dans le monde,  
www.lepointdufle.net 
http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=80 

 
Kursa autors:  

 
Inga Bliska 

 
OĜegs BeĜajevs 5.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 

 
 
 



  

 165 

KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Franču valoda: leksikostilistika I, II 
Kursa nosaukums angliski French Lexicostylistics I, II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

4 = 2 KRP (2. sem.) un 2 KRP (3. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
OĜegs BeĜajevs  
 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Docents, Dr. philol. 
 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

16 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (2. sem.)/ Eksāmens (3.sem.) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Valodas zināšanas vismaz A2 līmenis 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Attīstīt studenta valodas izjūtu, aplūkojot stilistiski un 
emocionāli ekspresīvus leksikas slāĦus, noskaidrojot to 
pazīmes un saskatot izmantojamību tekstā un mūsdienu 
pasaulainā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt izpratni par valodas leksikonu kā sistēmisku 
veidojumu, tā attīstību un jaunākajām atziĦām. 
2. Apskatīt vārddarināšanas jautājumus. 
3. Sniegt priekšstatu par valodas reăionālajiem, 
sociālajiem un stilistiskajiem variantiem. 
4. Sniegt pārskatu par galvenajām vārdnīcām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Leksiskā kompetence – vārdu krājuma zināšanas un 
spēja to lietot saistībā ar kontekstu. 
Semantiskā kompetence – izpratne par nozīmi un 
prasme to lietot. 

Kursa valoda Franču valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Kursā aplūkota valodas pamatvienība – vārds 
(leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloăija, 
varianti. Vārds aplūkots 3 aspektos: 
strukturālā, semantiskā un funkcionālā. 
Aplūkoti homonīmijas, sinonīmijas, 
antonīmijas, hiponīmijas jautājumi, kā arī 
frazeoloăija. 

The course describes the basic unit of 
language – word (lexeme), its structure, 
meaning, etymology, variants. Name issue in 
three aspects: structural, semantic und 
functional. Deals wiht homonymy, synonymy, 
antonymy und hyponymy issues and 
phraseology. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms Veids  
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stundās  
Vārds. Semantika. Semantikas loma mūsdienu 
pasaulē un uztverē. 

4 2 lekcijas 

Nozīme, tās tipi. Eifēmismi. Polisēmija, tās avoti. 
Homonīmija. Sinonīmija. Antonīmija. 

8 4 lekcijas 

Nacionālā leksika. Valodas kontakti, aizguvumu 
iemesli, aizguvumu asimilācija 

4 2 praktiskās nodarbības 

Neoloăismi, speciālvārdi, arhaismi, to atpazīšana un 
lietošana. 

4 2 lekcijas 

Vārda veidošana (afiksācija, salikteĦu veidošana, 
konversija, saīsinājumi). 

4 2 lekcijas 

Vārdkopa, frazeoloăija (idiomas). Idiomātiskā 
leksika, tās avoti, literatūra. 

4 2 semināri 

Leksikas stilistikā diferenciācija, literārā, 
sarunvalodas leksika. Terminoloăija. 

4 2 lekcijas 

Valodas varianti, to avoti, funkcionēšana. 4 2 praktiskās nodarbības 
Vārdnīcu veidi un kā strādāt ar tām. 4 2 praktiskās nodarbības 

Stilistikas priekšmeta kategorijas 4 2 lekcijas 

Valodas funkcionālie stili dažādos tekstos 4 2 praktiskās nodarbības 

Stils un konteksts. Diskursa retorika. 4 2 praktiskās nodarbības 

Individuālais stils komunikācijā (mutiskajā un 
rakstveida). 

8 4 semināri 

Eksāmens  4  

Kopā: 64  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas, prezentācijas un referāta 
sagatavošana par izvēlētu tēmu, gatavošanās eksāmeniem 

 
96 stundas  

*Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās, sekmīgi nokārtoti eksāmeni. 

*Mācību pamatliteratūra 1. BeĜajevs OĜegs Mūsdienu franču valodas 
leksikoloăija (tekstu krājums) Mācību līdzeklis. – 
Liepāja: LiePA. 2005. – 23 lpp. 
2. Chollet Isabelle, Jean-Michel Les expressions 
idiomatiques. CLE international, 2008, 224 p.  
3.Larger Nicole, Mimran Reine, Vocabulaire 
expliqué du français CLE international, 2004, 288 
p. 
4.Larger Nicole, Mimran Reine, Exercices. 
Vocabulaire expliqué du français CLE 
international, 2004, 192 p. 
5.Vocabulaire (tout pour enrichir son vocabulaire, 
éviter les erreurs, retrouver le sens des mots) 
éditions Nathan 2002, 254 p.  

Mācību papildliterat ūra 1.Albin Michel Testez votre français Dicos d’or, 
2003, 158 p. 
2. Atkins B. T. Sue ((Beryl T. Sue). The Oxford 
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guide to practical lexicography / B.T. Sue Atkins 
and Michael Rundell. - Oxford ; New York : 
Oxford University Press, 2008. - 540 p. 
3. Bankavs Andrejs. Vienburta vārdnīca / 
A.Bankavs. - Rīga : Avots, 2007. - 139 lpp.  
4. Joyeux Micheline, Les figures de style 100 
exercices avec corrigés HATIER Paris, 2004, 79p.  
6. Merle Pierre. Comment dîtes-vous? 1950-1970-
1980-1990-2000 quel français parlez-vous? 
Fetjaine, 2010. -172. 
7. Naciscione, Anita. Phraseological Units in 
Discourse: towards applied stylistics / Anita 
Naciscione. - Riga : Latvian Academy of Culture, 
2001. - 283 p.  
8.Simpson Paul. Stylistics : A resoutce book for 
students / Paul Simpson. - London : Routledge, 
2006. - 248 p.   
9.Valoda: nozīme un forma : plašsaziĦas līdzekĜu 
valoda = Language: meaning and form : mass 
media language. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 
2009 : (Latgales druka). - 124 lpp. 
10.Veidemane Ruta. Izteikt neizsakāmo : 
lingvistiskā poētika / R.Veidemane ; māksl. 
J.Ăērmanis. - Rīga : Liesma, 1977. - 261, [2] lpp. : 
il. - Bibliogr.: 258.- 261. lpp. 
11.Бельчиков Ю. А. Практическая стилистика 
современного русского языка : нормы 
употребления слов, фразеологических 
выражений, грамматических форм и 
синтаксических конструкций / Ю. А. 
Бельчиков. - Москва : АСТ-Пресс, 2008. - 422 с.  
12. Степанова, О. М. Практикум по 
лексикологии современного французского 
языка: Учебное пособие/ М.: Высшая школа. – 
167 с. 
11.Толуб И.Б. Стилистика русского языка. – М : 
Айрис – Пресс, 2010.-448.c 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.cle-inter.com 
Centre collégial de développement de matériel 
didactique (CCDMD) 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=44 

 
Kursa autors:  OĜegs BeĜajevs 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Franču valoda: praktiskā fonētika 
Kursa nosaukums angliski French: practical phonetics 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 KRP (1. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inese Veisbuka Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Asistente, profesionālais 
maăistra grāds tulkošanā un 
terminoloăijā 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80  

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

8  
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/Vispārīgā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Apgūt zināšanas par franču valodas fonētisko sistēmu, izveidot 
izpratni par dažādām fonētiskām parādībām un artikulācijas 
īpatnībām, pilnveidot pareizas lasīšanas, izrunas un rakstības 
prasmi. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīties ar galvenajiem jēdzieniem un franču valodas 
fonētisko sistēmu. 
2. Aplūkot dažāda veida fonētiskās parādības. 
3. Iepazīties ar skaĦu artikulācijas orgāniem un artikulācijas 
īpatnībām.  
4. Atkārtot lasīšanas noteikumus un pilnveidot izrunas prasmi, 
ar diktātiem pilnveidot rakstības prasmi. 
5. Iepazīties ar transkripcijas zīmēm un iemācīties tās lietot.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūta fonētiskā sistēma, izveidota izpratne par dažādām 
fonētiskām parādībām un artikulācijas īpatnībām, pilnveidota 
prasme pareizi lasīt, izrunāt un rakstīt. 

Kursa valoda Franču valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss paredzēts franču valodas praktiskās 
fonētikas apguvei, pilnveidojot lasīšanas, 
izrunas un rakstības prasmes. Tiek aplūkoti 
galvenie jēdzieni, fonētiskā sistēma un 
dažādas fonētiskās parādības, skaĦu 

The course is envisaged for acquisition of 
practical phonetics in French, by developing 
reading, pronunciation and writing skills. The 
main concepts, phonetic system and different  
phonetic phenomena, sound articulation organs, 
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artikulācijas orgāni, artikulācijas īpatnības 
un transkripcijas zīmes, kā arī fonētikas 
saistība ar ortogrāfiju. 

specific features of articulation, transcription 
symbols are dealt with as well as links of 
phonetics with orthography. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

La prosodie : le rythme, la syllabation, l’accent 
tonique (place de l’accent, l’accent et les groupes 
rythmiques) et l’accent d’insistance. 

2 0,5 lekcija 
0,5 praktiska nodarbība 

La prosodie : l’intonation (linguistique, expressive). 2 0,5 lekcija 
0,5 praktiska nodarbība 

Les lettres non prononcées. 
Les consonnes finales non prononcées. Le « h » muet, 
le « h » aspiré (liste de mots). Le « e » instable. 
L’élision. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 
 

L’enchaînement consonantique, l’enchaînement 
vocalique, la liaison (obligatoire, interdite, 
facultative). 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 
 

L’anatomie des organes de la parole. 
Appareil respiratoire, zones de résonance. L’ouverture, 
la position de la langue, la nasalité, la tension, la 
sonorité, la labialité, l’acuité.  

2 0,5 lekcija 
0,5 praktiska nodarbība 
 

La correspondance entre sons et lettres. 
Alphabet français, API. Les règles de lecture. La 
ponctuation, les accents et marques orthographiques. 

2 0,5 lekcija 
0,5 praktiska nodarbība 
 

Le système vocalique. 
Les voyelles orales et nasales (tableau). Les 
caractéristiques du système vocalique français. La 
voyelle accentuée. La prononciation des voyelles à 
double timbre : syllabe ouverte, syllabe fermée. 
Combinaisons de lettres qui correspondent aux 
voyelles orales et nasales. La dénasalisation.  

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 
 

Les voyelles spécifiques du français. 
Les voyelles qui présentent des difficultés de 
prononciation. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 
 

Le système consonantique. 
Les consonnes et les semi-consonnes (tableau). Mode 
d’articulation, point d’articulation. Combinaisons de 
lettres. « R » grasseyé, « r » roulé. Virelangues. 

8 
 
 

2 lekcijas 
2 praktiskas nodarbības 
 
 

Kopā : 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas. 
Praktisko uzdevumu pildīšana. 
Gatavošanās testam. 

16 stundas 
16 stundas 
16 stundas 
 

Kopā: 48 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtots tests. 

Mācību pamatliteratūra 1. Abry Dominique, Chalaron Marie-Laure. Phonétique. – 
Paris : Hachette F.L.E., 1994. – 208 p. 
2. Charliac Lucile, Le Bougnec Jean-Thierry, Loreil 
Bernard, Motron Annie-Claude. Phonétique 
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progressive du français : niveau débutant. – Paris : 
CLE International, 2003. – 127 p. 

Mācību papildliterat ūra 1. Abry Dominique, Veldeman-Abry Julie. La 
phonétique : audition, prononciation, correction. – 
Paris : CLE International, 2007. – 175 p. 
2. Chollet Isabelle, Robert Jean-Michel. Orthographe 
progressive du français : niveau débutant. – Paris : CLE 
International, 2004. – 159 p. 
3. Martinie Bruno, Wachs Sandrine. Phonétique en 
dialogues. – Paris : CLE International, 2006. – 119 p. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Kurss MOODLE vidē „Fran ču valodas fonētika”  
2. „Le français dans le monde” 

 
Kursa autors:  Inese Veisbuka 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču valodā  
I, II, III, IV 

Kursa nosaukums angliski Written and oral communication in French  
I, II, III, IV 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits 10 KRP =                     2 KRP (2.sem.), 2 KRP (3.sem.),  

                                    2 KRP (4.sem.), 4 KRP (5.sem.) 
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Bliska (6 KRP) 
 
vieslektore no Francijas  
(4 KRP) 

Humanitāro un mākslas 
zinātĦu fakultāte, 
Svešvalodu joma 

Lektore, Mg. sc. educ. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400 

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

40 
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

40 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (I daĜa)/Ieskaite (II daĜa) /Eksāmens (III daĜa)/ 

Eksāmens (IV daĜa)  
Priekšzināšanas  A1 franču valodas zināšanu līmenis  
ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/Lietišėā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Nostiprināt zināšanas un pilnveidot iemaĦas un prasmes, 
kas nepieciešamas saziĦai franču valodā dažādās dzīves 
situācijās gan mutvārdos, gan rakstveidā, veidot franču 
valodas komunikatīvo kompetenci, t.i. saprast runātā, 
rakstītā teksta domu, izteikt savas domas rakstos un runā. 
Veidot akadēmiskās kompetences - attīstīt patstāvīgā 
darba iemaĦas, sagatavot studentu bakalaura darba izstrādei 
un aizstāvēšanai.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Apgūt un ievērot galvenos pareizrakstības 
likumus, dažādu tekstu struktūru un stilu. 

2. Lasīt un atpazīt dažāda teksta tipus, uztvert to 
jēgu, prast atrast konkrētu informāciju. 

3. Integrēti aplūkot runas kultūras un etiėetes 
jautājumus. 

4. Sniegt papildus zināšanas par franču valodas 
lietošanas funkcijām. 

5. Izmantot valodas prasmes sociālkultūras 
kontekstā informācijas ieguvei, atlasei un tālākai 
nodošanai. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sociolingvistiskā un komunikatīvā kompetence - spēj 
izveidot skaidru, labi strukturētu un detalizētu tekstu ar 
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saistītājvārdu un saskaĦošanas līdzekĜu konkrētu pielietojumu, 
spēj argumentēt un pamatot savu viedokli un izteikties tekoši 
raiti un precīzi, atbilstoši pieklājības normām.  

Kursa valoda Franču valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

I.daĜa paredz valodas priekšzināšanu 
nostiprināšanu un tālāku attīstīšanu. 
Aplūkoti izteiksmes līdzekĜi, kas 
nepieciešami lietišėai un privātai sarakstei 
un saskarsmei ikdienas situācijās. 
II.daĜa paredz tālāku valodas izteiksmes 
līdzekĜu apguvi. 
III.daĜā aplūkoti tekstveides jautājumi. 
Strukturētas un argumentētas franču 
valodas runas prasmju attīstīšana par 
dažādām tēmām, sava viedokĜa izteikšana. 
Praktisko darbu veidi: diskusijas, apraksti. 
IV.daĜā rakstīšanas iemaĦu pilnveide, kas 
nodrošina valodas stilu izkopšanu un 
pareizu lietošanu. Darbs ar tekstiem, to 
interpretācija, analīze, komentāri, 
kopsavilkumi. 

Part I provides consolidation and further 
development of the preliminary acquired 
language. It discusses the means of expression 
necessary in business intercourse and private 
correspondence. 
Part II provides further development of 
mastering different means of expression in 
language. 
Part III deals with textual matters. Development 
of structured and substantiated speaking skills in 
French on a variety of topics. Practical 
activities: discussions and references, etc. 
Part IV Improvement of writing skills to ensure 
perfection of the language style and its proper 
use. Work with texts, their interpretation, 
analysis, commentary, abstracts. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

 
I daĜa    
Faire connaissance Iepazīšanās dažādās 
situācijās. Personu apliecinoši dokumenti. 

4 2 interaktīvas nodarbības 

Cultiver ses relations Maîtriser les actes de la 
communication sociale courante (salutations, 
présentations, invitations, remerciement) 
Ielūgumi. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 

Communiquer Comportements et relations entre 
les jeunes, image de soi. 

4 1 lekcija 
1 interaktīva nodarbība 

S`informer UzziĦas (e-pasta vēstule, telefona 
zvans). VēstuĜu noformēšana, piemēru analīze. 

4 1 lekcija 
1 interaktīva nodarbība 

Prendre des décisions. PaziĦojumi (klausīšanās 
un lasīšana). Faire des suppositions. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 

S`affirmer Pieteikums Erasmus stipendijai. 
Présenter son CV (curriculum vitae), la formation 
européenne en langue étrangère: le programme 
Erasmus, lettre de demande. 

6 1 lekcija  
2 praktiskas nodarbības 

Faire face aux problèmes exprimer le besoin, 
caractériser une action, interdire-demander/ 
donner une autorisation. 

4 1 lekcija 
1 interaktīva nodarbība 

Ieskaite 2  
II da Ĝa   
Défendre une idée Exprimer la volonté, la 
nécessité, un manque et des souhaits, réclamer et 
imposer par écrit. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība  

Découvrir la vérité Statistikas un aptaujas dati. 8 2 lekcijas 
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Analīze, komentāri, interpretācija. Présenter une 
information, exprimer la possibilité, la probabilité, 
présenter les circonstances d`un événement. 

 2 praktiskas nodarbība 

Comprendre le monde Exprimer la surprise, des 
sentiments, exprimer la cause, la conséquence 
L`enchainement des idées: succession et 
opposition, le subjonctif dans l`expression de la 
crainte et du but, constructions permettant 
l`expression de la cause et de la conséquence. 

8 2 lekcijas  
2 praktiskas nodarbības 

S`adapter Exprimer l`éventualité et le regret, 
apprécier, réformer, parler des hommes et des 
femmes. 

6 1 lekcija  
2 praktiskas nodarbības 

Vivre ensemble Négocier, comprendre la société, 
accuser, s`excuser, faire des commentaires, la 
politesse et les incivilités. 

4 2 praktiskas nodarbības 

Ieskaite 2  
III da Ĝa   
Se former Raconter sa formation, savoir se 
justifier, valoriser ses compétences. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 

Travailler Quelques aspects actuels du monde du 
travail: rupture, réorientation de vie 
professionnelle, mobilité, réduction du temps de 
travail, les rythmes de vie; expression de la 
satisfaction et de l`insatisfaction. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 

Débattre défendre une idée. Expressions propres 
au débat (predre position, exprimer son accord, 
désaccord, faire des concessions, hésiter, insister, 
demander des précisions). Kopsavilkuma 
veidošanas pamatprincipi (resumé, synthèse, 
compte-rendu) 

6 1 lekcija 
2 praktiskas nodarbības 

Reformuler/Pārfrāzēšana. Reformuler des 
paroles, préciser une pensée, les circonstances 
d`une action, comparer,passages des faits aux 
idées et des idées aux faits. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 

Généraliser, particulariser/Argumentācija. 
Analyser un phénomène social, prendre position; 
comparer des opinions différentes sur un même 
objet statistiques et commentaires, mettre en 
valeur la phrase en faisant un compte-rendu écrit 
et synthèse écrite. 

8 2 lekcijas  
2 praktiskas nodarbības 

Vispārēja teksta izpratne, teksta veidi un struktūra. 
Analyser et comparer les textes et faire des 
synthèses, exposé oral et rapport écrit. 

4 1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 

Eksāmens 2  
IV daĜa   
Valodas reăistra identificēšana, koda maiĦa. 
Klausīšanās. 

6 3 lekcijas 

Perfectionnement écrite, techniques 
d`expression écrite. Argumenter, comparer 
différents modes d`argumentation. 

12 2 lekcijas 
4 praktiskas nodarbības 

Changements de société Problēmu analīze un 16 2 lekcija 
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izklāsts tekstā. Interview, article de journal, essai. 6 praktiskas nodarbības 
Rôle des médias Debates presē un televīzijā. 
Komentēšanas metodika. 

12 2 lekcija 
4 interaktīva nodarbība 

Rédaction d’un résumé d’un article scientifique 
but de l’étude; origine des données; sélection des 
études; extraction des données, synthèse des 
résultats; conclusion. 

16 2 lekcija 
6 praktiskas nodarbības 

Eksāmens 2  
Kopā: 160  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Rakstu darbi (vismaz 10 katrā kursa sadaĜā), 
gatavošanās diskusijām, tekstu analīze, 
kopsavilkumu un pārskatu veidošana, referāts, 
prezentācija, zinātnisks raksts studiju darba izvēlētās 
pētījuma tēmas ietvaros, gatavošanās pārbaudes 
darbiem. 

240 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 
uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtoti gala pārbaudījumi (ieskaites un eksāmeni). 

Mācību pamatliteratūra 1.Girardet Jacky, Pécheur Jacques Campus 1, CLE 
International, Paris, 2004 
2. Girardet Jacky, Pécheur Jacques Campus 2, CLE 
International, Paris, 2005 
3. Pécheur Jacques, Costanzo Edvige, Molinié Muriel 
Campus 3, CLE International, Paris, 2004 
4.Courtillon Janine, Guyot-Clément Christine 
Campus 4, CLE International, Paris, 2005 
5. Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.-H. 
Expression française écrite et orale, Presses 
Universitaires de Grenoble, 2003 

Mācību papildliterat ūra 1. Courtillon Janine, Guyot-Clément Christine Cahier 
d`exercises Campus 4, CLE International, 2004 
2. Miquel Claire Communication progressive du 
français. CLE International, 2004 
3.Chovelon Bernadette, Barthe Marie Expression et 
style: français de perfectionnement.- Saint-Martin-
d’Hères: PUG,2002 
4.Kober-Kleinert Corrine, Parizet Marie-Louise, 
Poisson-Quinton Sylvie Activités pour le Cadre 
Européen Commun de Référence: niveaux C1-C2. 
CLE International 2007 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Phosphore,  
Le Français dans le monde,  
www.lepointdufle.net 
http://moodle.liepu.lv/course/view.php?id=80 

 
Kursa autors:  Inga Bliska 3.04.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kult ūras studijas: Francija, Frankofonās valstis  
I, II 

Kursa nosaukums angliski Cultural Studies: French I, II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

4 KRP (4.sem= 2 KRP) un (5.sem.= 2 KRP) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
OĜegs BeĜajevs (3 KRP) 
 
 
Vieslektore no Francijas (1 KRP) 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultāte 

 Docents, Dr. Philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

16 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite / Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Kulturoloăija 
Kursa mērėi 
 
 

PadziĜināt zināšanas par valsti, kuras valodu students 
apgūst, Francijas un frankofonijas valstis vēsturi, 
ăeogrāfiju, ekonomisko un politisko sistēmu, kultūru 
un sabiedrību. 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

- paplašināt studentu redzesloku; 
- veidot saikni starp franču kultūras pagātnes 

mantojumu un mūsdienām, iepazīt mūsdienu 
franču sabiedrības pamatvērtības; 

- palīdzēt izprast franču tautu savdabību, 
tradīcijas un paražas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Students orientējas Francijas un frankofonās valstīs 
vēsturē, ăeogrāfija, spēj spriest un diskutēt par 
aktuāliem Francijas ekonomikiem un politiskiem 
jautājumiem, pieĦemt un interpretēt dažādas franču 
kultūras parādības. 
 

Kursa valoda franču valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Studentiem ir iespēja pilnveidot iegūtās 
zināšanas kultūras studiju jomā, bagātināt 

Students are given opportunities to perfect the 
acquired knowledge in the field of culture 
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vārdu krājumu, tālāk attīstīt valodas 
lietošanas iemaĦas informācijas iegūšanai, 
lasīt tekstus franču valodā par Franciju, lai 
spētu komentēt un diskutēt par izlasīto un 
izteikt savas domas franču valodā. 
 
 

studies, to enrich the vocabulary, to further 
develop their language use skills for obtaining 
information, to read texts in the French 
language on France, thus enabling them to 
comment and discuss the read material and 
Express their opinion in France. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

I daĜa    
1. Repères géographiques (le relief, le climat, 

les paysages, la population, les régions, 
Paris, francophonie, les pays 
francophones). 

2. Repères historiques (dates et faits, 
personnages, la Révolution française, Mai 
1968, l’empire colonial, la V République). 

3. Repères politiques (l’organisation des 
pouvoirs, les partis politiques, l’organisation 
administrative, le droit et la justice, l’armée 
et la police, la construction européenne, la 
francophonie). 

4. Repères économiques (l’image économique, 
la deuxième puissance agricole mondiale, 
l’industrie agroalimentaire et le monde rural, 
les transports, l’énergie, la communication, 
l’industrie du luxe, la gastronomie, le 
tourisme). 

5. Repères sociaux (portraits de famille, l’état et 
la famille, l’école pour tous, l’organisation 
des études, la vie professionnelle, 
l’organisation du travail, les nouvelles 
formes de travail). 

6. Repères culturels (la Renaissance, le 
classicisme, le romantisme, le surréalisme, 
l’existentialisme, le nouveau roman, la 
musique, la chanson, le cinéma, les médias, 
les sports, les loisirs, les vacances, les 
activités artistiques). 

7. Repères quotidiens (le calendrier, une 
journée ordinaire, l’espace de la maison, 
habitudes, tendances, conflits, l’argent, lieux 
de consommation, chez le médecin, les 
religions, les sectes, peurs et superstitions). 

4 
2 
 
 
4 
2 
 
4 
2 
 
 
 
4 
2 
 
 
 
 
4 
2 
 
 
 
4 
2 
 
 
 
 
4 
2 

2 lekcijas 
1 seminārs 

 6 1 lekcija 
1 seminārs 
1 praktiska nodarbība 

II daĜa   
1. l’île de France 
2. Le centre 

2 
2 
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3. Le Nord et l’Est 
4. Le Centre-Est 
5. La France Méditerranéenne 
6. Les Pays de l’Ouest 
7. La France d’outre-mer (les Antilles, La 

Guyane, l’Atlantique Nord, les îles de 
l’océan Indien, les îles du Pacifique, la 
Polynésie française) 

8. Mentalité nationale 
9. Art de vivre 
10. Langue française 

2 
2 
2 
2 
1 
 
 
1 
1 
1 

 64  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Tekstu lasīšana par Franciju un referāta izstrāde 96 stundas  
Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu 

izpilde. Programmā plānotie patstāvīgie un 
pārbaudes darbi: 
- patstāvīgā mājas lasīšana; 
- aktīva dalība diskusijās un semināros; 
- nodots un prezentēts referāts; 
- sekmīgi nokārtotas ieskaite un eksāmens. 

Mācību pamatliteratūra Ross Steele Civilisation progressive du français 
CLE international/VUEF, 2002. 
Nelly Mauchamp La France de toujours 
Civilisation CLE international, 2004. 
La France des Régions Presses Universitaires de 
Grenoble, 2001. 
OĜegs BeĜajevs Aktuālas valsts mācības problēmas 
(Francija): Mācību līdzeklis. – LiePA, 2007. – 111 
lpp. 
OĜegs BeĜajevs Parīze. Pilsētas semiotika. Mācību 
līdzeklis. Liepāja: LePA, 2007. – 119 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Niks Japs, Mišēls Sirets Kas ir FRANČI SIA „JāĦa 
Rozes apgāds”, 2002, 88 lpp. 
Харитонова И.В. Франция как она есть : Книга 
для чтения по страноведению. – М.: ВЛАДОС, 
2001. – 360 с. 
Деловое и повседневное общение. Правила 
поведения во Франции. – М.: АСТ: Восток – 
Запад, 2006. – 356 с. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Le français dans le monde 
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr 
http://www.admifrance.gouv.fr 
http://www.france.diplomatie.gouv.fr 

 
Kursa autors:  OĜegs BeĜajevs 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski XX gs. franču literatūra oriăinālvalodā 
Kursa nosaukums angliski XX century French literature in the original language  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 KRP (5. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inese Veisbuka Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Asistente, profesionālais 
maăistra grāds tulkošanā un 
terminoloăijā 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

7 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

9 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Pasaules literatūra un kultūra: I-II (A), Franču valoda (B). 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/Cittautu literatūras vēsture 
Kursa mērėi Pilnveidot prasmi lasīt svešvalodā un analizēt 20. gs. 

franču literatūras darbus.  
Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīties ar 20. gs. franču literatūras vēsturisko un 
kultūras fonu. 
2. Iepazīties ar pazīstamākiem 20. gs. franču 
literatūras autoriem un to darbiem. 
3.Analizēt darbu fragmentus. 
4.Lasīt patstāvīgi 20. gs. franču literāros darbus un 
patstāvīgi analizēt tos.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pilnveidotas prasmes lasīt svešvalodā un analizēt literāros 
tekstus. 

Kursa valoda Franču valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss paredzēts, lai apgūtu zināšanas par 
20. gs. franču literatūru, tās autoriem un 
vēsturisko un kultūras fonu. Tiek 
pilnveidotas lasīšanas prasmes svešvalodā 
un literāro tekstu analīzes prasmes. 

The course is envisaged for acquisition of 
knowledge of the 20th century French literature, 
its authors, and historical and cultural 
background. Reading skills in the foreign 
language and skills of literary text analysis are 
promoted. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 
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La Belle Époque (1900 – 1914). Méthode du 
commentaire composé. 
Guillaume Apollinaire. « Alcools » (1913) et 
« Calligrammes » (1918).  
Marcel Proust. « À la recherche du temps 
perdu » (1913 – 1927).  

8 2 lekcijas 
2 praktiskas nodarbības 

L’entre-deux-guerres (1919 – 1939).  
Paul Éluard. Le Surréalisme. « Capitale de la 
douleur » (1926).  

2 0,5 lekcija 
0,5 praktiska nodarbība 

Guerre et après guerre (1939 – 1958). 
Jacques Prévert. « Paroles » (1946).  
Francis Ponge. Poème en prose. « Le Parti pris de 
choses » (1942) et « La Rage de l’expression » (1952). 
Jean-Paul Sartre. « Les Mouches » (1943) et « Huis 
clos » (1944). 
Albert Camus. « L’Étranger » (1942), « Caligula »   
(1945), « La Peste » (1947), « L’Été » (1954). Article 
de « Combat » (1946).  
Raymond Queneau. OULIPO. « Exercices de style » 
(1947).  
Paul Éluard. « Le temps déborde » (1947) et « Le 
Phénix » (1951).  Commentaire composé.  
Samuel Beckett. « En attendant Godot » (1953).  

14 3 lekcijas 
4 praktiskas nodarbības 

L’ère des incertitudes (de 1958 à nos jours). 
Eugène Ionesco. « La cantatrice chauve » (1950), 
« Jacques ou la soumission » (1955), 
« Rhinocéros » (1959), « Le Roi se meurt » (1962). 
Jean-Paul Sartre. « Les mots » (1964).  

6 1,5 lekcija 
1,5 praktiska nodarbība 

Présentation du travail individuel. 2 1 seminārs 
Kopā : 32  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas. 
Komentāra rakstīšana par P. Eliāra dzejoli „Je 
t’aime”. 
Patstāvīga 20. gs. franču literāro darbu lasīšana. 
Prezentācijas sagatavošana par izlasītajiem 
darbiem. 

16 stundas 
 
3 stundas 
20 stundas 
 
9 stundas 

Kopā: 48 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās nodarbībās.  
Mācību pamatliteratūra 8. Cazaban Catherine, Sabbah Hélène, Weil 

Catherine. Littérature 1 re : textes et méthode. 
Nouveau bac 96. – Paris : Hatier, 1996. – 495 p. 

9. Doucey Bruno, Lesot Adeline, Sabbah Hélène, 
Weil Catherine. Littérature 2 de : textes et 
méthode. Nouveau bac 96. – Paris : Hatier, 
1996. – 447 p. 

Mācību papildliterat ūra 22. Littérature Francophone : anthologie. Sous la 
direction de Jean-Louis Joubert. – Paris : Nathan, 
1992. – 448 p.  

23. Blondeau Nicole, Allouache Ferroudja, Né 
Marie-Françoise. Littérature progressive du 
français : niveau intermédiaire. – Paris : CLE 
International, 2004. – 160 p. 
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24. Allouache Ferroudja, Blondeau Nicole.  
Littérature progressive du français : niveau 
avancé. – Paris : CLE International, 2005. – 
160 p. 

25. Blondeau Nicole, Allouache Ferroudja. 
Littérature progressive de la francophonie : 
niveau intermédiaire. – Paris : CLE 
International, 2008. – 147 p. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Dažādi interneta resursi un periodika. 

 
Kursa autors:  Inese Veisbuka 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Tulkošanas prakse: franču valoda 
Kursa nosaukums angliski Translation practice: French 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 KRP (6.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inese Veisbuka Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Asistente, profesionālais 
maăistra grāds tulkošanā un 
terminoloăijā 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80  

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

5 
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

11 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Tulkošanas metodika un prakse: angĜu valoda (A) un 
Franču valoda (B).  

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/ Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Sniegt praktiskas iemaĦas dažādu rakstveida un mutvārdu 
tekstu tulkošanā no franču valodas latviešu valodā un no 
latviešu valodas franču valodā, balstoties uz iepriekš 
apgūto tulkošanas metodiku. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Analizēt tekstu gramatiskās un leksiskās īpatnības. 
 2. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 

franču valodas latviešu valodā. 
3. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 
latviešu valodas franču valodā. 
4. Rakstīt komentārus tulkojumiem. 
5. Analizēt tulkojumus un diskutēt par tiem. 
6. Izveidot glosāriju tulkojumzinātnes terminiem 
franču valodā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas praktiskas iemaĦas dažāda veida tekstu 
tulkošanā no franču valodas latviešu valodā un no 
latviešu valodas franču valodā. 

Kursa valoda Franču un latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss paredzēts, lai sniegtu praktiskas 
iemaĦas dažādu rakstveida un mutvārdu 
tekstu tulkošanā no franču valodas latviešu 

The course is envisaged for teaching practical 
skills in translation/interpretation of different 
written and oral texts from French into Latvian 
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valodā un no latviešu valodas franču 
valodā, balstoties uz iepriekš apgūto 
tulkošanas metodiku. Tulkojumi tiek 
komentēti un analizēti. 

and from Latvian into French, basing on the 
earlier acquired translation methodology. 
Translated pieces are commented upon and 
analysed. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

Tekstu veidi un to specifika. Valodas stili. 
Vārdn īcas, datu bāzes un tulkošanas 
programmatūras. Franču personvārdu 
atveides noteikumi. 

2 1 lekcija 

Frazeoloăija, sinonīmi un antonīmi. 2 1 lekcija 
Polisēmija, homonīmi, homogrāfi, homofoni. 2 1 lekcija 
Vārdu spēles, viltus draugi, kalki, aizguvumi, 
neoloăismi. 

2 1 lekcija 

Nacionālo reāliju tulkošana, tulkojam ības 
pakāpe, leksiskās �agūnas. 

2 1 lekcija 

Personu apliecinošu dokumentu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība 
Ekspresīvo tekstu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība 
Publicistisko tekstu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība 
Tūrisma nozares tekstu tulkošana.  2 1 praktiska nodarbība 
Ēdienkartes tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība 
Tehnisko tekstu tulkošana.  2 1 praktiska nodarbība 
Ekonomikas, uzĦēmējdarb ības un pārvald ības 
tekstu tulkošana. 

2 1 praktiska nodarbība 

Juridisko tekstu tulkošana.  2 1 praktiska nodarbība 
Politisko tekstu tulkošana (Eiropas Savienības 
tematika).  

2 1 praktiska nodarbība 

Mutv ārdu tulkošanas vingrinājumi. Filmu 
tulkošana. 

2 1 praktiska nodarbība 

Glosārija prezentācija. 2 1 seminārs 
Kopā: 32  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas. 
Patstāvīgo tulkojumu un tulkojumu komentāru 
veikšana. 
Glosārija izveide. 

10 stundas 
 
30 stundas 
8 stundas 

Kopā: 48 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 

darba uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās, sekmīgi veikts ieskaites tulkojums. 

Mācību pamatliteratūra 10. Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā / 
sast. Baiba Bankava. – Rīga : Zinātne, 2004. – 
165 lpp. 

11. Grellet Françoise. Apprendre à traduire, 
typologie d’exercices de traduction. – Nancy: 
Presses universitaires de Nancy, 1991. – 217 p.  

12. Sīlis Jānis. Tulkojumzin ātnes jautājumi : 
teorija un prakse. – Ventspils : Ventspils 
Augstskola, 2009. – 264 lpp. 

13. Veisbergs Andrejs. Konferenču tulkošana.  – 
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Rīga : Zinātne, 2007. – 183 lpp.  
Mācību papildliterat ūra 26. Ballard Michel. La traduction de l’anglais au 

français. – Paris : Nathan, 2004. – 268 p.  
27. Eiropas Savienības terminu vārdn īca : angĜu-

franču-latviešu.  – Rīga : Tulkošanas un 
terminoloăijas centrs : Madris, 2004. – 246 lpp.  

28. Ekonomikas skaidrojošā vārdn īca.  – Rīga : 
Zinātne, 2000. – 702 lpp. 

29. Juridisko tekstu tulkošanas teorija un prakse / 
zin.red. Valda Rudziša. – Ventspils : Ventspils 
Augstskola, 2009. – 145 lpp. 

30. Lederer Marianne. La traduction aujourd’hui : 
Le modèle interprétatif. – Paris : Hachette, 
1994. – 223 p.  

31. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. – 
Rīga : tulkošanas un terminoloăijas centrs, 
2006. – 168 lpp. 

32. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu 
kr ājums : valoda un vide : terminoloăija : 
tulkošanas problēmas. 12(2). – Liepāja : LiePA, 
2008. – 277 lpp.  

33. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu 
kr ājums : valoda un vide : terminoloăija : 
tulkošanas problēmas. 13(2). – Liepāja : LiePA, 
2009. – 321 lpp. 

34. Vinay Jean-Pierre, Darbelnet Jean. Stylistique 
comparée du français et de l’anglais : 
Méthode de traduction. – Paris : Les Éditions 
Didier, 1958. – 325 p. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1.    „Le français dans le monde”. 
2.    Kurss MOODLE vidē „Tulkošanas teorija un   
       prakse”. 
3.    Vārdn īcas, terminu datu bāzes u.c. materiāli  
       interneta resursos. 

 
Kursa autors:  Inese Veisbuka 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 184 

 
KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Krievu valoda: praktisk ā gramatika I, II, III, IV 
Kursa nosaukums angliski Russian practical grammar I, II, III, IV 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

16                            4 KRP (1.sem.), 4 KRP (2.sem),  
                                4KRP (3.sem.), 4 KRP (4.sem)  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marina Novika  (8 KRP) 
 
Larisa Pavlovska (8 KRP) 

Humanitāro un 
mākslas zinātĦu 
fakultāte 
 

Docente, Dr. paed. 
 
Asociētā profesore, Dr. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

640  

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

44 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

84 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (I daĜa), (II daĜa), (III daĜa), (IV daĜa)  
Priekšzināšanas  A1 krievu valodas zināšanu līmenis 
ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/Lietišėā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Attīstīt studējošā gramatisko kompetenci un valodas 
pareizu lietojumu funkcionāli un komunikatīvi 
pragmatiskajā aspektā, uzmanību pievēršot gk.valodas 
iekšējai gramatikai.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1) Aplūkot gramatisko elementu, kategoriju un 
struktūru nozīmi autentiskā tekstā un mūsdienu 
diskursa situācijās. 

2) Iepazīstināt ar krievu valodas vidē lietotiem 
autentiskas valodas paraugiem, Ĝaujot saskatīt 
gramatikas normu un lietojuma atšėirības, t.i. 
attiecinot likumus uz datiem. 

3) Veidot jēgpilnus izteikumus kontekstā saskaĦā ar 
krievu valodas likumiem, lai izteiktu viedokli un 
izklāstītu argumentus. 

4) Piedāvāt funkcionāli daudzveidīgus uzdevumus. 
5) Veidot izpratni par valodas sistēmu, lietojot 

metavalodu un attiecīgo terminoloăiju. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Gramatiskā kompetence – spēja pareizi lietot krievu 
valodas gramatiskos resursus un izveidot jēgpilnus 
izteikumus attiecīgās saziĦas situācijās. Pragmatiskā 
kompetence – spēj izteikt organizētu, strukturētu domu 
vienotā tekstā un runā. 

Kursa valoda Krievu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 



  

 185 

I daĜā paredzēts nostiprināt krievu valodas 
priekšzināšanas, veidot sapratni par 
gramatikas likumiem, lietojot gramatikas 
minimumu, atbilstoši valodas pamatu 
lietotāja A2 līmenim. 
II daĜā aplūkotas jaunas gramatiskās tēmas, 
sniedzot papildus zināšanas par valodas 
lietošanas funkcijām. 
III daĜa paredz pilnveidot zināšanas, 
izmantojot gramatiskos resursus mērėa 
sasniegšanai dažādās situācijās, atbilstoši 
patstāvīgais valodas lietotājs B1 līmenim. 
IV daĜa sniedz pietiekamu valodas līdzekĜu 
apjomu, izmantojot sarežăītas teikumu 
formas, strukturētu runu, atbilstoši B2 
līmenim. Akcentēta rakstītprasmes un 
precīzas domas formulēšanas prasmes 
attīstīšana, atbilstoši prasmīga valodas 
lietotāja līmenim. 

Part I seek to strengthen the Russian-language 
instruction, to develop an understanding of 
grammatical rules, with a minimum of 
grammar, the language basis for user-level 
A2. 
Part II discusses the new grammatical topics, 
providing additional knowledge about the 
functions in language use. 
Part III provides for the development of 
knowledge through grammatical resources to 
achieve a variety of situations, according to 
level of independent user B1. 
Part IV provides a reasonable framework for 
the language, using a complex sentence forms 
and structure of speech, the B2 level, 
emphasis on writing and thinking the exact 
formulation of skills development, the 
proficient user level. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

 
I daĜa    
 Имя существительное как часть речи. Именительный 
падеж существительных. Существительные одушевлённые 
и неодушевлённые. Нарицательные и собственные. 
Синтаксическая роль имени существительного.   Значение 
суффиксов существительных. Правописание суффиксов. 
Род имен существительных. Род иноязычных слов. 
Единственное и множественное число существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного 
или только множественного числа. Правописание 
окончаний. 
Личные местоимения.  Притяжательные местоимения. 
Вопросительные местоимения. 
Согласование местоимений с существительными по роду и 
числам. 
Имя прилагательное. Синтаксическая роль имени 
прилагательного в предложении. Прилагательные с 
окончанием –ий/ый, прилагательные с ударным 
окончанием –ой. Согласование прилагательных с 
существительными по роду и числам. Правописание 
окончаний прилагательных. Значение суффиксов 
прилагательных. 
Глагол. Прошедшее время. Согласование существительных 
с глаголами в прошедшем времени по родам и числам. 
Сложное предложение со словом «который». 

64 
 

10 lekcijas 
22 praktiskas nodarbības 
 
 
 
 
 

II da Ĝa   
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Падежи 
Предложный падеж  места 
Прилагательные, притяжательные местоимения и 
порядковые числительные 
Предложный падеж прилагательных, порядковых  
числительных  и притяжательных местоимений 
Прошедшее время глагола 
Винительный падеж 
Винительный падеж существительных 
Прилагательные, местоимения и числительные в 
винительном падеже 
Родительный падеж 
Родительный падеж для обозначения  количества, 
принадлежности, отсутствия, времени 
Предлоги, употребляющиеся с родительным падежом.  
Значения родительного падежа без предлогов 
Глаголы движения 
Спряжение глаголов движения 
Спряжение глаголов движения в настоящем времени 
Спряжение глаголов движения в прошедшем времени 
Виды глагола 
Основные типы образования видов глаголов 
Глаголы движения с приставками 
 

64 10 lekcijas 
22 praktiskas nodarbības 
 
 

III da Ĝa 
Дательный падеж 
Дательный падеж адресата 
Существительные, прилагательные,  
притяжательные местоимения и порядковые 
числительные в дательном падеже 
Дательный падеж с предлогами 
Дательный падеж в безличных предложениях 
Творительный падеж 
Творительный падеж c предлогами и без предлогов 
Творительный падеж места 
Сводные таблицы склонений существительных, 
прилагательных, числительных и местоимений 
Будущее время глаголов. Значения видов.  
Наречие 

64 10 lekcijas 
22 praktiskas nodarbības 
 
 

IV daĜa 
Причастия и деепричастия. Образование, употребление в 
речи. Причастные и деепричастные обороты. 
Сложное предложение со словом «который». 
Пассивные конструкции с глаголами несовершенного вида. 
Предложения с союзным словом «то». 
Выражение условия в простом и сложном предложении. 
Выражение времени в простом  и сложном предложении. 
Выражение причины и следствия в простом и сложном
предложении. 
Выражение цели в простом и сложном предложении. 
Выражение уступки в простом и сложном предложении. 
Придаточные предложения со значением образа действия, 
меры и степени. 
 

64 10 lekcijas 
22 praktiskas nodarbības 
 
 

Kopā:  256  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Rakstu darbi (vismaz 10 katrā kursa sadaĜā), 
sistemātiska praktisko vingrinājumu izpilde iemaĦu 
nostiprināšanai, tekstu un diskursa analīze, atsevišėu 
teksta daĜu tulkošana, uzskates materiālu veidošana par 

384 
 



  

 187 

atsevišėām gramatikas tēmām, gatavošanās testiem, 
eksāmeniem.  
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 

darba uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtoti eksāmeni. 

Mācību pamatliteratūra 1. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. 
Современный русский язык. – М.: Международные 
отношения, 1994. – 558 с. 
2. Практический курс русского языка: Учеб. для нац. 
групп неяз. вузов/А.А.Азизов, А.Д.Азимова, Т.Н.Алиева и 
др.; Под ред и с предисл. Е.Н.Ершовой. – М.: Высш. шк., 
1986. – 319 с. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti www.gramota.ru 

 
Kursa autors:  

 
Marina Novika 

 
Larisa Pavlovska 5.04.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Krievu valoda: leksikostilistika I, II 
Kursa nosaukums angliski Lexicostylistics  I, II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

4 KRP = 2 (2. sem.) un 2 (3. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Larisa Pavlovska Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Asociēta profesore, Dr. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

16 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (2. sem.)/ Eksāmens (3.sem.) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Valodas zināšanas vismaz A2 līmenis 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Attīstīt studenta valodas iemaĦas un prasmes, aplūkojot 
stilistiski un emocionāli ekspresīvus leksikas slāĦus, 
noskaidrojot to pazīmes un saskatot izmantojamību 
kontekstā.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt izpratni par valodas leksiku kā sistēmisku 
veidojumu, tā attīstību un jaunākajām atziĦām. 
2. Sniegt priekšstatu par valodas reăionālajiem, 
sociālajiem un stilistiskajiem variantiem. 
3. Sniegt pārskatu par galvenajām vārdnīcām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Leksisko-stilistiskā kompetence – vārdu krājuma 
zināšanas un spēja to lietot saistībā ar komunikācijas 
situāciju. 

Kursa valoda Krievu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Kursā aplūkota valodas pamatvienība – vārds 
(leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloăija, 
varianti. Vārds aplūkots 3 aspektos: 
strukturālā, semantiskā un funkcionālā. 
Aplūkoti homonīmijas, sinonīmijas, 
antonīmijas jautājumi, kā arī frazeoloăija. 

The course describes the basic unit of 
language – word (lexeme), its structure, 
meaning, etymology, variants. Name issue in 
three aspects: structural, semantic und 
functional. Deals wiht homonymy, synonymy, 
antonymy issues and phraseology. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

 
Vārds, zīme, semantika. Nozīme, tās tipi. 4 2 lekcijas 
Polisēmija un homonīmija. Metafora. Sinonīmija. 8 4 lekcijas 
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Antonīmija. Eifēmismi. 
Nacionālā leksika. Valodas kontakti, aizguvumu 
iemesli, aizguvumu asimilācija 

4 2 praktiskās nodarbības 

Neoloăismi, speciālvārdi, arhaismi, to atpazīšana un 
lietošana. 

4 2 lekcijas 

Vārda veidošana (afiksācija, salikteĦu veidošana, 
konversija, saīsinājumi). 

4 2 lekcijas 

Vārdkopa, frazeoloăija (idiomas). Idiomātiskā 
leksika, tās avoti, literatūra. 

4 2 semināri 

Leksikas stilistikā diferenciācija, literārā, 
sarunvalodas leksika. Terminoloăija. 

4 2 lekcijas 

Valodas varianti, to avoti, funkcionēšana. 4 2 praktiskās nodarbības 
Vārdnīcu veidi un kā strādāt ar tām. 4 2 praktiskās nodarbības 

Stilistikas priekšmeta kategorijas 4 2 lekcijas 

Valodas funkcionālie stili dažādos tekstos 4 2 praktiskās nodarbības 

Stils un konteksts. Diskursa retorika. 4 2 praktiskās nodarbības 

Individuālais stils komunikācijā (mutiskajā un 
rakstveida). 

8 4 semināri 

Eksāmens  4  

Kopā: 64  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas, PP-prezentācijas un 
referāta sagatavošana par izvēlētu tēmu, gatavošanās 
eksāmeniem 

 
96 stundas  
 

Prasības KRP iegūšanai 
 

Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi un PP-prezentācija, dalība 
semināros un praktiskajās nodarbībās, sekmīgi 
nokārtoti eksāmeni. 

Mācību pamatliteratūra 1.Бельчиков Ю. А. Практическая стилистика 
современного русского языка : нормы 
употребления слов, фразеологических 
выражений, грамматических форм и 
синтаксических конструкций / Ю. А. 
Бельчиков. - Москва : АСТ-Пресс, 2008. - 422 с.  
2.Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М : 
Айрис – Пресс, 2010.- 448 c. 

Mācību papildliterat ūra 1. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā 

vārdnīca. V. SkujiĦas red. Rīga, LU 

Latviešu valodas institūts. – 2007. - 623 

lpp.  

2. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā 
skatījuma. Teikuma kalki, 401. – 413. lpp.  

[www.liis.lv/latval.index.htm] 
3. Krievu-latviešu vārdnīca. – Rīga: Avots, 

1988. – 603 lpp. 
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4. Laua, A., EzeriĦa, A., Veinberga, S. 
Latviešu frazeoloăijas vārdnīca. Rīga: 
Avots. - 2001.- 1461 lpp.  

 
5. Павловская Л.Г. Фразеологизмы как 

этностереотипы вербальной 
коммуникации // Пятые Илиадиевские 
чтения: Бытие и культура. История и 
современность. Часть 2. – Курск: МУ 
Изд. центр «ЮМЭКС», 2004, с. 46 – 48. 

 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti • http://www. gramota.ru 
• http://www. filolingvia.com 
• http://www.atlants.lv 
• http://www.e-biblioteka.lv 
• http://www.liis.lv  
• http://www.valoda.ailab.lv 

 
Kursa autors:  Larisa Pavlovska 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu valodā  
I, II, III, IV 

Kursa nosaukums angliski Written and oral communication in Russian  
I, II, III, IV 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

10                   2 KRP (2.sem.), 2 KRP (3.sem.) 
                        2 KRP (4.sem.), 4 KRP (5.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marina Novika  (6 KRP) 
 
Valentīna KaĜiĦina (4 KRP) 

Humanitāro un mākslas 
zinātĦu fakultāte 
 

Docente, Dr. paed.  
 
Asociētā profesore, Dr. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400 

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

 
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

80 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (I daĜa)/Ieskaite (II daĜa) /Eksāmens (III daĜa)/ 

Eksāmens (IV daĜa) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

A1 krievu valodas zināšanu līmenis 

ZinātĦu nozare/apakšnozare valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Nostiprināt zināšanas un pilnveidot iemaĦas un prasmes, 
kas nepieciešamas saziĦai krievu valodā dažādās dzīves 
situācijās gan mutvārdos, gan rakstveidā, veidot krievu 
valodas komunikatīvo kompetenci, t.i. saprast runātā, 
rakstītā teksta domu, izteikt savas domas rakstos un runā. 
Veidot akadēmiskās kompetences - attīstīt patstāvīgā 
darba iemaĦas, sagatavot studentu bakalaura darba izstrādei 
un aizstāvēšanai.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

6. Apgūt un ievērot galvenos pareizrakstības 
likumus, dažādu tekstu struktūru un stilu. 

7. Lasīt un atpazīt dažāda teksta tipus, uztvert to 
jēgu, prast atrast konkrētu informāciju. 

8. Integrēti aplūkot runas kultūras un etiėetes 
jautājumus. 

9. Sniegt papildus zināšanas par krievu valodas 
lietošanas funkcijām. 

  5.  Izmantot valodas prasmes sociālkultūras kontekstā   
informācijas ieguvei, atlasei un tālākai 
nodošanai. 

Kursa rezultāti (apgūstamās Lingvistiskā un komunikatīvā kompetence - spēj izveidot 



  

 192 

kompetences) skaidru, labi strukturētu un detalizētu tekstu ar saistītājvārdu 
un saskaĦošanas līdzekĜu konkrētu pielietojumu, spēj 
argumentēt un pamatot savu viedokli un izteikties tekoši raiti  

Kursa valoda krievu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
I daĜa paredz valodas priekšzināšanu 
nostiprināšanu un tālāku attīstīšanu. 
Aplūkoti izteiksmes līdzekĜi, kas 
nepieciešami lietišėai un privātai sarakstei 
un saskarsmei ikdienas situācijās. 
II daĜa paredz tālāku valodas izteiksmes 
līdzekĜu apguvi. 
III daĜā aplūkoti tekstveides jautājumi. 
Strukturētas un argumentētas krievu 
valodas runas prasmju attīstīšana par 
dažādām tēmām, sava viedokĜa izteikšana. 
Praktisko darbu veidi: diskusijas, apraksti. 
IV daĜā rakstīšanas iemaĦu pilnveide, kas 
nodrošina valodas stilu izkopšanu un 
pareizu lietošanu. Darbs ar tekstiem, to 
interpretācija, analīze, komentāri, 
kopsavilkumi. 

Part I Provides strengthening and further 
development of the language acquired 
preliminary. It discusses the means of 
expression necessary in intercourse and for 
Business and Private Correspondence. 
Part II Provides a further development of 
expression language learning. 
Part III Deals with textual matters. Structured 
and substantiated Russian speaking skills of a 
topics variety. Practical types of work: 
discussion and references. 
Part IV Writing skills improvement to ensure 
cultivation of the language style and proper use. 
Work with texts, their interpretation, analysis, 
commentary, abstracts. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

 
I daĜa 
Устная речь. 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(диалог,сообщение). 
Диалог. Диалогические единства. Дискурс. Речевой 
этикет. Языковые штампы. 
Тренировка в: умении начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения; расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала. 
Монолог. Особенности монологической речи. 
Тренировка в умении сообщать краткие сведения о 
своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 
Письменная речь. Чтение и письмо. 
Чтение простых аутентичных текстов разных жанров и 
стилей.  
Виды письменных текстов.  
Письмо: заполнение анкет, визы, формуляров. 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 praktiskas nodarbības 
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II daĜa 
Устная речь. 
Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 
на языковую догадку, контекст краткие несложные 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
Диалог. Интервью как вид диалога. 
Монолог. Описывать события/явления, передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. Составлять план, тезисы 
устного сообщения. 
Чтение несложных аутентичные тексты разных жанров 
и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение. 
Письмо: поздравления, написание личного и делового 
письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета. 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 praktiskas nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. daĜa. 
Устная речь. Воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты. 
Диалог. Вести беседу при приёме на работу. 
Монолог. Рассказывать о себе, своей специальности, 
своих обязанностях. 
Чтение объявлений, информации о приёме на работу, о 
требованиях к претенденту на работу, об обязанностях и 
правах. 
Письмо. Написание деловых бумаг. Композиционно- 
языковые особенности частных деловых бумаг, CV. 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 praktiskas nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. daĜa. 
Устная речь. Воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты. 
Дискуссии на научные темы по прослушанному или 
прочитанному. 
Чтение текстов научного стиля . 
Письмо. Разновидности жанров письменных научных 
текстов. Специфика языка научных текстов. Тема и 
подтема как объект рассмотрения в научном тексте. 
Логическая схема и композиция научного текста. 
Рубрикация научного текста. Абзац как структурная 
единица письменного текста. Аннотация как вид сжатой 
характеристики первичного текста. Реферат как краткое 
изложение основной информации первичного текста, 
его структурные и композиционные особенности. 
Назначение и виды рефератов. Составление плана, 
тезисов письменного сообщения.  

 
 

64 

 
 
32 praktiskas nodarbības 
 

Kopā:  160  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Rakstu darbi (vismaz 10 katrā kursa sadaĜā), 
gatavošanās diskusijām, tekstu analīze, 
kopsavilkumu un pārskatu veidošana, referāts, 

240 
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prezentācija, zinātnisks raksts studiju darba izvēlētās 
pētījuma tēmas ietvaros, gatavošanās pārbaudes 
darbiem. 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtoti gala pārbaudījumi (ieskaites un eksāmeni). 

Mācību pamatliteratūra Щукин А.Н. Методика преподавания русского 
языка как иностранного: Учеб. пособие для 
вузов/А.Н.Щукин. – М.: Высш. шк. 2003. – 334 с. 

Mācību papildliterat ūra Калинина В.В., Никифорова Э.И., Новик М.П., 
Павловская Л.Г. Обучение продуктивным видам 
письменных работ. – Лиепая, 1999. – 47 с. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.irex.ru  

 
Kursa autors:  

 
Marina Novika 

 
Valentīna KaĜiĦina 15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Krievu valoda: praktisk ā fonētika 
Kursa nosaukums angliski Russian: practical phonetics 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 KRP (1.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Larisa Pavlovska Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Asociētā profesore, Dr. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas  nav 
ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Sniegt zināšanas par krievu valodas fonētisko 
sistēmu, izveidot izpratni par dažādām fonētiskām 
parādībām un artikulācijas īpatnībām, pilnveidot 
pareizas lasīšanas, izrunas un rakstības prasmi.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīstināt studentus ar krievu valodas 
fonētisko-fonoloăisko sistēmu, grafēmiku, 
burtu un skaĦu korelāciju.  

2. Iepazīstināt ar transkripcijas zīmēm un 
nostiprināt to lietošanas prasmi. 

3. Pilnveidot ortoepiskās iemaĦas un prasmes.  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūta fonētiskā sistēma, gūta izpratne par dažādām 
fonētiskām parādībām un artikulācijas īpatnībām, 
pilnveidota prasme pareizi lasīt, izrunāt un rakstīt.  

Kursa valoda krievu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 
Kurss paredzēts krievu valodas praktiskās 
fonētikas apguvei, pilnveidojot lasīšanas, 
izrunas un rakstības prasmes. Tiek 
aplūkoti galvenie jēdzieni, fonētiskā 
sistēma un dažādas fonētiskās parādības, 
skaĦu artikulācijas orgāni, artikulācijas 
īpatnības un transkripcijas zīmes, kā arī 
fonētikas saistība ar ortogrāfiju. 

The course is envisaged for acquisition of practical 
phonetics in Russian, by developing reading, 
pronunciation and writing skills. The main concepts, 
phonetic system and different  phonetic phenomena, 
sound articulation organs, specific features of articulation, 
transcription symbols are dealt with as well as links of 
phonetics with orthography. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

Fonētika un fonoloăija. 2 Lekcija un praktiskā 
nodarbība. 

L īdzskaĦu sistēma. 2 Lekcija un praktiskā 
nodarbība. 

PatskaĦu sistēma. 2 Lekcija un praktiskā 
nodarbība. 

Stiprās un vājās pozīcijas jēdziens. 
Fonētiskie likumi. 

2 Lekcija un praktiskā 
nodarbība. 

L īdzskaĦu izrunas likumi. 2 Lekcija un praktiskā 
nodarbība. 

PatskaĦu izrunas likumi. 2 Lekcija un praktiskā 
nodarbība. 

TreniĦš fonētiskajā transkripcijā. 2 Praktiskā nodarbība. 
SkaĦu un burtu attieksmes. 2 Lekcija un praktiskā 

nodarbība. 
Valodas ortoepiskās normas. 2 Lekcija un praktiskā 

nodarbība. 
Runas fonētisko dalīšana. 2 Lekcija un praktiskā 

nodarbība. 
TreniĦš fonētiskajā transkripcijā. 2 Praktiskā nodarbība. 
Vārda uzsvars. 2 Lekcija un praktiskā 

nodarbība. 
Grafika. 2 Lekcija un praktiskā 

nodarbība. 
Ortogr āfijas principi. 2 Lekcija un praktiskā 

nodarbība. 
PP-prezentācijas par krievu valodas ortoepiskām 
normām. 

4 Seminārs 

Kopā: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas (16). 
Praktisko uzdevumu izpilde (16). Gatavošanās 
ieskaitei (8). 
Prezentācijas un referāta par krievu valodas 
ortoepiskām normām (8). 

48 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtota ieskaite, sagatavota prezentācija vai referāts. 

Mācību pamatliteratūra 1. Павловская Л.Г. Русский язык: фонетика, 
графика, орфография – Лиепая. 2007. – 128 
с. 

Mācību papildliterat ūra 1. Павловская Л.Г. Русский язык: Фонетика. 
Графика. – Лиепая. 1998. – 114 с. 

2. Krievu valodas fonētiski fonoloăisko īpatnību 
cēloĦi (krievu un latviešu valodas sastatījumā) 
// Cilvēks un valoda: Konferences referātu 
tēzes. – Jelgava, 1995, lpp. 88 – 89. 
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3. Бетенькова Н.М. Орфография в рифмовках: 
Стихотворные упражнения для развития у 
детей первоначальных навыков  чтения и 
грамотного письма.– М.: Новая школа, 
1996.–72 с. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti • http://www. gramota.ru 
• http://www. aport.ru 
• http://www. rambler.ru 

 
Kursa autors: 

  
Larisa Pavlovska 

15.03.2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kult ūras studijas: Krievija I, II 
Kursa nosaukums angliski Cultural Studies: Russion I, II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

4 KRP (2 – 4.sem); (2 – 5.sem) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marina Novika  Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Docente, Dr. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

32 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite,eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 
 

Iepazīstināt studentus ar galvenām kultūras iezīmēm angliski 
runājošās valstīs. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

• Iepazīties ar galvenajiem kulturālām iezīmēm dažādās 
angliski runājošās valstīs 

• Salīdzīnāt būtiskās kultūras iezīmes dažādās angliski 
runājošās valstīs  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Pēc kursa apguves studenti  
• būs iepazinušies ar būtiskākiem kultūras pamatiem 

dažādās angliski runājošās valstīs 
• būs izlasījuši un izanalizējuši literatūru un avotus 

Kursa valoda Krievu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kultūras studijās ietilpst viss, kas saistas ar 
valodu, dzīves stilu, valdības formu, 
ăeogrāfiju, svētkiem un vēsturi Krievijā. 
 
 

Cultural studies includes everything that is 
connected with the language, way of life, 
system of government, geography, holidays, 
customs, and history of Russion. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
I daĜa  (2 KRP – 3.sem. + I) 

1. Речевой этикет. 
2. Символы государства. 
3. Географическое положение. 
4. Политическое устройство. 

32 16 praktiska nodarbība 
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5. Исторические государственные деятели 
России 

6. Культурные артефакты России 
7. Искусство России 

II daĜa (2 KRP – 4.sem. + E) 
1. Фольклор, народная культура 
2. Народные художественные промыслы 

Росси 
3.  Образование в России 
4. Музыка 
5. Кухня России 
6. Культура России глазами иностранцев 

32 16 praktiska nodarbība 

Kopā:  64  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Praktisko darbu izpilde 
lietišėo rakstu lasišana 
specialitātes terminoloăijas apguve 
lietišėo rakstu rakstīšana 
referātu,prezentāciju sagatavošana 
 

20 stundas 
20 stundas 
10 stundas 
20 stundas 
26 stundas 

Kopā:  96 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās.Ieskaite, eksamens. 

Mācību pamatliteratūra 1. Бабурина К.Б., Чубарова О.Э. Будем знакомы!:  
Тексты для чтения с упражнениями для студентов-
иностранцев. – М.: Рус. яз. Курсы, 2004. – 112 с.  
2. Маркина Н.А., Прохоров Ю.В. Мы похожи, но мы 
разные ...Учебное пособие по русской культуре и 
русскому менталитету для иностранных учащихся. 
Выпуск 2. Продвинутый этап обучения. – М.: Русский 
язык. Курсы, 2004. – 128 с. 
3. Жельвис В. Эти странные русские. – М.: Эгмонт 
Россия Лтд., 2002. – 96 с. 

Mācību papildliterat ūra 1. Райт Э.Ф., Тихомирова Г.Я., Вишневская Н.Я., 
Кудрявцева С.П., Флейшман А.П. Золотые ворота. 
Экспериментальный учебник для начальной школы. – 
Рига: Звайгзне, 1994. – 256 с. 
2. Дайнин Ж. Праздники народов мира/ Ж. Дайнин; 
Пер. С англ. Л.Машезерской; - М.: ООО 
«Издательство Астраль»: ООО «Издательство АСТ», 
2001. – 96 с. 
3.Левина Г.М., Васильева Т.В. Русская грамматика в 
анекдотах (тренажёр для начинающих): шутки и 
анекдоты, диалоги и монологи, задачи и загадки, 
вопросы и викторины, - 5-е изд. - -СПб: «Златоуст», 
2006.  – 96 с. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski XX.gs. krievu literatūra oriăinālvalodā 
Kursa nosaukums angliski XX century Russian literature in the original 

language 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B daĜa  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

2 KRP (5.semestris)  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Eleonora ĥikiforova Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Asistente, Mg. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80  

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

8  
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Iepazīt un pētīt XX.gs. krievu literatūras dažādu autoru 
savdabību. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Dot vispārējus un vienlaikus konkrētus priekšstatus 
par galvenajiem literatūras virzieniem. 

2. Parādīt, kā notiek literatūras komunikācijas process. 
3. Izanalizēt konkrēto autoru daiĜrade. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūt prasmes orientēties krievu literatūras periodizācijā un 
dažādu autoru daiĜradē. 

Kursa valoda Krievu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
XX.gs krievu literatūra: periodizācija un 
literatūras virzieni.  
S.Čjornija, I.BuĦina, A.SolžeĦicina 
daiĜrades savdabības.  
XX.gs. beigumām jaunākā krievu 
literatūra.  

Russian literature of the XX century: 
periodization and literary directons. 

S.Chorny, I.Bunin, A.Solzhenitsyn: Features of 
creativity. 
The newest Russian literature of the late 
twentieth century. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa 

…, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 
formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1. Периодизация и основные  направления в   
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русской литературе ХХ века. 
 

2. Саша Черный – эволюция сатиры и 
творчество в период эмиграции. 

 
3. Иван Бунин – реалист. Этапы творчества. 

Первый русский лауреат Нобелевской 
премии. 

4. Александр Солженицын – культовая фигура 
реабилитационного периода новейшей 
русской литературы. 
 

5. Новейшая русская литература конца ХХ 
века. 

6 
 
8 
 
 
8 
 
 
4 
 
 
6 

 

2 lekcijas 
1 praktiska nodarbība 
2 lekcijas 
2 praktiskas nodarbības 
 
2 lekcijas 
2 praktiskas nodarbības 
 
1 lekcija 
1 praktiska nodarbība 
 
2 lekcijas 
1 praktiska nodarbība 

Kopā:  32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Krievu literatūras tekstus studēšana 
Mācību līdzekĜus un papildus literatūras studēšana, 
referātu sagatavošana 

20 
20 
8 

Kopā:  48 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 

uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, referātu 
aizstāvēšana. 

Mācību pamatliteratūra 1. История русской литературы: В 4-х тт. –  М.-Л.: 
Наука, 1980-83. 
2. Семенов A. Русская литература ХХв. – Даугавпилс: 
SAB, 1994 – 543 c. 
3. Шром Н.И. Новейшая русская литература. 1987-
1999. Учеб. Пособие. – Рига: Retorika A, 2000 – 160 c/. 

Mācību papildliterat ūra 1.Антология русской поэзии и прозы. ХХ в./ В 2-х 
частях. – М.: Издательский дом «Круглый год», 1994. 
2.Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов 
серебряного века. – М.: Кн. Палата, 1993. 
3. Бунин И. Избранное / сост. И вступ. Очерк 
А.Н.Архангельского. – М.: Мол. Гвардия, 1991. 
4. Русская поэзия XIX – начала XXв. – М.: 
Художественная литература, 1987. 
5. Семенов А.Н., Матвеева М.Л. Русская литература 
ХХ века. – Рига: Звайгзне, 1992-93. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

«Литературная газета» - еженедельное издание, 
журналы «Новый мир», «Литературное обозрение» и 
др. 
http://old-russian.chat.ru/index.1htm 
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Cultura/Literature/ 
http://www.fel-web.ru/  
www.allbest.ru 
www.km.ru/literature/-45k 
www.litera.ru 
www.proza.ru 

 
Kursa autors:  Eleonora ĥikiforova 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
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KURSA KODS  

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Tulkošanas prakse: krievu valoda 
Kursa nosaukums angliski Translation practice: Russian 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 KRP (6. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Larisa Pavlovska Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Asociēta profesore, Dr. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

4 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Tulkošanas metodika un prakse: angĜu valoda (A) 
Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un 
leksikoloăija(A), Mūsdienu latviešu valoda: 
morfoloăija (A),Mūsdienu latviešu valoda: sintakse(A) 
Krievu valoda: praktiskā gramatika (B), Krievu valoda: 
leksikostilistika, Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu 
val. (B) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība, Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība 
Kursa mērėi 
 

Sniegt praktiskas iemaĦas dažādu rakstveida un 
mutvārdu tekstu tulkošanā no krievu valodas latviešu 
valodā un no latviešu krievu valodā 

Kursa uzdevumi 
 

1. Analizēt tekstu gramatiskās un leksiskās īpatnības. 
2. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 

krievu valodas latviešu valodā. 
3. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 

latviešu valodas krievu valodā. 
4. Rakstīt komentārus tulkojumiem. 
5. Analizēt tulkojumus un diskutēt par tiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūtas praktiskas iemaĦas un prasmes dažāda veida 
tekstu tulkošanā no krievu valodas latviešu valodā un 
no latviešu krievu valodā 

Kursa valoda Krievu un latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Kurss paredzēts, lai sniegtu The course is envisaged for teaching practical skills in 
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praktiskas iemaĦas dažādu 
rakstveida un mutvārdu tekstu 
tulkošanā no krievu valodas 
latviešu valodā un no latviešu 
valodas krievu valodā. Tulkojumi 
tiek komentēti, analizētas tipiskās 
kĜūdas tulkošanā.  

translation/interpretation of different written and oral 
texts from Russian into Latvian and from Latvian into 
Russian. Translated pieces are commented upon and 
analysed typical errors. 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Ievads tulkošanā. 2 lekcija 
Tulkošanas aktualitātes. 2 lekcija 
Tulkošanas metodes un paĦēmieni. 2 lekcija 
Tulkotāja “viltus draugi”. 2 lekcija 
K Ĝūdas tulkojumā. 2 praktiskā nodarbība 

Teksta analīze pirms tulkošanas.  2 praktiskā nodarbība 
DaiĜliteratūras tulkošana 4 praktiskā nodarbība 
Lietišėo tekstu tulkošana 4 praktiskā nodarbība 
СV tulkošana 2 praktiskā nodarbība 
Reklāmas tulkošana. 2 praktiskā nodarbība 
Tulkošana periodikā 2 praktiskā nodarbība 
Starpkultūras komunikācija un tulkošana 4 praktiskā nodarbība 
Kontroldarbs (teksta tulkošana) un tā analīze. 2 praktiskā nodarbība 

Kopā: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras izpēte (16) 
Gatavošanās praktiskajiem darbiem (16) 
Sagatavot savu tekstu tulkošanai abās valodās (8) 
Gatavošanās kontroldarbam (8) 

48 

Prasības KRP iegūšanai Apmeklēt nodarbības, kontroldarbs (pārtulkot tekstu ne 
vairāk, kā vienu lapu  A-4 formata). 

Mācību pamatliteratūra 1.Брандес М.П., Провоторов В.И., 
Предпереводческий анализ текста. – М.: НВИ-
ТЕЗАУРУС, 2001. – 224 с. 
2.Виноградов В.С. Введение в переводоведение 
(общие и лексические вопросы).- Изд-во ин-та 
общего среднего образования РАО, 2001.–224 с. 

Mācību papildliterat ūra 4. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: 
Изд. центр «Академия», 2007. – 320 с. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti • http://www. gramota.ru 
• http://www. aport.ru 
• http://www. rambler.ru 

Kursa autore:   
Larisa Pavlovska 

15.03.2011. 
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Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  
protokols Nr.    Datums 



 
 
  

 204 

KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Vācu valoda: praktiskā gramatika 
Kursa nosaukums angliski German: practical grammar 
Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek 
piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

16                       (4–1. sem.);  (4–2. sem.); 
                           (4–3. sem.);  (4–4. sem.);   

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ir ēna Muižniece 
Juris KastiĦš 

Humanitāro un mākslas 
zinātĦu fakultāte 

Lektore, Mg. paed. 
Profesors, Dr. hab. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 640 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 
laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 128 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 5-6 
– akadēmiskā maăistra; 7- doktora; P – 
profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as E/E, E/E 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas 
daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

A2 zināšanu līmenis vācu valodā (pēc 
Eiropas valodu portfeĜa) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Radīt priekšnoteikumus  teorētiskā materiāla 
apgūšanai un nostiprināt praktiskās iemaĦas 
svešvalodas specifiskajās gramatikas tēmās 
salīdzinājumā ar dzimto valodu.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Iepazīstināt studentus ar teorētiskajām 
pamatnostādnēm vācu valodas gramatikā 
(morfoloăijā, sintaksē un vārdu darināšanā), ar 
gramatikas pamatjēdzieniem, izkopt viĦu prasmi 
veidot pareizas frāzes un teikumus runā un 
rakstos. 
Veidot prasmes strādāt patstāvīgi gan ar 
teorētisko, gan praktisko mācību materiālu 
globālajā tīmeklī. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Pēc kursa apguves studenti būs padziĜinājuši 
savas teorētiskās zināšanas un nostiprinājuši un 
uzlabojuši praktiskās runas, rakstu valodas 
iemaĦas kā  arī patstāvīgā darba iemaĦas. 
 

Kursa valoda vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis ir atkārtot, padziĜināt un 
sistematizēt skolā iegūtās zināšanas vācu 
valodas gramatikā. Kursa laikā tiek 

The aim of the  course is to repeat 
 and systematize  knowledge of German 
language grammar.  
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pilnveidotas gramatikas pielietojuma prasmes 
un iemaĦas, balstoties uz praktisku 
gramatikas pielietošanu dažādos 
komunikatīva rakstura uzdevumos, 
autentiskos tekstos un daiĜliteratūrā. Kursā 
studenti apgūst vācu valodas ortogrāfiju, 
morfoloăiju un sintaksi. Mācību procesā 
dominē valodas lietojuma komunikatīvais 
aspekts, kas akcentē gramatisko kategoriju 
apgūšanu nevis kā mērėi, bet kā līdzekli 
veiksmīgai komunikācijai. 
 

The course improved grammar usage and 
skills, based on the practical application 
of grammar in different communicative  tasks 
and exersises, authentic and literary texts 
Students learn the 
German language ortographie, 
morphology and syntax. The learning 
process is dominated 
by linguistic communication aspect. 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
I.,II. Da Ĝa. 1.Gramatikas nozīme komunikācijā. 
Ortogrāfijas aspekti. 

20 Praktiska nodarbība 

2. Darbības vārds. Palīgvārdi. Modālie darbības 
vārdi. Darbības vārdi ar atdalāmiem priedēkĜiem. 
Atgriezeniskie darbības vārdi. Komunikatīvās 
situācijas. 

12 Praktiska nodarbība 

3. Darbības vārds. Darbības vārdu laiki darāmajā 
kārtā. Tagadne. Pagātne. Saliktā tagadne. Saliktā 
pagātne. Nākotne. Nenoteiksme. Komunikatīvās 
situācijas. Ortogrāfijas aspekti. 

12 Praktiska nodarbība 

4.Darbības vārds. Darbības vārdu laiki ciešamajā  
kārtā. Tagadne. Pagātne. Saliktā tagadne. Saliktā 
pagātne. Nākotne. Modālie darbības vārdi. 
Komunikatīvās situācijas. 

12 Praktiska nodarbība 

5. Darbības vārds. Vēlējuma izteiksme. Atstāstījuma 
izteiksme. Pavēles izteiksme. Tiešā runa. Netiešā 
runa. Komunikatīvās situācijas. 

12 Praktiska nodarbība 

6. Darbības vārda konstrukcijas teikumā. 
Komunikatīvās situācijas. 

12 Praktiska nodarbība 

III.Da Ĝa. 7.Nominālgrupa. Artikuli. 2 Praktiska nodarbība 
8. Lietvārds. Lietvārdu locīšana. N-deklinācija. 
Komunikatīvās situācijas. 

8 Praktiska nodarbība 

9. Lietvārds. Vienskaitlis, daudzskaitlis. Ortogrāfijas 
aspekti. 

8 Praktiska nodarbība 

10. Īpašības vārds, tā locīšana.  8 Praktiska nodarbība 
11.Īpašības vārds. Noteiktais, nenoteiktais īpašības 
vārds. Komunikatīvās situācijas. 

8 Praktiska nodarbība 

12. Īpašības vārds. Salīdzināmās pakāpes. 
Komunikatīvās situācijas. 

8 Praktiska nodarbība 

IV. DaĜa. 13. SkaitĜa vārds. Kārtas, pakāpes skaitĜa 
vārds. Komunikatīvās situācijas. Ortogrāfijas 
aspekti. 

8 Praktiska nodarbība 

14.Vietniekvārds. Vietniekvārdu veidi. 
Komunikatīvās situācijas. 

8 Praktiska nodarbība 
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15.Prievārdi. Prievārdi ar datīvu. Prievārdi ar 
akuzatīvu. Komunikatīvās situācijas. 

8 Praktiska nodarbība 

16. Prievārdi. Prievārdi ar datīvu un akuzatīvu. 
Prievārdi ar ăenitīvu. Prievārdi lokālā nozīmē. 

8 Praktiska nodarbība 

17.SaikĜi. DubultsaikĜi. 8 Praktiska nodarbība 
18. Partikulas. Komunikatīvās situācijas. 8 Praktiska nodarbība 
V.,VI. DaĜa. 19.Sintakse. Teikumu veidi. Jautājuma, 
izsaukuma, stāstījuma teikums. Komunikatīvās 
situācijas. 

10 Praktiska nodarbība 

20. Salikts sakārtots teikums. 6 Praktiska nodarbība 
21.Salikts pakārtots teikums. Pakārtojumu veidi. 
Pakārtojuma saikĜi. Komunikatīvās situācijas. 

16 Praktiska nodarbība 

22. Noliegumi. Komunikatīvās situācijas. 6 Praktiska nodarbība 
23. Teikumu konstrukcijas. Komunikatīvās 
situācijas. 

6 Praktiska nodarbība 

24. Vārdu veidošanas gramatiskie aspekti. 
Atvasinājumi. SalikteĦi. Komunikatīvās situācijas. 

12 Praktiska nodarbība 

25. Aktuālās tēmas. 30 Praktiska nodarbība 
Kopā: 256  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Individuāls darbs ar uzziĦu literatūru, teorētiskā 
materiāla apkopošana par izvēles tēmām, darbs ar 
interneta tiešsaistes vingrinājumiem, vingrinājumu 
veidošana ar interneta programmām HOT 
POTATOES un GOETHE. Individuāla gramatikas 
pārskata  materiāla veidošana. 
 

384 

Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgā darba uzdevumu veikšana. Individuāla 
gramatikas pārskata materiāla izveidošana.Eksāmena 
nokārtošana. 
 

Mācību pamatliteratūra 1.Aizbalte JeĜizaveta. Handbuch der Deutschen 
Grammatik fur technische Hochschulen : Māc. līdz. 
LPSR tehn. augstsk. studentiem = Vācu valodas 
gramatikas rokasgrāmata tehnisko augstskolu 
studentiem / J.Aizbalte, M.Apine, P.Kumsāre. - 
Rīga : Zvaigzne, 1984. - 178 lpp. 
2.Vācu valodas gramatikas īss pārskats un 
vingrinājumi : Teorija. Locīšanas tabulas. 
Vingrinājumi. Sarunas : : Theorie. Tabellen der 
Deklination und der Konjugation. Ubungen. 
Gesprache = Kurze Ubersicht der deutschen 
Grammatik und Ubungen. - Rīga : Kamene, 2003. - 
147 lpp. Uz apvāka nos.: Vācu valodas gramatika 
un vingrinājumi. ISBN 9984-7581-0-9 
3.Ulrich Engel. Deutsche Grammatik. Julius Groos 
Verlag, 1988 
4Dreyer Schmitt. Übungsbuch der deutschen 
Grammatik. Verlag für Deutsch,1995 
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5.EM Übungsgrammatik. Hueber Verlag, 2002 
Mācību papildliterat ūra 6.Granta Katr īna. Vācu - latviešu vārdnīca : ap 52 

000 vārdu = Deutsch - Lettisches Worterbuch / 
Katrīna Granta, Eleonora Pampe ; vārdn. papild. 
K.Sējēja. - 3.izd., pārstr. un papild. - Rīga : Avots, 
1990. - 746, [3] lpp 
7.Latviešu-vācu vārdnīca : Ap 5 0000 vārdu = 
Lettisch-Deutsches Worterbuch / sast. D.Burve, 
I.KĜaviĦa, I.SaliĦa, A.Šteinberga ; māksl. 
U.Baltutis. - Rīga : Avots, 2001. - 1013 lpp. 
 ISBN 9984-7001-8-6 
8.PONS Basisworterbuch Deutsch als 
Fremdsprache : Das einsprachige 
Lernerworterbuch / bearbeitet von D.Hecht, 
A.Schmollinger. - 1.Aufl. - Stuttgart : Ernst 
KlettVerlag GmbH., 1999. - 484 s. : il. - (Zum 
neuen Zertifikat Deutsch).  ISBN 3-12-517203-9 
9.Die Schöne ist angekommen. Ein Grammatikkrimi. 
Klett, 1995 
10.Mary L.Apelt  u.a. Grammatik a la carte 1, 2. 
Diesterweg,1992, 1994 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://deutsch.lingo4u.de/ 
http://www.grammatikdeutsch.de/ 
http://www.lernen-mit-
spass.ch/links/deutsch/grammatik.php 
http://www.dwds.de/ 
http://hotpot.uvic.ca/ 
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Ir ēna Muižniece 

 
Juris KastiĦš 

15.05.2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Vācu valoda: leksikostilistika I, II 
Kursa nosaukums angliski Lexicostylistics I, II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

4 KRP = 2 KRP (2.sem.) un 2 KRP (3. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Elita Balčus Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Lektore, Mg. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 

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

16 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (2. sem.)/ Eksāmens (3.sem.) 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Valodas zināšanas vismaz A2 līmenis 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Attīstīt studenta valodas izjūtu, aplūkojot stilistiski un 
emocionāli ekspresīvus leksikas slāĦus, noskaidrojot to 
pazīmes un saskatot izmantojamību tekstā un mūsdienu 
pasaulainā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sniegt izpratni par valodas leksikonu kā sistēmisku 
veidojumu, tā attīstību un jaunākajām atziĦām. 
2. Apskatīt vārddarināšanas jautājumus. 
3. Sniegt priekšstatu par valodas reăionālajiem, 
sociālajiem un stilistiskajiem variantiem. 
4. Sniegt pārskatu par galvenajām vārdnīcām. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Leksiskā kompetence – vārdu krājuma zināšanas un 
spēja to lietot saistībā ar kontekstu. 
Semantiskā kompetence – izpratne par nozīmi un 
prasme to lietot. 

Kursa valoda Vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  KURSA ANOT ĀCIJA ANGLISKI 

Kursā aplūkota valodas pamatvienība – vārds 
(leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloăija, 
varianti. Vārds aplūkots 3 aspektos: 
strukturālā, semantiskā un funkcionālā. 
Aplūkoti homonīmijas, sinonīmijas, 
antonīmijas, hiponīmijas jautājumi, kā arī 
frazeoloăija. 

The course describes the basic unit of 
language – word (lexeme), its structure, 
meaning, etymology, variants. Name issue in 
three aspects: structural, semantic und 
functional. Deals wiht homonymy, synonymy, 
antonymy und hyponymy issues and 
phraseology. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

 
Vārds. Semantika. Semantikas loma mūsdienu 
pasaulē un uztverē. 

4 2 lekcijas 

Nozīme, tās tipi. Eifēmismi. Polisēmija, tās avoti. 
Homonīmija. Sinonīmija. Antonīmija. 

8 4 lekcijas 

Nacionālā leksika. Valodas kontakti, aizguvumu 
iemesli, aizguvumu asimilācija 

4 2 praktiskās nodarbības 

Neoloăismi, speciālvārdi, arhaismi, to atpazīšana un 
lietošana. 

4 2 lekcijas 

Vārda veidošana (afiksācija, salikteĦu veidošana, 
konversija, saīsinājumi). 

4 2 lekcijas 

Vārdkopa, frazeoloăija (idiomas). Idiomātiskā 
leksika, tās avoti, literatūra. 

4 2 semināri 

Leksikas stilistikā diferenciācija, literārā, 
sarunvalodas leksika. Terminoloăija. 

4 2 lekcijas 

Valodas varianti, to avoti, funkcionēšana. 4 2 praktiskās nodarbības 
Vārdnīcu veidi un kā strādāt ar tām. 4 2 praktiskās nodarbības 

Stilistikas priekšmeta kategorijas 4 2 lekcijas 

Valodas funkcionālie stili dažādos tekstos 4 2 praktiskās nodarbības 

Stils un konteksts. Diskursa retorika. 4 2 praktiskās nodarbības 

Individuālais stils komunikācijā (mutiskajā un 
rakstveida). 

8 4 semināri 

Eksāmens  4  

Kopā: 64  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas, prezentācijas un referāta 
sagatavošana par izvēlētu tēmu, gatavošanās eksāmeniem 

 
96 stundas  
 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās, sekmīgi nokārtoti eksāmeni. 

Mācību pamatliteratūra 1.Spillmann, Hans Otto.Einfuehrung in die 
germanische linguistik. Berlin: Langenscheidt, 
2000.- 128.lpp.ISBN 3-468-49568-4 
2. Hufeisen, Britta.Angewandte Linguistik fuer 
den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin: 
Langenscheidt, 1999.-144 lpp. ISBN 3-468-49657-
5 
 

Mācību papildliterat ūra 1.Latviešu-vācu vārdnīca : Ap 5 0000 vārdu = 
Lettisch-Deutsches Worterbuch / sast. D.Burve, 
I.KĜaviĦa, I.SaliĦa, A.Šteinberga ; māksl. 
U.Baltutis. - Rīga : Avots, 2001. - 1013 lpp. 
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 ISBN 9984-7001-8-6  
2.Granta Katr īna. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 
000 vārdu = Deutsch-Lettisches Worterbuch / 
Katrīna Granta, Eleonora Pampe ; vārdn. papild. 
K.Sējēja. - 3.izd., pārstr. un papild. - Rīga : Avots, 
1996. - 746,[3] lpp.  ISBN 5-401-00995-x  
3.Vācu-latviešu frazeoloăiskā vārdnīca = Deutsch-
lettisches phraseologisches Woerterbuch / sast.: I. 
Celmrauga...[u.c.] ; E. Pampes red. - Rīga : Liesma, 
1980. - 145 lpp. ; 15 cm. - Bibliogr.: 5.lpp. (6 nos.). 
(Ies.) : 85 k., 12000 eks. [8072] 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.cle-inter.com 
 
Kursa autors:  Elita Balčus 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu valodā  
I, II, III, IV 

Kursa nosaukums angliski Written and oral communication in German  
I, II, III, IV 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūru studijas 
 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

10 KRP;  
(2 – 2.sem.), (2 – 3.sem.), (2 – 4.sem.), (4 – 5.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ir ēna Muižniece Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
lektore 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 400 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

80 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis 1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite – 1.d.,  eksāmens – 2.d. 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vācu valodas zināšanas A1 līmenī 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība / lietišėā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

PadziĜināt prakstiskās zināšanas vācu valodā, izkopt 
prasmes un iemaĦas valodas lietošanā rakstveida un 
mutvārdu saziĦai dažādās dzīves situācijās. Veidot 
vācu valodas komunikatīvo kompetenci, t.i. saprast 
runātā/rakstītā teksta domu, izteikt savas domas 
rakstos un runā. Veidot akadēmiskās kompetences –
attīstīt patstāvīgā un zinātniskā darba iemaĦas.  
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

 
1.Apgūt pareizrakstības likumus, dažādu tekstu 
struktūru un stilu 
2.Lasīt un atpazīt dažādu tipu tekstus, prast atrast 
konkrētu informāciju 
3.Veicināt tekstu lasīšanas, rakstīšanas  iemaĦas un 
spējas izteikt savu viedokli un argumentēt. 
4.Izmantot valodas prasmes informācijas ieguvei, 
atlasei un pielietošanai  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti būs pilnveidojuši prasmes un iemaĦas vācu 
valodas lietošanā, pratīs rosināt diskusijas un 
piedalīties tajās, argumentēt un pamatot savu viedokli 
un izteikties tekoši un precīzi 
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Kursa valoda Vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
Pilnveidot iepriekš iegūtās zināšanas, 
bagātinot vārdu krājumu dažādās 
jomās ar mērėi tālāk attīstīt valodas 
prasmes, lai varētu komentēt iegūtos 
materiālus un diskutēt par izlasītajiem 
jautājumiem.  

 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
To improve the previously gained knowledge. by 
enriching the vocabulary in different fields with the 
purpose of further development of the skills of 
language, to be able to comment on and discuss the 
read issus. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
1.daĜa (3., 4.semestris) 

1. Menschen. Fragebogen.  
Fiktive Biographien. 

            Lebenslauf 
 

2. Sprache. Lernstile. 
Formeller Brief. Diskussion.  

 
3. Orte. Reisebeschreibung. 

Touristeninformation. 
Städteportrträts: Wien, München u.a. 
Persönlicher Brief. 
 

4. Konsum. Einkaufen. Konsumgespräch. 
e-mail: Reklamation. 
 

5. Zukunft. 
Zeit, Zeitplanung. 
 
2.daĜa (5.. 6.semestris) 

1. Beruf. 
Vermutungen äußern. Anzeigen. Stellenmarkt. 
Berufsporträt. 
 

2. Liebe. Liebe und Partnerschaft. Psychotest. 
Dialoge schreiben. 
 

3. Medien. Computer. Presselandschaft. Radio-, 
Fernsehnachrichten. 
 

4. Gesund leben. Wohlbefinden, Bewegung. 
Gesunde Ernährung. Stress. 

 
5. Mobilität. Verkehr. 

 

 
16 
 
 
 

16 
 
 

16 
 
 
 
 

16 
 
 

16 
 
 
 

16 
 
 
 

16 
 
 

16 
 
 

16 
 
 

16 
 

 
praktiskās nodarbības (8) 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
8 

Kopā: 160  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
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Studenti patstāvīgi papildina teorētisko materiālu, 
analizē auditorijā veiktos praktiskos vingrinājumus, 
veido variantus un situācijas, gatavo prezentācijas  
par izlasīto materiālu. 
 

240 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, sekmīgi veikti 
visi patstāvīgā darba uzdevumi, nokārtoti testi, 
pārbaudes darbi, ieskaites un nobeiguma eksāmens. 
 

Mācību pamatliteratūra 1. M.Perlmann-Balme. S.Schwalb. EM Neu. 
Hauptkurs. Hueber Verlag, 2008 

2. S.Ehlers. Lesen als Verstehen. 
Langenscheidt, 1992 

3. Metzger Lexikon Sprache, hg. von H.Glück. 
Metzler, 1993 

 
Mācību papildliterat ūra 1. Duden Bd. 1-12 

2. Dreyer/Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der 
deutschen Grammatik. Hueber, 2004 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Žurnāli: Spiegel. Stern, Deutschland, Weltwoche 
internets, video un audio materiāli 

 
Kursa autors: 

  
Ir ēna Muižniece 

          
15.03.2011. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

 

 

 
 

  Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr..... 

.......... 2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Vācu valoda: praktiskā fonētika 
Kursa nosaukums angliski Practical phonetics of the German language 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 KRP (1.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Elita Balčus Humanitārā un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Lektore, Mg. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie un 
laboratorijas darbi = 2 st.) 

8 

Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 
5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- doktora; P – 
profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

praktiskā vācu valoda 

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 
 
 

1.  Kursa mērėis ir iepazīstināt ar vācu valodas 
fonētisko bāzi un tās grafisko alfabētu; 
2.  Veidot  iemaĦas un prasmes vācu valodas 
skaĦu fizioloăijā un akustikā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Apskatīt vācu valodas fonētikas teorētiskos 
jautājumus un veicināt teorētisko zināšanu 
praktisko pielietojumu un transkripcijas lietošanu;  
2.Veidot izpratni par fonētisko valodas aspektu 
saistību ar valodas pareizu lietojumu un vārdu 
darināšanas principiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Studenti ir iepazinušies ar fonētikas teorētiskajiem 
aspektiem un prot lietot transkripcijas alfabētu. 
Studenti prot lietot fonētikas likumsakarības vācu 
valodas praktiskajā lietošanā. 

Kursa valoda vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
 Kursa mērėis ir iepazīstināt ar vācu 
valodas fonētisko bāzi un tās grafisko 
alfabētu un veidot  iemaĦas un prasmes 
vācu valodas skaĦu fizioloăijā un 
akustikā. Kursā tiek attīstīt klausīšanās 
prasmes, izmantojot oriăinālierakstus 

The aim of the course is to introduce the 
students  into the German phonetic base 
and its graphic alphabet and develop skills and 
abilities of the 
German language sound physiology and 
acoustics. The students will execises their 
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kasetēs un CD formātā, kas attīsta un 
pilnveido arī sarunvalodas iemaĦas. 
Uzmanība tiek veltīta interferences 
parādībām un paĦēmieniem to 
novēršanai, kā arī starptautiskā valodu 
transkripcijas alfabēta apgūšanai.  
 

 listening skills through  records done by  the 
native speakers,  
which develops and improves the conversation
 skills.  Attention is paid to the phenomen of 
 interference  and techniques to elamination of 
them, as well as learning of  the  
international language transcription alphabet. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu 

sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss dalās 
vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes 

formas) 

Apjoms stundās Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, 

laboratorijas darbi) 

1. Einführung Phonetik 
2. Terminologie der 

Lautbildung 
3. Phonetische Interferenzen 
4. Intonation 
5. Transkription 

8 
 
 
 
 
 

Lekcijas, praktiskās 
nodarbības 

6. Hauptthemen in der 
deutschen Phonetik 
6.1. Silben 
6.2. Wortakzent 
6.3. Satzakzent 

6  

6.4.  Pausen 
6.5. Melodie 
6.7. Rhythmus 

6  

6.8. Vokale lang-kurz 
6.9. Ö-Laute 
6.10. Ü-Laute 
6.11. E-Laute 
6.12. Hauchlaut-h 

            6.13. R-Laute 

8  

6.14. Auslautverhärtung 
6.15. Ich-,Ach-Laute 
6.16. Assimilation 

 

4  

Kopā: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Referāta sagatavošana un 
prezentācija par izvēlētu 6.sadaĜas 
tēmu, darbs  MOODLE sistēmā  
 

48 

Prasības KRP 
iegūšanai 

Referāta sagatavošana par izvēlētu 6.sadaĜas tēmu, ieskaite par darbu  
MOODLE sistēmā, praktisko nodarbību apmeklēšana.  

Mācību 
pamatliteratūra 

1. Hirschfeld U., Reinke K. Phonetik Sim Sala Bim. Ein Übungskurs für 
Deutschlernende. Langenscheidt: Berlin und München, 1998 
3. Martens C. und P. Übungstexte zur deutschen Aussprache. Max HueberVerlag: 
München, 1992 
4. Stock E., Hirschfeld U. (Hrsg.) Phonotek. Deutsch als 
Fremdsprache.Langenscheidt: Berlin und München, 1996 
5. Dieling H. Phonetik im Fremdsprachenunterricht. Langenscheidt: Berlinund 
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München, 1992 
 

Mācību 
papildliterat ūra 

6. Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik für Ausländer. Langenscheidt:Leipzig, 
1991 
7. Wiemer C., Eggers D., Neuf G. Deutsch als Fremdsprache für das Studium. 
Hörverstehen. 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen. Max Hueber 
Verlag: Ismaning, 1997 
8. Duden. Aussprachewörterbuch. Bd.6. Duden Verlag: Mannheim, 1992 
 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

http://phonetik.sprachsignale.de/phonetiklernen.html 
http://www.phonetik-atelier.de/index.html 
http://www.phonetikschule.de/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=61&Itemid=100 
http://www.makemesmart.com/getsmart/phonetikDeutsch.htm 
 

 
Kursa autors: 

  
Elita Balčus 

 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss 
apstiprināts: 

 Zanda Gūtmane  

 Dekāns/ 
prodekāns/ 
Zinātniskā 
institūta 
direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kult ūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice I, II 
Kursa nosaukums angliski Cultural Studies I, II  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

4 KRP = (2 KRP- 4.sem.) un (2 KRP- 5.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Juris KastiĦš Humanitāro un 

mākslas zinātĦu   
fakultāte 

Profesors, habilitētias 
filoloăijas doktors 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

160 stundas 

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

16  

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16  

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Vācu valodas praktiskā gramatika, B daĜa  

ZinātĦu nozare/apakšnozare  
Kursa mērėi 
 
 

1.Apgūt ar studentiem Vācijas un Šveices vēstures un 
kultūras pamatus; 
2.iemācīties izprast valstu politisko un sabiedrisko 
struktūru; 
3.mācēt raksturot valstu ăeogrāfiju un dabas apstākĜus. 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Iepazīstināt studentus ar Vācijas un Šveices 
literatūras vēstures un mākslas vēstures pamatiem, 
kultūras tradīcijām, valsts vēstures galvenajiem 
posmiem un to ietekmi uz kultūras attīstību,  
2.apgūt ăeogrāfisko un kultūras ainavu, tautu sadzīvi 
un nacionālās īpatnības. 
3.apgūt ar studentiem pamatzināšanas minētajās sfērās 
un iemācīt viĦus prezentēt savas prasmes vācu valodā 
Vācijas un Šveices kultūras vēsturē. 
 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti iegūst šādas kompetences: 
1.akadēmiskās kompetences – zināšanas par vācu 
valodā runājošo tautu un valstu kultūru, literatūru un 
tradīcijām; 
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2.profesionālās kompetences – iemaĦas un prasmes 
prezentēt savas zināšanas vācu valodā. 
 

Kursa valoda vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss veltīts vāciski runājošo valstu 
– Vācijas un Šveices vēsturei, 
kultūrai, literatūrai, kā arī valstu 
uzbūves un sabiedriski-politisko 
pamatu apguvei. Mācību laikā tiek 
apskatīti arī jautājumi, kas saistīti ar 
valstu ăeogrāfiskajām un dabas 
īpatnībām. Kurss raksturo Vācijas 
un Šveices ekonomisko stāvokli un 
saimniecību, dod pārskatu par 
valstu ievērojamākām vietām.  
 

The course deals with acquisition of the history, 
culture, literature of German-speaking countries – 
Germany and Switzerland as well as governmental 
structure  and social political basis. During the study 
course issues related to the specific features of 
geography and nature. The course characterises the 
economic conditions in Germany and Switzerland, 
gives an insight into the most significant places in the 
country. 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
I.daĜa Tēma: Vācijas ăeogrāfiskais stāvoklis un 
dabas īpatnības. 
Apakštēma: Ăeogrāfiskā stāvokĜa raksturojums un 
kultūras un vēstures īpatnības. Daba un tās resursi 
mūsdienu skatījumā. 

Apjoms 
stundās 

 
     8 
 
     8 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

4 lekcijas 
 

2 semināri 
2 praktiskās nodarbības 

Tēma: Vācijas vēstures pamatposmi un tās 
periodizācija. 

Apakštēma: Viduslaiki un jauno laiku sākums. 
Reformācija. 

Vācija no 17.līdz 20.gadsimtam: attīstības īpatnības. 

6 
       
      6 

3 lekcijas 
 

1 seminārs 
2 praktiskās nodarbībass 

Tēma: 20.gadsimta Vācijas vēstures kolīzijas un 
mūsdienu VFR Eiropas Savienībā. 

Apakštēma: Vācija pēc Otrā pasaules kara. VFR un 
VDR vēsture. Vācijas apvienošanās. 

 

4 
4 

2 lekcijas 
2 semināri 

Tēma: Vācijas kultūras vēstures pamatiezīmes. 
Apakštēma: Federālo zemju kultūras un sadzīves 

īpatnības. Tradīcijas un svētki. 
II.daĜa Tēma: Šveices ăeogrāfijas un dabas 

raksturojums. 
Apakštēma: Ăeogrāfijas un dabas īpatnību 

raksturojums valsts veidošanās vēsturē. 
Tēma: Šveices sabiedriski-politiskās sistēmas un 

kultūras raksturojums 
Apakštēma: Šveices kā daudznacionālās valsts 

kultūras savdabība. 

6 
6 
 
4 

      4 
 
 
      4 
      4 
 

3 lekcijas 
1 seminārs 

2 praktiskās nodarbības 
2 lekcijas 
2 semināri 

 
 

2 lekcijas 
2 semināri 

Kopā: 64  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
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Gatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem 
par valstu ăeogrāfiju, dabu, vēsturi, kultūras vēsturi 
un sabiedriski-politiskajiem jautājumiem. 
 

gatavošanās semināriem -40 stundas, 
praktiskajiem  darbiem – 56 stundas. 

Kopā:  96 
Prasības KRP iegūšanai 1.Apmeklēt lekcijas un seminārus; 

2. Aktīvi piedalīties semināru darbā; 
3. Piedalīties praktiskajās nodarbībās un uzstāties ar 
prezentācijām. 
 

Mācību pamatliteratūra 1. Landeskunde auf einen Blick. Entdecken 
Deutschland, Österreich und die Schweiz. Stuttgart: 
Klett Edition, 2006. 
2. Kaufmann, S.; Szabowski-Cavus. 
Orientierungskurs Deutschland. München: 
Langenscheidt, 2006. 
3. King, Th. Gebrauchsanweisung für die Schweiz. 
Reinbek: Piper Verlag, 2010. 

Mācību papildliterat ūra 1. Luscher, R. Landeskunde Deutschland. Von der 
Wende bis heute. 2010. 
2. Beyer, R.A. Deutschland heute. Leaminton 
Spa/New York, 2010. 
3. Bischof, M.; Kessling,V.; Krechel, R. 
Landeskunde und Literaturdidaktik. München: 
Langenscheidt, 1999. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1.Wikipedia Enzyklopädie Deutschland, Schweiz, 
Landeskunde. 
2. Sprachnachrichten“, „Stern“. 

 
Kursa autors: 

  
Juris KastiĦš 

 

    11.04.11. 

Kurss apstiprināts:    
  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 

Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski XX gs. vācu literatūra oriăinālvalodā 
Kursa nosaukums angliski German literature of XX century 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

 
Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 KRP (5.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Juris KastiĦš Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

profesors, habilitētais 
filoloăijas doktors 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

 80  

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

8  

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8  

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Kultūras studijas: Vācija, Šveice (B daĜa) 

ZinātĦu nozare/apakšnozare literatūrzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Apgūt vācu literatūras XX.gs. galvenās literārā procesa 
līnijas un redzamāko autoru darbus, iepazīstināt ar 
XX.gs. klasiėu mantojumu 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Sagatavot studentus vācu modernās litaratūras 
izpratnei, orientēt viĦus modernisma un 
postmodernisma, kā arī stilu plūrālisma daudzveidībā 
un iemācīt izprast literāro virzienu raksturu un poētiku. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studenti iegūst šādas kompetences: 
1)akadēmiskās kompetences – zināšanas par XX. gs. 
vācu  literatūru un tā nozīmīgākajiem pārstāvjiem; 
2)profesionālās kompetences – iemaĦas un prasmes 
prezentēt savas zināšanas literatūrā vācu valodā un 
analizēt literāros tekstus. 
 

Kursa valoda Vācu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss iepazīstina studentus ar The course acquaints students with the main directions 
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XX.gs. vācu literārā procesa 
galvenajiem virzieniem un 
pamattendencēm, tai skaitā ar XIX-
XX gs. mijas specifiku (stilu 
plūrālisms), ar vācu ekspresionisma 
pamatpazīmēm un svarīgākajiem 
autoriem, ar Tomasa Manna, 
Heinriha Manna, H. Heses u.c. 
izcilu rakstnieku daiĜrades 
pamatpremisēm. Īpaša vērība veltīta 
Brehta, Remarka, Feihtvangera, 
Hofmanstāla, Benna, HauptmaĦa, 
Rilkes un Georga daiĜrades 
pamatproblēmām. Pēckara literatūrā 
akcentēta vācu literatūras atīstības 
specifika pēc nacisma sagrāves. 
Galvenie autori šeit ir Bahmane, 
Encensbergers, Eihs, Bels, Grass, 
Kepens u.c. Akcentēta vācu lirikas 
savdabība modernisma un 
postmodernisma kontekstā. 
 

and basic trends in the XX c. German literary process, 
including specificity of the turn of the XIX and XX 
century (pluralism of styles) with fundamental features 
of German expressionism and the most significant 
authors, with basic premises of outstanding writers’ 
literary pieces – Thomas Mann, Heinrich Mann, 
H.Hesse and others. Special focus is on literary 
activities by Brecht, Remark, Feuchtwanger, 
Hoffmannstal, Benn, Hauptman, Rilke and Georg. 
In post-war literature the main accent is on specific 
character of the development of German literature after 
the defeat of Nazism. The main authors are Bachmann, 
Enzensberger, Eich, Bell, Grass, Keppen and others. 
Specificity of German lyrics is accentuated in the 
context of modernism and post-modernism. 
 
 
 
 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakšt ēma 
 

Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 

Tēma:Vācu literatūras specifika 19./20.gs. mijā 
Apakštēma:Stilu plūrālisms un modernisma 

jēdziens. 

2 
2 
 

1 lekcija 
1 seminārs 

 
Tēma:Ekspresionisms vācu literatūrā un virziena 

galvenie pārstāvji. 
Apakštēmas: Vācu modernās literatūras  klasiėis 

Tomass Manns. 
Reālists un Vācijas sociālo procesu spogulis 

Heinrihs Manns 

2 
      2 

2 

1 lekcija 
1 seminārs 

1 praktiska nodarbība 

Tēma: Lirika 20.gs. pirmajā pusē. 
Apakštēma: Rainera Marijas Rilkes daiĜrade. 
Gotfrīda Benna nihilisms. Kafkas daiĜrade. 
Hofmanstāla un Brehta daiĜrades pamati. 

Tēma: Vācu literatūra Veimāras Republikas laikā. 
Apakštēmas: Feihtvangera, Heses un Remarka 
literārais mantojums. 
Vācu modernisma (dadaisma, sirreālisma u.c. 
virzienu) analīze. 

Tēma: Vācu literatūra pēc Otrā pasaules kara 
Apakštēmas:  

Borherta, Bela, Grasa, Eiha  un Encensbergera 
sabiedrības kritika daiĜradē. 

2 
2 
2 
 
4 
2 
 
 
 
2 
 
4 
2 

1 lekcija 
1 seminārs 

1 praktiska nodrbība 
 

               2 lekcijas 
1 seminārs 

 
 
 

1 lekcija 
 

2 lekcijas 
1 seminārs 
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Ingeborgas Bahmanes postmodernisma proza un 
dzeja.  

 

2 1 praktiska nodarbība 

Kopā: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Gatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem – 
literāro tekstu analīzei. 
 

Gatavošanās semināriem – 
20 stundas, gatavošanās praktiskajām 
nodarbībām – 28 stundas (darbu 
lasīšana) 

Kopā: 48 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklēšana, piedalīšanās semināros ar 

referātiem, tekstu analīze praktiskajās nodarbībās 
un obligātās literatūras lasīšana. 
 

Mācību pamatliteratūra Leiß, I.; Stadler H. Deutsche Literaturgeschichte. 
Bd.8,9. München: dtv, 2010. 
Riegel, P.; Rinsum, van W. Deutsche 
Literaturgeschichte. Bd. 10,11, 12.  München: dtv, 
2010. 
 

Mācību papildliterat ūra Hauptwerke der deutschen Literatur. Hrsg. von 
Kluge M. und Radler R. München: Kindler, 2011. 
Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis 
zur Gegenwart. Hrsg. von Barner, W. München: 
Beck, 2010. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Text+Kritik žurnāli. Sinn und Form žurnāli. 
Wikipedia encikl. raksti par autoriem. 

 
Kursa autors: 

  
Juris KastiĦš 

 
03.04.11. 

 Paraksts   Datums 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  

  HMZF dekāne Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr.  
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Tulkošanas prakse: vācu valoda 
Kursa nosaukums angliski Translation practical exercises: German 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 (6. sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Linda Gaile Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Mg.(MAS) Eiropas Integrācija; 
Mag. phil. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

16 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 
7- doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu valodā; Kultūras 
studijas: Austrija, Vācija, Šveice 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Starpkultūru komunikācija, valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Kursa mērėis ir iepazīstināt ar tulkotāja darba 
pamatiemaĦām un tulkotāja darba specifiku 
starpkulturālā vidē. 
Kursa laikā tiks analizēto un tulkoti dažādas 
sarežăītības un dažādu nozaru teksti, tādējādi dodot 
studentiem iespēju apgūt tulkošanas stratēăijas un 
metodes. 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

apgūt tulkotāja pamatkompetences.  
Veicot teksta analīzi, izprast teksta būtību, apgūt 
rakstveida tekstu analīzi kā arī apgūt mērėtekstam un 
mērėauditorijai atbilstošas tulkošanas stratēăijas; 
apgūt tulkotāja darba specifiku starpkulturālā vidē; 
apgūt dažādas sarežăītības pakāpes tekstu tulkošanas 
specifiku 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

tulkotāja darbam nepieciešamo praktisko zināšanu un 
iemaĦu apgūšana un pielietojums vieglu un vidēji 
sarežăītu tekstu tulkošanā;  
iemaĦu apgūšana darbā ar palīglīdzekĜiem 
 

Kursa valoda Vācu, latviešu 
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*KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Kurss sniedz ieskatu tulkotāja darba 
specifikā, apgūstot tulkotāja darbam 
nepieciešamās prasmes un iemaĦas 
Eiropas integrācijas kontekstā.  
Pastāvīgā darbā ar ar tulkojumiem, 
studenti padziĜināti apgūst tulkotāja 
darba specifiku, iedziĜinās 
palīgmateriālu izmantošanā un to 
pielietojumā tulka darbā. 
 

 
The Translation practical course is dedicated to 
introduce the students in the specific aspects of the 
translator work. During this cours and practical 
exercises with translated texts the students will learn 
the translator skills and competences. The will learn to 
be able to use different technical material (diccionaries, 
glossaries, internet etc.) for the porpuses of translator 
work.  
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, 

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms 
stundās 

Veids  
(lekcijas, semināri, praktiskās 

nodarbības, laboratorijas darbi) 
Tulkošanas process kā starpkultūru komunikācijas veids 
Eiropas daudzvalodības kontekstā 

2 Seminārs 

Tulkotāja darba materiāli un tehniskais aprīkojums. 
Vārdnīcas, glosāriji, enciklopēdijas, bibliotēkas, datu 
bāzes, resursi globālajā tīmeklī. 

2 praktiskās nodarbības 

Teksts kā tulkošanas objekts. Teksta lasīšana, teksta 
izpratne, tā kritiska analīze un tulkošana. 

2 praktiskās nodarbības 

Tekstu veidi. Tulkošanas veidi. 2 Seminārs 
Vienkāršu tekstu analīze un tulkošana. Informatīvu tekstu 
tulkošana. 

2 praktiskās nodarbības 

Lietišėu vēstuĜu un dokumentu tulkošana. 2 praktiskās nodarbības 
Oficiālu dokumentu uzbūve un analīze. Oficiālu 
dokumentu tulkošana.  

2 praktiskās nodarbības 

Lietošanas pamācību tulkošana. Teksta uzbūve un analīze 2 praktiskās nodarbības 
Kultūras un reālijas. Kultūrspecifisku tekstu tulkošana, 
reāliju atveide tulkojamajos tekstos. Frazeoloăismi 
tulkojumtekstos. 

2 praktiskās nodarbības 

Tūrisma tekstu tulkošana: Kartes, bukleti, tūrisma objektu 
apraksti; 

2 praktiskās nodarbības 

Ekonomiska rakstura tekstu tulkošanas specifika: vides 
ekonomika; 

2 praktiskās nodarbības 

Juridisku tekstu tulkošanas specifika 2 praktiskās nodarbības 
Medicīnas tekstu tulkošanas problēmas 2 praktiskās nodarbības 
Īpašvārdu atveides problēmas. Viltusdraugi 
tulkojumtekstos. 

2 praktiskās nodarbības 

Tulkojuma pārbaude un rediăēšana. Tulkojuma nodošana 
klientam. Sadarbība ar kolēăiem un klientiem. 

2 praktiskās nodarbības 

Tulkotāja tālākizglītošanās: semināri, konferences, 
asociācijas.  

2 praktiskās nodarbības 

KOPĀ: 32  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Rakstveida tulkojumi, darbs ar terminoloăiju, ar 
vārdnīcām, glosārijiem u.c. palīgmateriāliem 

48 

Prasības KRP iegūšanai regulārs praktisko nodarbību apmeklējums; 
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sagatavošanās prakstiskajām nodarbībām; 
tulkojumu un citu mājas darbu iesniegšana  
aktīva līdzdalība praktisko nodarbību laikā 
 

*Mācību pamatliteratūra Hönig, Hans G. (2010) Konstruktives Übersetzen. 3. 
Auflage. Stauffenburg: Translation. 
Hönig (Hrsg.) (1999): Handbuch Translation. 
Tübingen: Stauffenburg 
Hansen, G. (1995): Einführung in das Übersetzen. 
Kobenhavn. 

Mācību papildliterat ūra Schilling, P (1994) Praxis eines Übersetzers. Profil 
und Alltag eines Berufes. Berlin: Frieling. 
Stähle. J (2009) Vom Übersetzen zum 
Simultandolmetschen. Handwerk und Kunst des 
zweitältesten Gewerbes der Welt. Franz Steiner 
Verlag. 
Sīlis, J (2009) Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un 
prakse. Ventspils 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Tematiskie žurnāli un laikraksti dažādās valodās 
 
Kursa autors: 

  
Linda Gaile 

 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane  

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Bakalaura darbs  
Kursa nosaukums angliski Bachelor paper 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa)  
Kred ītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daĜas 

10  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Bliska Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte, 
Svešvalodu joma 

Lektore, Mg. sc. educ. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

400  

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

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Nokārtoti visi programmā paredzētie A, B un C daĜas 
kursi 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/Lietišėā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Pilnveidot un nostiprināt studiju laikā iegūto patstāvīga 
un radoša pētnieciskā darba iemaĦas.  
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

6. Apzināt, sistematizēt un apkopot teorētisko 
literatūru. 

7. Izklāstīt teorētiskās atziĦas. 
8. Vispārināt spriedumus un sistemātiskā veidā tos 

izklāstīt zinātniskajā stilā. 
9. izvēlēties optimālas pētniecības metodes darbā ar 

avotiem un literatūru par valodniecības vai 
kulturoloăijas teorētiskajiem un praktiskajiem 
aspektiem. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Akadēmiskā kompetence – iegūtas pētnieciskā darba 
iemaĦas un prasmes. 
 

Kursa valoda Svešvaloda (angĜu, franču, krievu vai vācu) 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Bakalaura darbs tiek rakstīts izvēlētajā 
svešvalodā, tiek noformēts datorrakstā un 

Bachelor paper is written in foreign language 
and presented in printed form it totals up to page 
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tā apjoms ir līdz 60 lpp. Studējošais 
patstāvīgi apliecina savas radošās 
pētnieciskā darba prasmes izvēlētajā 
svešvalodā, izmantojot deskriptīvās 
valodniecības pētījumu metodes, veicot 
datu analīzi, klasifikāciju, interpretāciju un 
izklāstot pētījuma rezultātus. 
 

60. Students independently confirm their 
creative research skills in the chosen language, 
using descriptive linguistics research methods, 
making data analysis, classification and 
interpretation and presenting the results of the 
study. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids  

 
Konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju 40  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas, informācijas 
meklēšana datu bāzēs, pētnieciskais darbs 
bibliotēkā/arhīvā, teorētisko atziĦu apkopojums, 
pētījuma rezultātu apkopošana, secinājumu izdarīšana, 
darba noformēšana prezentācijas izveide, 
gatavošanās bakalaura darba priekšaizstāvēšanai un 
aizstāvēšanai. 

360 

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, regulāri 
sadarbojoties ar darba zinātnisko vadītāju, izstrādāts 
un aizstāvēts bakalaura darbs. 

Mācību pamatliteratūra Atkarībā no pētījuma tēmas, iesaka bakalaura darba 
zinātniskais vadītājs 

Mācību papildliterat ūra 35. Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu : 
humanitārās zinātnes / Umberto Eko ; no itāĜu 
val. tulk. Dace Meiere. - Rīga : JāĦa Rozes 
apgāds, 2006. - 319 lpp. 

36. Studiju darbu rakstīšana un noformēšana . 
Metodiskie norādījumi. Pieejams: 
http://www.liepu.lv/lv/293/studiju-darbu-
rakstisana 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Atkarībā no pētījuma tēmas, iesaka bakalaura darba 
zinātniskais vadītājs 

 
Kursa autors:  Inga Bliska 12.04.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Bakalaura eksāmens 
Kursa nosaukums angliski Bachelor exam 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa)  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Inga Bliska Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte, 
Svešvalodu joma 

Lektore, Mg. sc. educ. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Nokārtoti visi programmā paredzētie A, B un C daĜas 
kursi 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/Lietišėā valodniecība 
Kursa mērėi 
 
 

Svešvalodas četru pamatprasmju (teksta izpratne, 
rakstu prasmes, klausīšanās un runas prasmju, t.i. 
monologrunas un dialogrunas) novērtējums 
kopveselumā atbilstoši C1 līmenim 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Sagatavot eksāmena materiālus 
2. Izveidot vērtēšanas skalu 
3. Organizēt eksāmenu 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Lasītprasme – saprot sarežăītu dažāda satura tekstu, 
uztverot smalkas nianses, attieksmes, tieši un netieši 
izteiktu domu. 
Runā un rakstos prot skaidri izteikt domu, izvēloties 
atbilstošus formulējumus un izmantojot plašu valodas 
līdzekĜu spektru. 
Klausīšanās – bez grūtībām seko debatēm par 
nezināmu tematu, uztver smalkas nianses, arī netieši 
izpaustas attieksmes un attiecības starp runātājiem.  
Starpkultūru izpratne - spēj pildīt kultūras starpnieka 
lomu, izprot dzimtās un mērėkultūras iezīmes. 
 

Kursa valoda Svešvaloda (angĜu, franču, krievu vai vācu) 
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

 
Eksāmens sastāv no divām daĜām – 
rakstveida un mutvārdu daĜas. Rakstveida 
daĜā studējošam tiek uzdots analizēt 
autentisku tekstu svešvalodā (daiĜdarba teksta 
fragments vai populārzinātnisks raksts), par 
kuru studējošais patstāvīgi raksta recenziju 
līdz 2 lpp. 
Mutvārdu daĜā studējošie klausās 
audioierakstu oriăinālvalodā, piemēram, 
debates par kādu aktuālu problēmjautājumu, 
aizpilda darba lapu, kurā studējošais 
apliecina dzirdētā sapratni. Tiek dots laiks 
apdomāties, lai monologa runā paustu savu 
viedokli un argumentētu savu nostāju. 
Dialoga runa norisinās ar eksaminētājiem, 
kurā studējošais atbild uz jautājumiem un 
diskutē par tēmu. 
Gala vērtējumu veido visu četru 
pamatprasmju vidējā atzīme. 

The exam consists of two parts - written and 
oral. In the written part the student is asked to 
analyze an authentic text in a foreign 
language (literary passage or popular-
scientific article) and the student 
independently writes a review about two 
pages. 
In the oral part the student listens to the 
record in the original language, such as a 
topical debate on the issue, completes a 
worksheet confirming his understanding. 
Time is given for reflection to express their 
views and present arguments in a monologue 
form. A dialogue between the examiners and 
the student takes place - answering questions 
and further discusses the topic. 
The final assessment consists of average 
grade of the four basic skills. 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Valodas prasmju attīstīšana izmantojot visus 
pieejamos resursus. 

80 stundas  
 

Prasības KRP iegūšanai Pozitīvi nokārtoti pārbaudījumi visās prasmēs 
Mācību pamatliteratūra 10. Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu 

apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana / 
Eiropas Padome. Valodas politikas nodaĜa ; 
Skolas, ārpusskolas un augstākās izglītības 
direktorāts Strasbūra ; no angĜu val. tulk. 
U.KrastiĦš. - Rīga : Madonas poligrāfists, 
2006. - 220 lpp. 

11. Litls, Deivids. Eiropas valodu portfelis : 
rokasgrāmata skolotājiem un skolotāju 
tālāksagatavotājiem / Deivids Litls un Radka 
Perclova ; [tulkotāja Iveta Vītola]. - Rīga : 
Dardedze hologrāfija, 2007. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors:  Inga Bliska 11.05.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) C 
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

2 

   
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ineta Stadgale Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
 

Lektore, Mg. Philol. 

 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

10 

Laboratorijas darbu skaits 0 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

1-4 

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Kultūras studiju kursi, krievu  un/vai angĜu valodas zināšanas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērėi Sniegt ieskatu Eiropas Savienības ( ES) dokumentu tapšanas 

pamatprincipos 
Kursa uzdevumi Sniegt ieskatu ES dokumentu tapšanas pamatprincipos, teksveides 

paĦēmienos,  iepazīstināt ar ES tekstu vediem, to tapšanā 
saistošajiem normatīvajiem aktiem, tulkotāja darba specifiku, 
veidot teksta analīzes teorētiskās un praktiskās iemaĦas, iemācīt 
apzināt oriăinālo tekstu, izvērtēt to no sastatījuma viedokĜa. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kompetences: teorētiskās un praktiskās zināšanas ES dokumentu 
tapšanas pamatprincipos, prasmes tekstu izvērtēšanā no teksta 
uzbūves, valodas līdzekĜu un sastatījuma viedokĜa. 

Kursa valoda Latviešu  
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss iepazīstina ar ES dokumentu tapšanas 
pamatprincipiem, teksveides paĦēmieniem, ES tekstu 
veidiem, to tapšanā saistošajiem normatīvajiem aktiem, 
tulkotāja darba specifiku. Tā apguves gaitā tiek 
veidotas teksta analīzes teorētiskās un praktiskās 
iemaĦas un prasmes tekstu izvērtēšanā no teksta 
uzbūves, valodas līdzekĜu izmantojuma un sastatījuma 
viedokĜa. 

Objective of the study course is to give an insight in 
basic knowledge about kinds, structure and 
development of EU legal acts, translation of them, 
terminology etc. It is forseen to introduce students 
with theoretical concepts, traditions, methods, basic 
principles of different kinds and approaches in this 
field. 

 

Kursa nosaukums latviski Eiropas Savienības dokumentu valoda 
Kursa nosaukums angliski Text structures of European Union Documents 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss 

dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) 
Apjoms stundās Veids (lekcijas, 

semināri, praktiskās 
nodarbības, 

laboratorijas darbi) 
1. ES tiesību aktu 
veidošanas specifika 
  

Kvalitātes prasības. ES dokumentu veidi. 
ES tiesību aktu tulkojumu statuss. 
Tulkošanas principi. Tiesību aktu 
tulkošanas process. Tiesību aktu 
tulkošanas organizācija ES. Tulkošanas 
un terminoloăijas centra darbības. 
Terminoloăijas komisijas un 
apakškomisiju darbība. Latviešu 
terminoloăijas izstrādes un saskaĦošanas 
sistēma. Valdīnijas ES dokumentu 
sagatavotājiem. 

10 2 lekcijas, 1 
praktiskā 
nodarbība, 2 
semināri 

2. ES tiesību aktu 
raksturojums valodu 
aspektā. 

Daudzvalodu princips un tā īstenošana. 
Valodu vienlīdzība. Paralēlie teksti 
oficiālajās valodās. Lingvoetniskās 
barjeras jēdziens. Adekvāta tulkojuma 
kritēriji. Ekvivalentie līmeĦi. Struktūra. 

8 2 lekcijas, 1 
praktiskās 
nodarbības, 1 
semināri 

3. Terminoloăija Terminu izvēles principi. Terminu 
identificēšana un atveide tulkojumā. 
Terminu avoti, to izvēles hierarhija. 
Jaunu terminu izstrādes principi. 
Terminu datubāzes. Svarīgakie Es 
jēdzieni. 

6 1 lekcijas, 2 
praktiskās 
nodarbības 

4. ES dokumentu valodas 
gramatiskie un leksiskie 
jautājumi. 

Tulkojuma gramatiskās un leksiskās 
transformācijas. Vārdu uun vārdformu 
izvēle tekstā. Biežāk lietotie saīsinājumi. 

2 1 praktiskā 
nodarbība 

5. ES dokumentu valodas 
stilistiskie un sintaktiskie  
jautājumi.  

ES tiesību aktu standartfrāzes. NATO 
dokumentu standartfrāzes. Ekspresīvās 
modalitātes atspoguĜojuma problēma. 
Rakstiskais tulkojums. Terminu 
tulkojums.  Literārā tulkojuma 
problēmas. Teikumu veidošana. 
Pieturzīmju lietojums. 

4 1 lekcija, 1 
praktiskā 
nodarbība 

8.Ttulku un tulkotāju 
profesionālā ētika.  

Tulkošanas tehniskie palīglīdzekĜi. 
Tulkojuma pašredakcija.  KĜūdu 
labošanas iespējas ES tiesību aktos. 

2 1 seminārs 

 Kopā: 32  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
1. Referāts par ES tiesību aktu veidošanas specifiku. 
2. Referāts par ES tiesību aktu analīzi struktūras vai sintakses vai 
valodas kultūras aspektā. 
3. Praktiskais darbs ES dokumentu terminoloăijā. 

48 

 
Prasības KRP iegūšanai Nodarbību (80%) apmeklējums un aktīva līdzdarbošanās 

tajās.Sekmīgs vērtējums par referātiem un dalību semināros. 
Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne 

ABC,1995. 231 lpp. 



 
 
  

 232 

2.Sīlis, J. (1999) Introduction into Translation Studies. 
Ventspils Augstsola. 
3. ES terminu vārdnīca. 
4. Sīlis Jānis and Zālīte Tamāra. Basic Problems of 
Translation Theory. Riga, 1984  
5. Zauberga Ieva. Theoretical Tools for Professional 
Translators. Riga, 2004 
6. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Rīga: T&TC, 
2006 
 

Mācību papildliterat ūra Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga:LU 
Akadēmiskais apgāds, 1., 2., 3. laidiens 
Ločmele G.Interpreting Norms in Latvia // Dolmetschen. 
Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis. Andreas F. Kelletat 
(Hrsg.). – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New 
York; Oxford; Wien: Lang, 2001, p. 179–184. 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

1. Breitkreuz, H. False Friends. Rowohlt, 1991.  
2. Taylor, C. Language to Language, CUP, 1999. Cambridge 
University Press  
3. Materiāli internetā  
 

 
 
Kursa autors:  Ineta Stadgale 11.04.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
 

Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 
HMZF dekāne 

 

  Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Frankofonija 
Kursa nosaukums angliski Francophonie 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) C  
Kred ītpunktu skaits 1 KRP (4.sem.) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Vieslektore no Francijas Humanitāro un mākslas 

zinātĦu fakultāte 
Asistente 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40  

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

4 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas  Kultūras studijas (Francija) B daĜa 3.sem. 
ZinātĦu nozare/apakšnozare Kulturoloăija 
Kursa mērėi 
 
 

Atklāt frankofonijas valstu daudzveidīgo valodas un 
kultūras izpausmi, izplatību pasaulē. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Iepazīstināt ar frankofonās kultūras pasauli un 
nozīmi starpkultūru komunikācijas veicināšanai 
Eiropā un plašākā mērogā. 

2.Pilnveidot studentu komunikācijas prasmi. 
3.Apzināties savu identitāti globalizācijas laikmetā un 

veidot tolerantu attieksmi pret citādo. 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Sociokultūras kompetence, spēja orientēties frankofonās 
kultūras pasaulē, gūta izpratne par citu zemju tradīcijām, 
komunikatīvā kompetence – dalība Frankofonijas dienas 
organizēšanā, pasākuma vadīšanā, veidota uzstāšanās 
prasme. 

Kursa valoda Franču valoda 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
 

Kurss sniedz zināšanas par Frankofono 
valstu organizāciju darbību pasaulē, 
Eiropā. Aplūkota lingvistiskā un kultūras 
daudzveidība. Iepazīti slavenākie 
frankofonās literatūras pārstāvji, virzieni, 
mūzikas veidi. 
 

The course provides knowledge of the 
International Francophone Organisation 
activities in the world, and in Europe. Describes 
the linguistic and cultural diversity. Gives 
opportunity to get acquainted with the most 
famous authors of the Francophone literature, 
and of music genres. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma  Apjoms 

stundās 
Veids  

 
Frankofonijas termina interpretācija un ideja. 2 1 lekcija 
Frankofono valstu ăeogrāfija. 2 1 praktiska nodarbība 
Starptautiskā Frankofonijas organizācija (OIF), 
tās darbība un virzieni. Dalībvalstis un to statuss.  

2 1 lekcija 

Lingvistiskā daudzveidība. Le Français d’Afrique, 
de Belqique, de Suisse, la parlure Québécoise, le 
créole. Concours de 10 mots. 

2 1 praktiska nodarbība 

Globalizācijas procesi un multikulturālā Francijas 
sabiedrība. 

2 1 lekcija 

Frankofonās literatūras galvenie pārstāvji, 
virzieni. 

2 1 praktiska nodarbība 

Frankofonā mūzika un māksla. 2 1 praktiska nodarbība 
Prezentācija par kādu Frankofonijas valsti. 2  
 16 8 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras studijas (6), prezentācijas 
veidošana (4), gatavošanās Frankofonijas dienas 
pasākumam (8), iesaistīšanās pasākuma organizēšanā 
(6).  

24  
 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgā darba 
uzdevumi, dalība praktiskajās nodarbībās, prezentācija 
Frankofonijas pasākumā. 

Mācību pamatliteratūra 1.Denjau, Xavier. La Francophonie. Presses 
universitaires de France Que sais-je ? 
2.La Francophonie dans le monde, 2006-2007.  

Nathan, 2007, 328 
3.Le Francais dans le monde, edition Francophonie 

Mācību papildliterat ūra 1.Delas Daniel. Senghor et la musique. CLE 
International, Le francais dans le monde 
2.Poissonnier Ariane,  Sournia Gerard,  Le Goff 
Fabrice. Atlas mondial de la francophonie, du 
culturel au politique. Autrement 2006, 79 p. 
3.Luthi Jean-Jacques, Viatte Auguste, Gaston 
Zananiri. Dictionnaire general de la francophonie. 

Paris, Letouzey & Ané, 1986 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

www.francophonie.org 
http://20mars.francophonie.org/ 
http://www.slideshare.net/cdibloglfcl/la-
francophonie-prsentation-powerpoint-mars-2011 

 
Kursa autors:  Inga Bliska 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Komunik ācijas veidi svešvalodā 
Kursa nosaukums angliski Communications kinds in a foreign language 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Eiropas valodu un kultūras studijas 
 

Statuss (A, B, C daĜa) C  
Kred ītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas 

1 KRP (4.sem) 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marina Novika Humanitāro un 

mākslas zinātĦu 
fakultāte 

Docente, Dr. paed.  

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

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

4 
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis  1-4 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite  
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst) 

Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu val., B daĜa 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība  
Kursa mērėi 
 
 

Veidot verbālas komunikācijas izpratni, studentus 
iepazīstināt ar iespējamajām problēmām un to 
risinājumu veidiem, attīstīt komunikācijas prasmes 
svešvalodā 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Apgūt verbalas kommunikācijas teoriju, jeddzieni, 
specifiku, valodas (krievu) normas. 
Prast kommunicēt dažādajos veidā situācijās. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Paagstināt kommunikatīvo kompetenci: pilnveidot 
valodas prasmes un spēju īstenot savu un uztvert citu 
autoru komunikatīvo nolūku dažādās saziĦas situācijās 

Kursa valoda Krievu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Содержание курса состоит из  

сочетания  теоретических сведений, 
включающих последние достижения 
мировой лингвистики,  основных 
понятиях речевой коммуникации, о 
речевых тактиках и стратегиях, типах 
языковых личностей и практических 
навыков речевого общения. 
 

The content of the course consists of a 
combination of the theoretical data including 
the last achievements of the world linguistics, 
the basic concepts about speech 
communication, speech tactics and strategies, 
types of language persons and practical skills 
of speech conversation. 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma Apjoms 
stundās 

Veids  
 

1. Основные понятия теории речевой 
коммуникации. Речь и мышление. 

2. Понятие речевой ситуации. Формы и типы 
речевой коммуникации. 

3. Модель речевой коммуникации. 
4. Понятие языковой личности. Структура 

языковой личности. 
5. Типы языковых личностей 
6. Коммуникативные стратегии речевого 

поведения. 
7. Речевые тактики. 
8. Коммуникативные категории и нормы. 

 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 
1 lekcija 
 
1 lekcija 
1 lekcija 
 
1 seminārs 
1 praktiska nodarbība 
 
1 praktiska nodarbība 
1 praktiska nodarbība 
1 lekcija 

Kopā: 16  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Praktisko darbu izpilde: 
lietišėo rakstu lasišana 
specialitātes terminoloăijas apguve 
referātu,prezentāciju sagatavošana 

24 

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās.Ieskaite, 

Mācību pamatliteratūr Кудрявцева Л.А. Актуальные проблемы 
вербальной коммуникации: язык и общество. - 
Киевский национальный университет им. 
Тараса Шевченко, 2004г. 

Mācību papildliterat ūra  
Periodika, interneta resursi un citi avoti Википедия  
 
Kursa autors:  Marina Novika 15.03.2011. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

 
Kurss apstiprināts:  Zanda Gūtmane 

HMZF dekāne 
Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. …, ……...2011. 
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5. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs 
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Ar Liepājas Universitātes gala pārbaudījuma komisijas 

XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.00 

 
VĀRDS UZVĀRDS 

personas kods  

ieguvis/-usi 
 
 
 

humanitāro zinātĦu bakalaura   
angĜu un franču valodu un kultūras studijās 

akadēmiskais grāds 

 

Z.v. 

Rektors     Vārds Uzvārds 
  
Gala pārbaudījuma komisijas 
priekšsēdētājs     Vārds Uzvārds 

Liepājā 

 
xxxx.gada xx. mēnesī 

Reăistrācijas Nr. xx 
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          PARAUGS  

 
Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas 
Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, 
lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) 
atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā 
oriăinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz 
visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek sniegta, norāda iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS  (Diploma sērija   BD X  Nr.  0000 ) 

 
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
 
1.1 Uzvārds(-i): ……………… 
 
1.2 Vārds (-i): ……………….. 
 
1.3  Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 
 
1.4  Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 
2.1  Kvalifikācijas nosaukums: 

Humanitāro zinātĦu bakalaura angĜu un franču valodu un kultūras studijās 
akadēmiskais grāds 

 
2.2  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Humanitārā izglītība 
 

2.3  Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte 

 
2.4  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
 
2.5  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 
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3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 
3.2 Oficiālais programmas garums: 

3 gadi pilna laika studiju, 120 Latvijas kredītpunkti, 180 ECTS kredītpunkti 
 

3.3  UzĦemšanas prasības: 
Vidējā izglītība 

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
 
4.2 Programmas prasības: 

apgūt studiju programmā iekĜautos obligātās daĜas humanitāro zinātĦu 
kursus (ievads kultūras studijās, mūsdienu latviešu valoda, starpkultūru 
komunikācija, Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls, pasaules literatūra un 
kultūra, filozofija un retorika) 25 KRP apjomā un angĜu valodas un kultūras 
studiju kursus 40 KRP apjomā;  
apgūt franču valodas un kultūras studiju – ierobežotās izvēles daĜas kursus 
(40 KRP); 
apgūt brīvās izvēles daĜas kursus 3 KRP apjomā; 
izstrādāt un aizstāvēt studiju darbu angĜu vai franču valodā 3 KRP apmērā;  
sekmīgi nokārtot bakalaura eksāmenu angĜu vai franču valodā (2 KRP) un 
izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu angĜu vai franču valodā (10 KRP) 

 
4.3 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
A DAěA (OBLIGĀTA 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 
Filozofija 2 3  
Ievads kultūras studijās I 2 3  
Ievads kultūras studijās II 2 3  
Retorika 2 3  
Pasaules literatūra un kultūra I 2 3  
Pasaules literatūra un kultūra II 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un leksikoloăija 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: morfoloăija 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: sintakse 2 3  
Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls 2 3  
Starpkultūru komunikācija 2 3  
Studiju darbs 3 4,5  
AngĜu valoda: leksikostilistika I 2 3  
AngĜu valoda: leksikostilistika I 2 3  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika I 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika II 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika III 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika IV 4 6  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā I 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā  II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā III 4 6  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā IV 2 3  
AngĜu valoda: praktiskā fonētika 2 3  
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Kultūras studijas: Lielbritānija I 2 3  
Kultūras studijas: Lielbritānija II 2 3  
XX.gs. angĜu literatūra oriăinālvalodā 2 3  
Tulkošanas metodika un prakse: angĜu val.oda 2 3  

B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)  
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Franču valoda: praktiskā gramatika I 4 6  
Franču valoda: praktiskā gramatika II 4 6  
Franču valoda: praktiskā gramatika III 4 6  
Franču valoda: praktiskā gramatika IV 4 6  
Franču valoda: leksikostilistika I 2 3  
Franču valoda: leksikostilistika II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču valodā I 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču valodā II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču valodā III 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču valodā IV 4 6  
Franču valoda: praktiskā fonētika 2 3  
Kultūras studijas: Francija, Frankofonās valstis I 2 3  
Kultūras studijas: Francija, Frankofonās valstis II 2 3  
XX.gs. franču literatūra oriăinālvalodā 2 3  
Tulkošanas prakse: franču valoda 2 3  

C DAěA (BRĪVĀ IZVĒLE) 
ES dokumentu valoda 2 3  
Frankofonija vai 1 1,5  
Komunikācijas veidi svešvalodā 1 1,5  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  
Bakalaura eksāmens 2 3  
Bakalaura darbs 10 15  

 
4.4 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu: 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) % 
9 (teicami) % 
8 (Ĝoti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 
4 (gandrīz viduvēji) % 
3-1 (neapmierinoši) % 

 
 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

4.5 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’  
 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 
5.1 Tiesības turpināt studijas: 

Tiesības studēt maăistrantūrā vai otrā līmeĦa profesionālajās augstākās 
izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda 
ieguves 

 
5.2 Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešėirt 
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 
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6.1 Papildinformācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD X   Nr.0000 
 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 
 
Liepājas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ‘Eiropas valodu un kultūras 
studijas” ir akreditēta no  xx.xx.xxxx      līdz xx.xx.xxxx. 

 

 
 

6.2 Papildinformācijas avoti: 
 

 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.1 Datums: 00.00.0000. 
 
7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Universitātes rektors 
 
7.4 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
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Ar Liepājas Universitātes gala pārbaudījuma komisijas 

XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.00 

 
 

VĀRDS UZVĀRDS 

personas kods  

ieguvis/-usi 
 
 
 

humanitāro zinātĦu bakalaura   
angĜu un krievu valodu un kultūras studijās  

akadēmiskais grāds 
 

 

 

Z.v. 

 
  
Rektors     Vārds Uzvārds 
  
Gala pārbaudījuma komisijas 
priekšsēdētājs     Vārds Uzvārds 

Liepājā 
xxxx.gada xx. mēnesī 

Reăistrācijas Nr. xx 
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          PARAUGS  

 

Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas 
Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, 
lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) 
atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā 
oriăinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz 
visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek sniegta, norāda iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS  (Diploma sērija   BD X  Nr.  0000 ) 

 
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
 
1.5 Uzvārds(-i): ……………… 
 
1.6 Vārds (-i): ……………….. 
 
1.7  Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 
 
1.8  Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 
2.6  Kvalifikācijas nosaukums: 

Humanitāro zinātĦu bakalaura angĜu un krievu valodu un kultūras studijās 
akadēmiskais grāds 

 
2.7  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Humanitārā izglītība 
 

2.8  Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte 

 
2.9  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 
 
2.10  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 

 
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 
3.4 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 
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3.5 Oficiālais programmas garums: 

3 gadi pilna laika studiju, 120 Latvijas kredītpunkti, 180 ECTS kredītpunkti 
 

3.6  UzĦemšanas prasības: 
Vidējā izglītība 

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.6 Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
4.7 Programmas prasības: 

apgūt studiju programmā iekĜautos obligātās daĜas humanitāro zinātĦu 
kursus (ievads kultūras studijās, mūsdienu latviešu valoda, starpkultūru 
komunikācija, Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls, pasaules literatūra un 
kultūra, filozofija un retorika) 25 KRP apjomā un angĜu valodas un kultūras 
studiju kursus 40 KRP apjomā;  
apgūt krievu valodas un kultūras studiju – ierobežotās izvēles daĜas kursus (40 
KRP); 
apgūt brīvās izvēles daĜas kursus 3 KRP apjomā; 
izstrādāt un aizstāvēt studiju darbu angĜu vai krievu valodā 3 KRP apmērā;  
sekmīgi nokārtot bakalaura eksāmenu angĜu vai krievu valodā (2 KRP) un 
izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu angĜu vai krievu valodā (10 KRP) 

 
4.8 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
A DAěA (OBLIGĀTA 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 
Filozofija 2 3  
Ievads kultūras studijās I 2 3  
Ievads kultūras studijās II 2 3  
Retorika 2 3  
Pasaules literatūra un kultūra I 2 3  
Pasaules literatūra un kultūra II 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un leksikoloăija 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: morfoloăija 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: sintakse 2 3  
Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls 2 3  
Starpkultūru komunikācija 2 3  
Studiju darbs 3 4,5  
AngĜu valoda: leksikostilistika I 2 3  
AngĜu valoda: leksikostilistika I 2 3  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika I 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika II 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika III 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika IV 4 6  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā I 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā  II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā III 4 6  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā IV 2 3  
AngĜu valoda: praktiskā fonētika 2 3  
Kultūras studijas: Lielbritānija I 2 3  
Kultūras studijas: Lielbritānija II 2 3  
XX.gs. angĜu literatūra oriăinālvalodā 2 3  
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Tulkošanas metodika un prakse: angĜu val.oda 2 3  
B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)  

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 
Krievu valoda: praktiskā gramatika I 4 6  
Krievu valoda: praktiskā gramatika II 4 6  
Krievu valoda: praktiskā gramatika III 4 6  
Krievu valoda: praktiskā gramatika IV 4 6  
Krievu valoda: leksikostilistika I 2 3  
Krievu valoda: leksikostilistika II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu valodā I 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu valodā II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu valodā III 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu valodā IV 4 6  
Krievu valoda: praktiskā fonētika 2 3  
Kultūras studijas: Krievija I 2 3  
Kultūras studijas: Krievija II 2 3  
XX.gs. krievu literatūra oriăinālvalodā 2 3  
Tulkošanas prakse: krievu valoda 2 3  

C DAěA (BRĪVĀ IZVĒLE) 
ES dokumentu valoda 2 3  
Frankofonija vai 1 1,5  
Komunikācijas veidi svešvalodā 1 1,5  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  
Bakalaura eksāmens 2 3  
Bakalaura darbs 10 15  

 
4.9 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu: 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) % 
9 (teicami) % 
8 (Ĝoti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 
4 (gandrīz viduvēji) % 
3-1 (neapmierinoši) % 

 
 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

4.10 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’  
 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 
5.3 Tiesības turpināt studijas: 

Tiesības studēt maăistrantūrā vai otrā līmeĦa profesionālajās augstākās 
izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda 
ieguves 

 
5.4 Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešėirt 
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 
 
6.3 Papildinformācija: 
 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD X   Nr.0000 
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Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 
 
Liepājas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ‘Eiropas valodu un kultūras 
studijas” ir akreditēta no  xx.xx.xxxx      līdz xx.xx.xxxx. 

 

 
 

6.4 Papildinformācijas avoti: 
 

 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.5 Datums: 00.00.0000. 
 
7.6 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.7 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Universitātes rektors 
 
7.8 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
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Ar Liepājas Universitātes gala pārbaudījuma komisijas 

XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.00 

 
 

VĀRDS UZVĀRDS 

personas kods  

ieguvis/-usi 
 
 
 

humanitāro zinātĦu bakalaura   
angĜu un vācu valodu un kultūras studijās  

akadēmiskais grāds 
 

 

 

Z.v. 

 
  
Rektors     Vārds Uzvārds 
  
Gala pārbaudījuma komisijas 
priekšsēdētājs     Vārds Uzvārds 

Liepājā 
xxxx.gada xx. mēnesī 

Reăistrācijas Nr. xx 
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          PARAUGS  

 

Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas 
Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, 
lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) 
atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā 
oriăinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, 
kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas 
novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz 
visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek sniegta, norāda iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS  (Diploma sērija BD X Nr. 0000 ) 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU 
 
1.9 Uzvārds(-i): ……………… 
 
1.10 Vārds (-i): ……………….. 
 
1.11  Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): …………………… 
 
1.12  Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: ……………. 
 
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 
 
2.11  Kvalifikācijas nosaukums: 

Humanitāro zinātĦu bakalaura angĜu un vācu valodu un kultūras studijās 
akadēmiskais grāds 

 
2.12  Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

Humanitārā izglītība 
 

2.13  Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss: 
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte 

 
2.14  Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. 

punktā 
 
2.15  Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu 

 
 
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 



 
 
  

 254 

3.7 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) akadēmiskais grāds 
 
3.8 Oficiālais programmas garums: 

3 gadi pilna laika studiju, 120 Latvijas kredītpunkti, 180 ECTS kredītpunkti 
 

3.9  UzĦemšanas prasības: 
Vidējā izglītība 

 
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM 

4.11 Studiju veids: Pilna laika studijas 
 
4.12 Programmas prasības: 

apgūt studiju programmā iekĜautos obligātās daĜas humanitāro zinātĦu 
kursus (ievads kultūras studijās, mūsdienu latviešu valoda, starpkultūru 
komunikācija, Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls, pasaules literatūra un 
kultūra, filozofija un retorika) 25 KRP apjomā un angĜu valodas un kultūras 
studiju kursus 40 KRP apjomā;  
apgūt vācu valodas un kultūras studiju – ierobežotās izvēles daĜas kursus (40 
KRP); 
apgūt brīvās izvēles daĜas kursus 3 KRP apjomā; 
izstrādāt un aizstāvēt studiju darbu angĜu vai vācu valodā 3 KRP apmērā;  
sekmīgi nokārtot bakalaura eksāmenu angĜu vai vācu valodā (2 KRP) un 
izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu angĜu vai vācu valodā (10 KRP) 

 
4.13 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais 

novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
A DAěA (OBLIGĀTA 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 
Filozofija 2 3  
Ievads kultūras studijās I 2 3  
Ievads kultūras studijās II 2 3  
Retorika 2 3  
Pasaules literatūra un kultūra I 2 3  
Pasaules literatūra un kultūra II 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un leksikoloăija 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: morfoloăija 2 3  
Mūsdienu latviešu valoda: sintakse 2 3  
Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls 2 3  
Starpkultūru komunikācija 2 3  
Studiju darbs 3 4,5  
AngĜu valoda: leksikostilistika I 2 3  
AngĜu valoda: leksikostilistika I 2 3  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika I 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika II 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika III 4 6  
AngĜu valoda: praktiskā gramatika IV 4 6  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā I 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā  II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā III 4 6  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu valodā IV 2 3  
AngĜu valoda: praktiskā fonētika 2 3  
Kultūras studijas: Lielbritānija I 2 3  
Kultūras studijas: Lielbritānija II 2 3  
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XX.gs. angĜu literatūra oriăinālvalodā 2 3  
Tulkošanas metodika un prakse: angĜu val.oda 2 3  

B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)   
Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Vācu valoda: praktiskā gramatika I 4 6  
Vācu valoda: praktiskā gramatika II 4 6  
Vācu valoda: praktiskā gramatika III 4 6  
Vācu valoda: praktiskā gramatika IV 4 6  
Vācu valoda: leksikostilistika I 2 3  
Vācu valoda: leksikostilistika II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu valodā I 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu valodā II 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu valodā III 2 3  
Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu valodā IV 4 6  
Vācu valoda: praktiskā fonētika 2 3  
Kultūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice I 2 3  
Kultūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice II 2 3  
XX.gs. vācu literatūra oriăinālvalodā 2 3  
Tulkošanas prakse: vācu val. 2 3  

C DAěA (BRĪVĀ IZVĒLE) 
ES dokumentu valoda 2 3  
Frankofonija vai 1 1,5  
Komunikācijas veidi svešvalodā 1 1,5  

VALSTS PĀRBAUDĪJUMI  
Bakalaura eksāmens 2 3  
Bakalaura darbs 10 15  

 
4.14 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu: 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) % 
9 (teicami) % 
8 (Ĝoti labi) % 

7 (labi) % 
6 (gandrīz labi) % 

5 (viduvēji) % 
4 (gandrīz viduvēji) % 
3-1 (neapmierinoši) % 

 
 Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00 

4.15 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’  
 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU 
 
5.5 Tiesības turpināt studijas: 

Tiesības studēt maăistrantūrā vai otrā līmeĦa profesionālajās augstākās 
izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda 
ieguves 

 
5.6 Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešėirt 
 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 
 
6.5 Papildinformācija: 
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Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD X   Nr.0000 
 
Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Universitāte. 
 
Liepājas Universitātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ‘Eiropas valodu un kultūras 
studijas” ir akreditēta no  xx.xx.xxxx      līdz xx.xx.xxxx. 

 

 
 

6.6 Papildinformācijas avoti: 
 

 
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 
 
7.9 Datums: 00.00.0000. 
 
7.10 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds 
 
7.11 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Universitātes rektors 
 
7.12 Zīmogs vai spiedogs: 
 
8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 
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6. Studiju programmas tipveida plāns 
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-/E   Tipveida plāns: Studiju programma    Eiropas valodu un kultūras studijas 

 
Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E)  

Pilna laika klātienes studijas  

1. 2. 3. 4. 5.  

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

S
tu

di
ju

 fo
rm

a 
P

/N
 

Mācībspēka  
vārds, uzvārds; zinātniskais/ 

akadēmiskais grāds  

  Obligātās izvēles kursi A daĜa 65                                    

  A1:Vispārizgl ītojošie kursi                                 P    

1. Filozofija 2 2   E/ -                          P Z. Graumanis, Dr. phil.  

2.  Ievads kultūras studijās I, II 4 2 2 I/E                         P R. Šmite, Dr. sc. soc.  

3.  Retorika 2             2   
E/ 
-              P S. OkuĦeva, Mg. philol.  

4. Pasaules literatūra un kultūra I, II 4 2 2 E/E                         P 

Z. Gūtmane, Dr. philol.,  
B. Kalnačs, Dr. philol.  

5. 

Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un 
leksikoloăija 2 2   E/ -                          P 

Dz. Šulce, Dr. philol.  
V. Laugale, Dr. philol.  

 6. Mūsdienu latviešu valoda: morfoloăija 2   2  -/E                         P G. Smiltniece, Dr. philol.  

7. Mūsdienu latviešu valoda: sintakse 2       2   E/ -                    P  L. Lauze, Dr. philol.  

8. Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls 2               2  -/I             P A. Abens, M. Ed.  

9. Starpkultūru komunikācija 2               2  -/I             P I. KalniĦa, Mg. paed.  

10. Studiju darbs I-II 3         3  -/I                     I. Bliska, Mg. paed.  
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Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E)  

Pilna laika klātienes studijas  

1. 2. 3. 4. 5.  

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP 
1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

S
tu

di
ju

 fo
rm

a 
P

/N
 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds  

  A2:AngĜu valodas un kultūras studijas                                      

11.. AngĜu valoda: leksikostilistika I, II 4   2  -/I 2   E/ -                    P S. Bauere, Mg. paed.  

12. AngĜu valoda: praktiskā gramatika I, II, III, IV 16 4 4 E/E 4 4 E/E                   P 
R. GrāvelsiĦa, Mg. paed.,  
L. Petre, Mg. paed.  

13. 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa angĜu val. 
I, II, II, IV 10       2 2 I/E 4 2 I/E             P 

L. Petre, Mg. paed.,  
A. Abens, M. Ed.  

14. AngĜu valoda: praktiskā fonētika 2 2   I/ -                         P I. KalniĦa, Mg. paed.  

15. Kultūras studijas:  Lielbritānija I, II 4       2 2 I/E                   P 
L. Petre, Mg. paed.,  
A. Abens, M. Ed.  

16. XX.gs. angĜu literatūra oriăinālvalodā  2             2   I/ -             P A. Abens, M. Ed.  

17. Tulkošanas metodika un prakse: angĜu val. 2             2   I/ -             P G. Dreijers, Mg. philol.  

  KOPĀ 65 14 12   12 11   10 6                    
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Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E)  

Pilna laika klātienes studijas  

1. 2. 3. 4. 5.  

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP 
1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

S
tu

di
ju

 fo
rm

a 
P

/N
 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds  

  Ierobežotās izvēles kursi                                      

   B daĜa 40                                    

  Nozares profesionālās specializācijas kursi                                    

  B 1: Franču valodas un kultūras studijas                                      

18. 
Franču valoda: praktiskā gramatika 
 I, II, III, IV 16 4 4 E/E 4 4 E/E     

E/ 
-              P 

O. BeĜajevs, Dr. philol.,  
I. Bliska, Mg. paed.  

19. Franču valoda: leksikostilistika  I, II 4   2  -/E 2   E/ -                    P O. BeĜajevs, Dr. philol.  

20. Franču valoda: praktiskā fonētika 2 2   I/ -                         P 
I. Veisbuka, Mg. tulkošanā 
un terminoloăijā  

21. 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa franču val. 
 I, II, III, IV 10   2  -/I 2 2 I/E 4   

E/ 
-              P 

I. Bliska, Mg. paed., 
vieslektore FR  

22. 
Kultūras studijas: Francija, Frankofonās 
valstis I, II 4         2  -/I 2    -/I             P 

O. BeĜajevs, Dr. philol., 
vieslektore FR  

23. XX.gs. franču literatūra oriăinālvalodā  2             2   
E/ 
-              P 

I. Veisbuka, Mg. tulkošanā 
un terminoloăijā  

24. Tulkošanas prakse: franču val. 2               2  -/I             P 
I. Veisbuka, Mg. tulkošanā 
un terminoloăijā  

  B2: Krievu valodas un kultūras studijas                                 P    

18. 
Krievu valoda: praktiskā gramatika  
I, II, III, IV 16 4 4 E/E 4 4 E/E     

E/ 
-              P 

M. Novika, Dr. paed., 
L. Pavlovska, Dr. paed.  

19. Krievu valoda: leksikostilistika I, II 4   2  -/E 2   E/ -                    P L. Pavlovska, Dr. paed.  
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20. 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa krievu val.   
I, II, III, IV 10   2  -/I 2 2 I/E 4   

E/ 
-              P 

M. Novika, Dr. paed.,  
V. KaĜiĦina, Dr. paed.   

21. Krievu valoda: praktiskā fonētika 2 2                             P L. Pavlovska, Dr. paed.  

22. Kultūras studijas: Krievija  I, II 4         2  -/I 2   
E/ 
-              P M. Novika, Dr. paed.  

23. XX.gs. krievu literatūra orăinālvalodā 2             2   
E/ 
-              P E. ĥikiforova, Mg. paed.  

24. Tulkošanas prakse: krievu val. 2               2  -/I             P L. Pavlovska, Dr. paed.  

  B3: Vācu valodas un kultūras studijas                                 P    

18. Vācu valoda: praktiskā gramatika I, II, III, IV 16 4 4 E/E 4 4 E/E     
E/ 
-              P 

I. Muižniece, Mg. paed.,  
J. KastiĦš, Dr. philol.  

19. Vācu valoda: leksikostilistika  I, II 4   2  -/E 2   E/ -                    P E. Balčus, Mg. philol.  

20. 
Rakstveida un mutvārdu saziĦa vācu val. 
 I, II, III, IV 10   2  -/I 2 2 I/E 4   

E/ 
-              P I. Muižniece, Mg. paed.  

21. Vācu valoda: praktiskā fonētika 2 2                             P E. Balčus, Mg. philol.  

22. Kultūras studijas: Vācija, Austrija, Šveice I, II 4         2  -/I 2                 P J. KastiĦš, Dr. philol.  

23. XX.gs. vācu literatūra oriăinālvalodā  2             2   
E/ 
-              P J. KastiĦš, Dr. philol.  

24. Tulkošanas prakse: vācu val. 2               2  -/I             P 
L. Gaile, Mg. Eiropas 
Integrācija, Mag. phil.  

  KOPĀ 40 6 8   8 8   8 2                    
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Studiju gads un semestris 

KRP un pārbaudes formas (I, E)  

Pilna laika klātienes studijas  

1. 2. 3. 4. 5.  

Nr. Studiju kursa nosaukums KRP 1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6. I/E 7. 8. I/E 9. 10. I/E 

S
tu

d
iju

 f
o

rm
a 

P
/N

 

Mācībspēka 
 vārds, uzvārds; 

zinātniskais/ 
akadēmiskais grāds  

  B daĜa 0                                    

                                         

  Prakse 0                                    

                                         

  Gala/valsts pārbaudījumi 12                                    

25. Bakalaura darbs 10               10 
 -
/E             P I. Bliska, Mg. paed.  

26. Bakalaura eksāmens 2               2 
 -
/E             P I. Bliska, Mg. paed.  

  Br īvās izvēles kursi C daĜa 3                                    

27. ES dokumentu valoda 2             2                 P I. Stadgale, Mg. paed.  

28. Frankofonija 1         1  -/I                   P I. Bliska, Mg. paed.  

           vai Komunikācijas veidi svešvalodā 1         1  -/I                   P M. Novika, Dr. paed.  

  KOPĀ 15 0 0   0 1   2 12                    

  KOPĀ 120 20 20   20 20   20 20                    
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7. Studiju satura un īstenošanas apraksts 
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7. 1. UzĦemšanas nosacījumi – vidējā izglītība.  
 

7. 2. UzĦemšanas prasības: 
 
Pamatprasības: 
* centralizētie eksāmeni (latviešu valoda un literatūra; angĜu valoda); 
* personām, 
- kuras, ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, 
- ar īpašām vajadzībām, tai skaitā personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību un 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikušas atbrīvotas no valsts 
pārbaudījumiem, 
- kuras izglītību ieguvušas ārzemēs, 
konkursa rezultātus veido centralizētajam eksāmenam pielīdzināts vērtējums no 

izglītības dokumenta par vidējās izglītības ieguvi: 
- latviešu valodā – gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā vai gada 
atzīme valsts valodā; 
- angĜu valodā – gada atzīme. 
 
Citi papildus nosacījumi: 

- angĜu un franču valodu un kultūras studiju virziens – nepieciešams gala 
vērtējums franču valodā; 

- angĜu un krievu valodu un kultūras studiju virziens – nepieciešams gala 
vērtējums krievu valodā; 

- angĜu un vācu valodu un kultūras studiju virziens – nepieciešams gala 
vērtējums vācu valodā. 
Ja nav gala vērtējuma franču/krievu/vācu valodā, persona saskaĦā ar 

UzĦemšanas komisijas lēmumu kārto LiepU iestājpārbaudījumu franču/krievu/vācu 
valodā. 

 
Konkursa gadījumā, ja iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta 

rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējuma summa ir vienāda, tiek Ħemta 
vērā izglītības dokumenta vidējā atzīme (visos priekšmetos). 

 

7. 3. Studiju ilgums – trīs gadi pilna laika klātienes studijas. 
 

7. 4. Programmas apjoms – 120 KRP. 
 

7. 5. Programmas struktūra 
 
Bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” struktūra 

veidota atbilstoši MK noteikumiem Nr. 2 (03.01.2002.), kas izdoti saskaĦā ar 
Izglītības likuma 14. panta 19. punktu. 

Bakalaura studiju programmu „Eiropas valodu un kultūras studijas” veido: 
1) obligātās (A) daĜas kursi 65 KRP apjomā (apgūst visi studenti kopā):  

A1: vispārizglītojošie humanitāro zinātĦu kursi (25 KRP),  
A2: AngĜu valodas un kultūras studijas (40 KRP); 

2) obligātās izvēles (B) daĜas kursi 40 KRP apjomā (students izvēlas vienu no 
moduĜiem):  
B1: Franču valodas un kultūras studijas;  
B2: Krievu valodas un kultūras studijas;  
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B3: vācu valodas un kultūras studijas. 
3) brīvās izvēles (C) daĜas kursi 3 KRP apjomā, 
4)  bakalaura eksāmens – 2 KRP; 
5)  bakalaura darbs – 10 KRP. 

Studiju laikā studenti izstrādā studiju darbu izvēlētajā valodas un kultūras 
studiju modulī. Studiju pēdējā semestrī studenti kārto bakalaura eksāmenu vienā 
svešvalodā (angĜu vai franču, vai krievu vai vācu valodā pēc izvēles), aizstāv 
bakalaura darbu – otras svešvalodas un kultūras studiju jomā (angĜu vai franču, vai 
krievu vai vācu valodas un kultūras studijās pēc izvēles). 

 
7. 6. Iegūstamais akadēmiskais grāds – Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds angĜu 
un franču valodu un kultūru studijās vai Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds angĜu un 
krievu valodu un kultūru studijās, vai Humanitāro zinātĦu bakalaura grāds angĜu un 
vācu valodu un kultūru studijās. 
 
7. 7. Iegūstamais augstākās izglītības diploms – bakalaura diploms. 
 
7. 8. Prasības akadēmiskā grāda ieguvei:  
 

- apgūt studiju programmā iekĜautos obligātās daĜas humanitāro zinātĦu kursus 
(ievads kultūras studijās, mūsdienu latviešu valoda, starpkultūru komunikācija, 
Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls, pasaules literatūra un kultūra, filozofija 
un retorika) 25 KRP apjomā un angĜu valodas un kultūras studiju kursus 40 
KRP apjomā;  

- apgūt otras izvēlētās svešvalodas un kultūras – franču valodu un kultūras 
studiju vai krievu valodas un kultūras studiju, vai vācu valodas un kultūras 
studiju – ierobežotās izvēles daĜas kursus (40 KRP); 

- apgūt brīvās izvēles daĜas kursus 3 KRP apjomā; 
- izstrādāt un aizstāvēt studiju darbu izvēlētajā svešvalodā (angĜu vai franču, vai 

krievu, vai vācu) 3 KRP apmērā;  
- sekmīgi nokārtot bakalaura eksāmenu izvēlētajā svešvalodā (2 KRP) un 

izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu otrā izvēlētajā svešvalodā (10 KRP). 
 

7. 9. Studiju forma – pilna laika klātienes studijas. 
 
7. 10. Darbības formas: lekcijas, semināri, grupu darbi, projekta darbi, e-studijas, 
praktikumi, konsultācijas, patstāvīgais darbs. 
 
7. 11. Pārbaudes formas: ieskaites, eksāmeni (10 ballu sistēmā). 
 
7. 12. Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru 
grupu, institūtu) uzskaitījums, to uzdevumi programmas īstenošanā 
 

Studiju programmas īstenošanā iesaistīta galvenokārt LiepU Humanitāro un 
mākslas zinātĦu fakultātes humanitāro zinātĦu jomas mācībspēki. Atsevišėus studiju 
kursus docē mācībspēki no LiepU Sociālo un dabas zinātĦu fakultātes un vieslektori. 
Mācībspēku docētos studiju kursus un to apjomu kredītpunktos sk. Studiju 
programmas pašnovērtējuma ziĦojuma 8. punktā.  
 
7. 13. Palīgpersonāla raksturojums 
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Programmas īstenošanā ir iesaistītas Liepājas Universitātes struktūrvienības un 

to darbinieki: Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte (dekāne, prodekāne, vecākā 
sekretāre, humanitāro zinātĦu jomas sekretāre, svešvalodu jomas sekretāre), Studiju 
daĜa, bibliotēka, Informācijas tehnoloăiju servisa laboratorija, Ārējo sakaru daĜa, 
Sabiedrisko attiecību daĜa u.c. 
 
7. 14. Materiālās bāzes raksturojums 
 

Liepājas Universitātes infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir 
pietiekama – humanitāro zinātĦu svešvalodu jomas studiju darbs notiek centrālajā 
ēkā, kur ir iespējas izmantot datorklases, lingafonijas kabinets jeb tulkošanas iekārtas, 
audio, video un projekcijas aparatūru.  

LiepU bibliotēkā nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar plašu 
grāmatu, laikrakstu, literatūras, mākslas un kultūras žurnālu klāstu, un datorlasītavā, ir 
iespējams izmantot bezvadu Internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts abonements un 
elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE. 

Bibliotēka abonē datu bāzes LETA, LURSOFT, NAIS, EBSCO, Letonika 
tiešsaistes režīmā, CD- ROM (Unesco Key data on Education, Encyclopedia 
Britannica) u.c., kuras nodrošina pieeju un informācijas ieguvi no visas pasaules.  

Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātē pieejami atbilstošā profila nepublicētie 
studentu un mācībspēku zinātniskie darbi; fakultāte sadarbojas ar Latvijas un ārzemju 
augstskolām zinātniskās literatūras iegādē un apmaiĦā. 

Studiju programmas īstenošanā var tikt izmantoti svešvalodu – angĜu, franču, 
vācu un krievu – kabinetos apkopotie studiju materiāli. R. Šūmana centra un DACH 
Centra resursi tiek papildināti Francijas kultūras centra un Vācijas vēstniecības 
dāvinājumu veidā, ir laikrakstu un žurnālu abonements franču, vācu un angĜu valodā. 

 

7. 15. Studiju programmas izmaksas 

Studiju programmas plānotie ieĦēmumi un izmaksas pilna laika studijās 2011. – 
2014. gadam ir LVL 48 016. Plānotos studiju programmas ieĦēmumus sastāda valsts 
budžeta līdzekĜi un ieĦēmumi no studiju maksām. IeĦēmumi un izmaksas aprēėinātas 
2011./2012.studiju gada 1. kursam visam studiju periodam – 3 gadiem. 2011. gadā 
IZM noteiktās vienas studiju vietas izmaksas izglītības tematiskajā jomā Humanitārās 
zinātnes ir LVL 790,67. LiepU Senātā apstiprinātā studiju maksa 2011./2012. studiju 
gada 1. kursam ir LVL 880 un tā ir nemainīga visam studiju periodam. 
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8. Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 
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8.1. Studiju programmas akreditācijas lapa 
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8.2. Līgums par studējošo iespējām turpināt studijas citā programmā 
vai augstskolā 
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8.3. Atsauksmes par studiju programmu 
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8.4. LiepU reăistrācijas apliecība un akreditācijas lapa 
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 9. Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu 
 
 
 

  Nepievienotie dokumenti pieejami: 
  LiepU mājas lapā internetā – www.liepu.lv 
  LiepU kvalitātes vadības sistēmas datu bāzē 
  LiepU Studiju daĜā 

 


