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Liepājas Universitātē (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātē (HMZF) kopš 2010. 
gada septembra tiek realizēta licencēta akadēmiskās augstākās izglītības maăistra studiju 
programma „Rakstniecība un komunikācija” humanitāro zinātĦu maăistra grāda filoloăijā 
iegūšanai (licences nr. 04043–65, izsniegta 2010. gada 1. jūlij ā, derīga līdz 2013. gada 1. 
jūlijam). Sagatavojot programmu akreditācijai, tiek mainīti:  programmas nosaukums – 
„Rakstniecības studijas”; piešėiramais grāds – humanitāro zinātĦu maăistra grāds rakstniecības 
studijās.     

 
1. LiepU studiju programmas „Rakstniecības studijas” mērėi un uzdevumi, pēc 

programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā 
 

Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” iecere radusies, 
izvērtējot filoloăijas maăistra studiju tradīcijas Latvijā un R-Eiropā. Vairākās Latvijas 
augstskolās (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Liepājas 
Universitāte) tiek piedāvāts tradicionāls filoloăijas maăistra studiju programmu modelis, kurš 
paredz filoloăijas nozaru – valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, kā arī to apakšnozaru 
akadēmiskas studijas. Nevienā no Latvijas augstskolām akadēmiskās filoloăijas studijas maăistra 
līmenī nav konceptuāli ievirzītas starpdisciplinārā gultnē, kurā  paredzēta akadēmisko, praktisko 
un radošo prasmju sabalansēta attīstīšana. Maăistra programmas izveides pamatojums – 
nepieciešamība radīt mūsdienīgu un kvalitatīvu alternatīvu tradicionālajam filoloăijas studiju 
modelim.  

Akadēmiskās maăistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” nosaukums izvēlēts ar 
mērėi precīzi atspoguĜot programmas saturu. Šīs programmas studiju un profesionālo iemaĦu 
attīstīšanas jomas ir dažādi rakstniecības aspekti: 

- rakstniecība – viens no mākslas veidiem: vārda māksla jeb daiĜliteratūra; 
- rakstniecība – viss jebkurā cilvēka darbības nozarē sarakstītais ar sabiedrisku nozīmi 

(zinātniskā, tehniskā, publicistiskā u. c. literatūra); 
- rakstniecības funkcionēšanas veidi tradicionālajos (prese, grāmata) un jaunajos 

(elektroniskie resursi) medijos;  
- rakstniecības izpausmes forma – valoda. 
 
1. 1. Studiju programmas mērėi: 
dot studentiem iespēju iegūt maăistra līmeĦa akadēmisko izglītību un humanitāro zinātĦu 

maăistra grādu rakstniecības studijās, sagatavojot patstāvīgai, radošai, starpdisciplināra rakstura 
pētnieciskajai  un profesionālajai darbībai dažādās rakstniecības funkcionēšanas jomās 
(rakstniecības pētniecībā un kritikā, radošajā un kritiskajā rakstīšanā, literārajā rediăēšanā un 
izdevējdarbībā).  
 

1. 2. Studiju programmas uzdevumi:  
1) realizēt mūsdienu kultūras attīstības tendencēm atbilstošu starpdisciplināru studiju 

modeli, papildinot tradicionālās literatūrzinātnes nozares (literatūras teorijas un salīdzināmās 
literatūrzinātnes apakšnozaru) studijas ar komunikācijas, mākslas, valodniecības, filozofijas un 
informāciju tehnoloăijas zinātĦu atsevišėu aspektu studijām augsti kvalificēta akadēmiskā 
personāla vadībā; 

2) veicināt darba tirgus prasībām nepieciešamo pētniecisko prasmju un profesionāli 
praktisko iemaĦu vienlaicīgu attīstīšanu; 
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3) īstenot radošuma izglītības koncepcijai1 atbilstošu studiju modeli; 
4) nodrošināt aktīvu un patstāvīgu studentu līdzdalību studiju procesā un studiju 

metožu pielāgošanu akadēmiskajai un profesionālajai izaugsmei; 
5) motivēt nepieciešamību pašizglītoties, profesionāli pilnveidoties un veidot karjeru 

pēc studiju procesa beigšanas. 
 
1.3. Plānotie rezultāti:  
Studiju rezultātā divu gadu laikā tiek iegūts augstākās izglītības diploms – maăistra diploms, 

akadēmiskais grāds – Humanitāro zinātĦu maăistra grāds rakstniecības studijās.  
Studiju laikā students ir ieguvis teorētiskas zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi 

akadēmiskās un profesionālās karjeras veidošanai. 
Obligātās izvēles daĜas kursu rezultātā students: 
1) nostiprina izpratni par valodu kā rakstniecības pamatinstrumentu un attīsta izkoptas 

valodas lietošanas prasmes; 
2) apgūst starpdisciplināras pētniecības prasmes, nostiprina priekšstatu par literatūrzinātnes 

saikni ar radniecīgajām mākslas, filozofijas, komunikācijas u.c. zinātĦu nozarēm; 
3) apgūst literārā procesa izpētes pamatiemaĦas. 
 Ierobežotās izvēles daĜas saturs tiek iekĜauts trīs moduĜos: Literatūras teorija un analīze, 

Radošā un kritiskā rakstīšana un Literārā rediăēšana un izdevējdarbība, kas kopumā attīsta 
daudzveidīgas rakstniecības pētniecības kompetences un praktiskas iemaĦas un prasmes darbā ar 
tekstu.  

ModuĜa Literatūras teorija un analīze apguves rezultātā tiek iegūtas zināšanas 
literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē, kā arī apgūtas praktiskas daiĜdarba 
analīzes prasmes, izmantojot gan teksta klasiskās analīzes, gan mūsdienās aktuālu pētniecisko 
stratēăiju pamatprincipus, gan arī lingvostilistiskās analīzes principus.  

ModuĜa Radošā un kritiskā rakstīšana apguve attīsta studenta radošo potenciālu un radošās 
rakstīšanas pamatiemaĦas dažādos rakstniecības veidos un žanros, palīdz apzināt radošuma 
izmantošanas iespējas literatūras pētniecībā, vienlaikus attīsta kritiskās domāšanas un 
argumentācijas iemaĦas.  

ModuĜa Literārā rediăēšana un izdevējdarbība apguve paredz praktisko teksta literārās 
rediăēšanas prasmju apguvi un kompetences izdevējdarbībā, veido teorētisko zināšanu un 
praktisko iemaĦu sasaisti.  

Maăistra darba izstrādes gaitā students apgūst pētnieciska darba pieredzi, iegūst 
starpdisciplināras pētniecības prasmes, apliecina savu kompetenci rakstniecībā un tās pētniecības 
metodoloăijā. 

Kopumā programmas apguves rezultātā students attīsta humanitārajās zinātnēs balstītas 
starpdisciplināras pētniecības prasmes, ir sagatavots individuālam pētnieciskajam un 
praktiskajam darbam saistībā ar dažādiem rakstniecības aspektiem (rakstniecība kā 
komunikācijas veids, rakstniecība kā kultūras forma, rakstniecība (literatūra) kā mākslas veids, 
dažādu tekstu analīze un vērtēšana, jauno tehnoloăiju un jauno mediju nozīme literatūras 
funkcionēšanā, radošā un kritiskā rakstīšana, literārā rediăēšana un izdevējdarbība). 

 

                                                 
1 Radošuma izglītības jēdziena skaidrojums „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 2030”: „Izglītības sistēmai ir 
jāattīsta spēja patstāvīgi, kritiski un radoši domāt, sadarboties un pielāgoties. Radošuma izglītībai jābūt vērstai uz 
starpdisciplināru sadarbību un iemaĦu attīstīšanu, individualitāti attīstošu, iztēli, radošu domāšanu un talantus 
izkopjošu izglītības procesu.” Sk.: www.latvija2013.lv 
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2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un 
uzdevumiem, programmas iekšējā kvalitātes mehānisma darbība 

 
Studiju programmas organizācija notiek atbilstoši LiepU 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 HMZF Domē apstiprināto studiju gada plānu. Ar 
programmas īstenošanu saistītie studiju satura un organizācijas jautājumi tiek apspriesti LiepU 
HMZF Domes sēdēs un mācībspēku sanāksmēs.  

Studiju programmas īstenošanā galvenokārt ir iesaistīti HMZF mācībspēki. Programmas 
administratīvajā vadīšanā piedalās programmas direktore, HMZF dekanāta un LiepU Studiju 
daĜas darbinieki. 

Studiju programma atbilst LiepU mērėiem un uzdevumiem, tā veidota saskaĦā ar LiepU 
Satversmi2, LiepU attīstības stratēăiju (2008–2018)3 un tās pielikumu LiepU attīstības 
stratēăisko virzienu vadlīnijas (2011-2012), LiepU Zinātniskās pētniecības stratēăiju (2010–
2016)4, kā arī ar Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes attīstības stratēăiju (2011–2015)5. 

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.  

Maăistra studiju programma „Rakstniecības studijas” iekĜaujas LiepU un HMZF vienotajā 
studiju attīstības modelī, tā ir starpdisciplināra studiju programma, kura paver gan plašākas 
iespējas darba tirgū, gan arī nodrošina augstākā līmeĦa studiju iespējas. 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina: 

1) programmas direktores komunikācija ar studentiem semestra laikā; 
2) programmas direktores veiktās studentu aptaujas un LiepU centralizēti organizētās 

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

3) studiju programmas satura un organizācijas izvērtējums HMZF Domes sēdēs un 
mācībspēku sanāksmēs;  

4) HMZF dekānes un programmas direktores individuālas pārrunas ar 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 vienā zinātĦu nozarē. 
 

                                                 
2 http://www.liepu.lv/lv/172/satversme 
3 http://www.liepu.lv/uploads/files/LPA_strategija_2008_2018.pdf 
4 http://www.liepu.lv/uploads/files /Zin_darb_strategija.pdf 
5 Apstiprināts HMZF domes sēdē 2011. gada 9. novembrī, Studiju padomē – 2011. gada 15. novembrī. 
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3. Programmas lekciju, kursu, praktisko nodarbību, semināru un citu studiju 
pasākumu apraksta anotācija 

 
Maăistra studiju programmu „Rakstniecības studijas” veido obligātās (A) daĜas kursi 19 KRP 

apjomā, ierobežotās izvēles (B) daĜas kursi 41 KRP apjomā, maăistra darbs – 20 KRP. Lekciju 
kursu, praktisko nodarbību un semināru, un citu studiju pasākumu aprakstu anotācijas ir dotas 
studiju kursu programmu aprakstos. 

Studiju programmas „Rakstniecības studijas” apguvē tiek realizēts pakāpeniskuma princips: 
vispirms obligātās izvēles daĜā tiek apgūti vispārējie humanitāro zinātĦu pamatstudiju un 
programmas specifikai atbilstoši kursi (Kultūras filozofija, Aktuālie procesi literatūrā, DaiĜrades 
psiholoăija, Tekstveide, Tekstveides morfostilistiskais aspekts, Teksts sociālajā komunikācijā), 
tiem seko moduĜu Literatūras teorija un analīze, Radošā un kritiskā rakstīšana, Literārā 
rediăēšana un izdevējdarbība kursi.  

Visā studiju gaitā tiek turpināts obligātās daĜas kurss Zinātniskā pētniecība, kurā notiek 
teorētiska sagatavošanās zinātniski pētnieciskā darba veikšanai, maăistra darba koncepcijas 
izstrāde, maăistra darba seminārs (sadarbībā ar maăistra darbu zinātniskajiem vadītājiem) un 
pētnieciskā darba aprobācija zinātniskajās konferencēs. 

Maăistra darbs ir starpdisciplinārs pētījums literatūrzinātnē, literatūras teorijas un 
salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē sasaistē ar radniecīgajām mākslas, filozofijas, 
komunikācijas, valodniecības, informācijas tehnoloăiju zinātĦu nozarēm. 

Darba formas: lekcijas, 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.) 6; 
- Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (apstiprināti Senātā 20.12.2010.)7; 
- Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (apstiprināti 

Senātā 20.12.2010.)8; 
- Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām 

(apstiprināts Senātā 21. 02. 2011.)9. 
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 
 

                                                 
6 http://www.liepu.lv/lv/672/nolikumi 
7 http://www.liepu.lv/lv/673/noteikumi 
8 Turpat. 
9 Turpat. 
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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, semināru un praktikumu formā. Lekcijās studenti apgūst 
zināšanas humanitārajās zinātnēs, valodniecības, literatūrzinātnes nozarēs, kultūras studiju jomā, 
savukārt semināros tiek attīstītas akadēmiskās pētniecības, kritiskās domāšanas un argumentācijas 
prasmes un iemaĦas, radošās rakstīšanas pamatiemaĦas, kā arī profesionālās kompetences literatūras 
un kultūras kritikā, literārajā rediăēšanā un izdevējdarbībā.  

Studentu patstāvīgā darba saturs atkarīgs no studiju kursa specifikas: dažādu tekstu saturiska, 
interpretējoša, lingvistiska, sociolingvistiska vai redakcionāla analīze, teorētiskās literatūras studijas, 
radošā un kritiskā rakstīšana, referātu, patstāvīgu pētījumu izstrāde u. tml. Patstāvīgā darba saturs 
fiksēts kursu programmās.  

Docētāju individuālais darbs ar studentiem tiek realizēts iknedēĜas konsultācijās, kā arī maăistra 
darba  izstrādē, kas ir viena no studiju procesa nozīmīgākajām daĜām. Izstrādājot maăistra darbu, 
studenti attīsta zinātniskās analīzes spējas un apgūst starpdisciplināras pētnieciskā darba  iemaĦas.  
Metodiskie norādījumi par studiju darbu izstrādi ir pieejami LiepU mājas lapā www.liepu@lv.  

LiepU tiek organizēta gadskārtēja Studentu zinātnes un radošuma nedēĜa, kurā studentiem ir 
iespējams iegūt praktisku pieredzi sava pētnieciskā darba prezentēšanā un papildināt zināšanas, 
vērtējot studiju biedru izstrādātos pētījumus. Līdzdalība studentu zinātniskajā konferencē ir viens 
no maăistra darba izstrādes un aizstāvēšanas priekšnoteikumiem.  Zinātnes un radošuma nedēĜas 
pasākumos studentiem tiek piedāvāta iespēja prezentēt savus radošos darbus. 

 

6. Programmas perspektīvais novērt ējums   
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 
 
LiepU maăistra studiju programma „Rakstniecības studijas” ir veidota atbilstoši MK 

Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (Nr.2., 01. 03. 2002.). Tās mērėis, 
uzdevumi un saturs ir veidoti saskaĦā ar šajā dokumentā izvirzīto mērėi maăistra programmām  
– „studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai”, kā arī respektēts šādām 
programmām noteiktais uzdevums „veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziĦas un pētniecisko 
prasmju individuālo lietošanu noteiktas problēmas risināšanai”.  

Programmā valsts akadēmiskās izglītības standarta prasības ievērotas (sk. 1. tabulu). 
 

1. tabula  
 

Maăistra studiju programma MK noteiktās prasības LiepU studiju 
programma 

Studiju programmas kopējais apjoms 
kredītpunktos (KRP) 
 

 
80 KRP 

 
80 KRP 

ZinātĦu nozares vai apakšnozares 
izvēlētās jomas teorētisko atziĦu izpēte 

 
Ne mazāk kā 30 KRP 
 
 

 
30 KRP 
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Teorētisko atziĦu aprobācija zinātĦu 
nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas 
aktuālo problēmu aspektā 

 
Ne mazāk kā 15 KRP 
 

 
15 KRP 

Nozares profesionālā specializācijas 
kursi 
 

 
-  

 
15 KRP 

Maăistra darbs 
 

Ne mazāk kā 20 KRP 20 KRP 

 
LiepU akadēmiskā bakalaura studiju programma „Rakstniecības 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. gadam10. Šajā plānā minētā 
prioritāte augstākās izglītības jomā paredz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības 
paaugstināšanu, tās integrēšanu vienotajā Eiropas (pasaules) izglītības telpā un sasaucas 
ar Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas procesu jeb BoloĦas 
deklarāciju. Nacionālās attīstības plānā (2007–2013) apzināta kultūrizglītotu personību 
nozīme valsts attīstībā un akcentēta šādu personību spēja iesaistīties Latvijas kultūras 
procesos un izvērtēšanā.  

2. Studiju programma veidota saskaĦā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăiju (LIAS)11, 
kurā īpaši akcentēta studiju strapdisciplinaritāte un radošuma izglītības koncepcija. 
Izglītība šajā stratēăijā traktēta ne tikai kā specifisku kompetenču un kvalifikācijas 
uzkrāšana, bet arī kritiskās domāšanas, jaunrades un sadarbības iemaĦu, kopumā – 
cilvēka talantu, emocionālās un sociālās inteliăences attīstība.   

3. Programmas izveides iecere saistīta ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes 
Kultūrpolitikas nodaļas stratēģiju (2009–2014)12. Stratēģijā ietvertais Liepājas kultūras 
jomu un apakšnozaru izvērtējums (veikts, apkopojot informāciju par apakšnozarēm, kā 
arī interviju un semināru gaitā ar Liepājas kultūras nozares pārstāvjiem) kā vienu no 
būtiskākajiem trūkumiem Liepājas un Kurzemes reģiona kultūras dzīvē uzrāda kultūras 
pētniecības un kritikas (tai skaitā arī literatūras kritikas) jomas nepietiekamu attīstību un 
izvirza nepieciešamību veidot konsekventu pētniecības sistēmu kultūras kritikas 
sekmēšanai sadarbībā ar Liepājas Universitāti. 
 

Atbilstību Latvijas valsts nacionālajām interesēm un Eiropas kopējās izglītības telpas 
prasībām, kā arī programmas unikalitāti Latvijas augstākās izglītības telpā apliecina programmas 
„Rakstniecības studijas” salīdzinājums ar citām maăistra studiju programm ām Latvijas, 
Baltijas un Eiropas kontekstā. 

Pirmais salīdzinājums (sk. 2. tabulu) veidots ar divām Lielbrit ānijas universitātēs 
realizētām studiju programmām. 

                                                 
10 Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam. Pieejams: 
http://www.nap.lv/upload/nap/national_development_plan_2007-2013_lat.pdf 
11 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030. gadam.. Pieejams: 
http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_lv.pdf 
12 Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Kultūrpolitikas nodaļas stratēģija (2009–2014). Pieejams: 
www.liepajaskultura.lv/.../liepajas_kpol_strategija_2009_2014 
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Studiju programmas „Rakstniecības studijas” izveidē būtisku impulsu devušas Lielbritānijas 
un citās R-Eiropas valstu universitātēs realizētās radošās rakstīšanas (Creative  Writing) un 
rakstniecības studiju (Writing Studies) programmas. Apzīmējums ‘rakstniecība’ programmas 
nosaukumā izvēlēts ne tikai plašās jēdzieniskās nozīmes dēĜ, bet arī tāpēc, ka tas ir tuvāks 
angliskajam jēdzienam ‘radošā rakstīšana’, kas, atšėirībā no jēdziena ‘literatūra’ vairāk 
attiecināms uz procesu, nevis rezultātu. 20. gadsimta otrajā pusē R-Eiropā ‘radošā rakstīšana’ 
kĜuvusi par akadēmisko studiju objektu un produktīvi tiek savienota ar valodas, literatūras, 
kultūras, komunikācijas, izdevējdarbības un citu radniecīgu nozaru studijām. ModuĜu sistēma 
pieĜauj brīvu un individuālu studiju satura izvēli, un palīdz realizēt starpdisciplināru studiju 
principu. R-Eiropā (Lielbtritānijā) maăistra grādu humanitārajās zinātnēs un literatūras studijās 
(MA – Master of Art, Mlitt – Master of Letter, Mphil – Master of Philosophy) var saĦemt pēc 
visai plaša spektra studiju programmu beigšanas. Filoloăijas maăistra grādam atbilstošus grādus 
R-Eiropas augstākās izglītība sistēmā pretendents var saĦemt pēc sekmīgām angĜu valodas un 
literatūras, literatūras un jauno mediju, literatūras un kultūras, literatūras un komunikācijas, 
angĜu valodas un radošās rakstīšanas, literatūras un radošās rakstīšanas, radošās rakstīšanas un 
izdevējdarbības, radošās un kritiskās rakstīšanas u.tml. programmu apguves.  

Konkrētā salīdzinājuma izvēles pamatojums:  
- Leičesteras Universitātes (University of Leicester) studiju programmā „Modernā literatūra 

un radošā rakstīšana” (Modern Literature and Creative Writing13) mūsdienu literatūras studijas 
kombinētas ar literatūras un kultūras teoriju izziĦu, un radošās rakstīšanas apguvi; pētniecības 
prasmes tiek papildinātas ar praktisku kompetenču pilnveidi. 

- Austrumanglijas Universitātes (University of East Anglia) studiju programmā „Radošā 
rakstīšana” (Creative Writing14) radošās rakstīšanas prasmju apguvi iespējams papildināt ar 
literatūras teorijas, izdevējdarbības un citu ar literatūru saistītu jomu izziĦu.  

2. tabula 
Programmu salīdzinājums 

 
 

Krit ēriji 
Liepājas 

Universitāte 

Austrumanglijas 
Universitāte 

(Lielbrit ānija) 

Leičesteras 
Universitāte 
(Lielbrit ānija) 

Programmas 
nosaukums 

 
Rakstniecības studijas 

Radošā rakstīšana 
(Creative Writing) 

Modernā literatūra un 
radošā rakstīšana 

(Modern Literature and 
Creative Writing) 

 
Iegūstamais 
akadēmiskais 
grāds  

Humanitāro zinātĦu 
maăistra grāds 
rakstniecības studijās 

Humanitāro zinātĦu 
maăistra grāds (Master of 
Arts) 

Humanitāro zinātĦu 
maăistra grāds (Master 
of Arts) 

Studiju ilgums un 
forma 

2 gadi pilna laika studijās  2 gadi pilna laika studijās 1 gads pilna laika 
studijās 
2 gadi nepilna laika 

                                                 
13 Sk. http://www2.le.ac.uk/study/postgrad/taught-campus/english/modern 
14Sk. http://www.uea.ac.uk/creativewriting  
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studijās 
 

Programmas 
apraksts 
 

Programmai ir 
starpdisciplinārs raksturs, 
tās apguves rezultātā tiek 
sagatavoti kvalificēti 
literatūras pētnieki un 
vērtētāji; speciālisti, kuri 
sagatavoti redaktora 
darbam un apguvuši 
radošās rakstīšanas 
pamatiemaĦas.   

Programmai ir 
starpdisciplinārs raksturs, 
tās apguves rezultātā tiek 
sagatavoti kvalificēti 
literatūras pētnieki un 
vērtētāji; speciālisti, kuri 
sagatavoti redaktora 
darbam, kā arī 
profesionāli rakstnieki.  
 

Programmai ir 
starpdisciplinārs 
raksturs, tās apguves 
rezultātā tiek sagatavoti 
kvalificēti literatūras 
pētnieki un vērtētāji; 
profesionāli rakstnieki. 

Programmas satura atklāsme studiju kursos 
Literatūras veidu 
teorijas un analīzes, 
literāro paradigmu, 
jaunāko literatūras 
attīstības tendenču 
izziĦas kursi  

Prozas teorija un analīze; 
Dzejas teorija un analīze; 
Drāmas teorija un 
analīze; Aktuālie procesi 
literatūrā; 
Postmodernisma 
literatūras paradigma 

Dzejas teorija un prakse; 
Naratīva teorijas; 
Kritikas teorijas; 
Modernisma poētika 

Literatūras teorija; 
Mūsdienu literatūra 
(konkrētu rakstnieku 
daiĜrades izpēte); 
Literatūras virzieni 
(modernisms); 
Literatūras žanri 

Starpdisciplināri, 
literatūrzinātnes un 
komunikāciju 
zinātnes sakariem 
veltīti kursi 

Komunikācijas teorijas 
rakstniecībā; Teksts 
sociālajā komunikācijā;  
Publicistika: viedokĜa jeb 
naratīvā žurnālistika; 
Izdevējdarbība un 
autortiesības 

Literatūras tulkošana un 
adaptācija;  
Modulis: Izdevējdarbība: 
Literatūras mārketings  

 

Kultūras un 
literatūras teorijas 
un kritisko skolu 
izziĦas kursi 

Kultūras filozofija, 20. 
gadsimta literatūras 
kritikas skolas: 
psihoanalīze, marksisms, 
postkoloniālisms, jaunais 
vēsturiskums, feminisms. 

 Literatūra un dzimums; 
postkoloniālā kritika 

Rakstniecības 
valodnieciskā 
aspekta un 
tekstveides kursi 

Tekstveide; Tekstveides 
morfostilistiskais aspekts; 
Teksts sociālajā 
komunikācijā; DaiĜdarba 
teksta lingvostilistiskā 
analīze 

Modulis: Poētika, 
rakstīšana, valoda 

 

Radošās rakstīšanas 
un kritiskās 
domāšanas, radošā 
procesa izziĦas 
kursi  

Prozas rakstīšanas 
pamati; Dzejas 
rakstīšanas pamati; 
Dramaturăiska darba 
veidošanas pamati; 

Modulis: Poētika, 
rakstīšana, valoda 

Prozas rakstīšana; 
Dzejas rakstīšana 
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Kritiskā domāšana, 
rakstīšana un 
argumentācija; DaiĜrades 
psiholoăija 

Literārās 
rediăēšanas un 
izdevējdarbības 
kursi  

Rediăēšanas metodika; 
teksta rediăēšanas 
praktikums; Autortiesības 
un izdevējdarbība; 
Datorizdevniecība 

Modulis: Izdevējdarbība: 
korektora prasmes, 
autortiesības, reklāma, 
preses relīzes 

 

 
Secinājumi salīdzinājuma rezultātā: 
Studiju programmas „Rakstniecības studijas” mērėis, atšėirībā no Lielbritānijā realizētajām 

programmām, nav profesionālu rakstnieku sagatavošana, bet gan rakstniecībā (un tās vērtēšanā) 
nozīmīgu akadēmisku un praktisku pamatiemaĦu ieguve, līdz ar to programmās ir atšėirīgs 
radošās rakstīšanas kursu īpatsvars. 

 Radošās rakstīšanas prasmju attīstīšana LiepU programmā, tāpat kā salīdzināmajās 
programmās, savienota ar teorētisko jautājumu izpēti un praktisko prasmju apguvi saistībā ar 
teksta rediăēšanu un izdevējdarbību (Austrumanglijas Universitāte). Lielāka uzmanība LiepU 
programmā pievērsta daiĜdarba lingvistiskajam aspektam un literatūrai kā komunikācijas veidam. 

Studiju programmā „Rakstniecības studijas” ietverti salīdzināmo programmu 
kursiem/moduĜiem radniecīgi kursi, tomēr tā nav veidota pēc vienas konkrētas programmas 
parauga.  

 
Tā kā starpdisciplinaritāte pakāpeniski kĜūst arī par A-Eiropā realizēto humanitāro zinātĦu 

maăistra studiju programmu pamatievirzi, otrais salīdzinājums (sk. 3. tabulu) veidots ar 
radniecīgu programmu Baltijā – ViĜĦas Universitātes studiju programmu „Intermediālās 
literatūras studijas” (Intermedialios literaturos studijos15).  

Izvēles pamatojums: programmai ir starpdisciplinārs raksturs; programmas pamatkoncepcija 
– literatūra ir komunikācijas veids, viens no medijiem; programma piedāvā alternatīvu 
tradicionālajām literatūrzinātnes studijām un ir novatora parādība Lietuvas augstākajā izglītībā. 

 
3.tabula 

Studiju programmu salīdzinājums 

 
Krit ēriji Liepājas Universitāte Vi ĜĦas Universitāte 

Programmas 
nosaukums 

Rakstniecības studijas 
Intermediālās literatūras studijas  

(Intermedialios literaturos studijos) 
Iegūstamais 
akadēmiskais grāds  

Humanitāro zinātĦu maăistra grāds 
rakstniecības studijās 

Humanitāro zinātĦu maăistra grāds 
filoloăijā  

Studiju ilgums un 
forma 

2 gadi pilna laika studijās   2 gadi pilna laika studijās 

Apjoms 80 KRP 80 KRP 

                                                 
15 Sk. http://www.flf.vu.lt/assets/files/Stojantiesiems/MA_programos/INTERMEDIALIOS.pdf 
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Programmas apraksts 
 

Programmai ir starpdisciplinārs 
raksturs, tās apguves rezultātā tiek 
sagatavoti kvalificēti literatūras 
pētnieki un vērtētāji; speciālisti, kuri 
sagatavoti redaktora darbam un 
apguvuši radošās rakstīšanas 
pamatiemaĦas.   

Programmai ir starpdisciplinārs 
raksturs, tās apguves rezultātā tiek 
sagatavoti kvalificēti literatūras un 
dažādu kultūras nozaru pētnieki un 
vērtētāji.  
 
 

Programmas satura atklāsme studiju kursos 
Literatūras veidu 
teorijas un analīzes, 
literāro paradigmu, 
jaunāko literatūras 
attīstības tendenču  
izziĦas kursi  

Prozas teorija un analīze; Dzejas 
teorija un analīze; Drāmas teorija un 
analīze; Aktuālie procesi literatūrā; 
Postmodernisma literatūras 
paradigma 

Modernisma un avangarda 
paradigma R-Eiropas un lietuviešu 
literatūrā; Dramaturăija – starp 
literatūru un teātri; Lietuviešu 
esejistika 

Starpdisciplināri, 
literatūrzinātnes un 
komunikāciju zinātnes 
sakariem veltīti kursi 

Komunikācijas teorijas rakstniecībā; 
Teksts sociālajā komunikācijā; 
Izdevējdarbība un autortiesības 

Komunikāciju sistēmas; Mūsdienu 
diskursa un teksta teorijas; Nozīmīgu 
diskursu analīze 
 

Kultūras un literatūras 
teorijas un kritisko 
skolu izziĦas kursi 

Kultūras filozofija, 20. Gadsimta 
literatūras kritikas skolas; 
psihoanalīze, marksisms, 
postkoloniālisms, jaunais 
vēsturiskums, feminisms 

Kultūras teorija, Psihoanalītiskā 
mākslas kritika, Literatūras 
fenomenoloăija; Spēles teorija un 
literatūra 

Kursi, kuros aplūkota 
jauno tehnoloăiju un 
jauno mediju nozīme 
literatūras 
funkcionēšanā 

 Autortiesības un izdevējdarbība; 
Aktuālie procesi literatūrā, Teksts 
sociālajā komunikācijā; 
Datorizdevniecība 
 

Literatūra un digitālās tehnoloăijas; 
Intermedialitāte: literatūra, 
glezniecība, kino; Naratoloăija: 
Literatūra, kino, reklāma 
 

Rakstniecības 
lingvostilistiskajiem 
aspektiem veltīti kursi 

Tekstveide; Tekstveides 
morfostilistiskais aspekts; Teksts 
sociālajā komunikācijā; DaiĜdarba 
teksta lingvostilistiskā analīze 

 

Radošās rakstīšanas un 
kritiskās domāšanas, 
radošā procesa izziĦas 
kursi  

Prozas rakstīšanas pamati; Dzejas 
rakstīšanas pamati; Dramaturăiska 
darba veidošanas pamati; Kritiskā 
domāšana, rakstīšana un 
argumentācija; DaiĜrades psiholoăija 

 

Literārās rediăēšanas 
un izdevējdarbības 
kursi  

Rediăēšanas metodika; teksta 
rediăēšanas praktikums; 
Autortiesības un izdevējdarbība; 
Datorizdevniecība 
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Secinājumi salīdzinājuma rezultātā: 
Abās programmās literatūra tiek aplūkota kā māksla, kura atrodas ciešās saiknēs ar citām 

mākslām un zinātĦu nozarēm, jo īpaši, komunikācijas nozari. Atšėirībā no ViĜĦas universitātes, 
LiepU programma piedāvā profesionālo prasmju attīstīšanu (literārā redaktora prasmes, radošās 
rakstīšanas iemaĦas), kā arī pievērš lielāku uzmanību teksta lingvistiskajam aspektam. Mazāka 
uzmanība LiepU programmā pievērsta literatūras un citu mediju attieksmēm.  

 
Trešais salīdzinājums veidots ar citām Latvijas augstskolām, kurās tiek realizētas 

rakstniecības studijām radniecīgās filoloăijas maăistra studijas. Humanitāro zinātĦu maăistra 
grādu filoloăijā var iegūt vairākās Latvijas augstskolās: 

- Latvijas Universitātes programmā Baltu filoloăija; 
- Daugavpils Universitātes programmā Filoloăija (Latviešu filoloăija un Salīdzināmā 

filoloăija); 
- Rēzeknes Augstskolas programmā Filoloăija. 
Kopumā šajās programmās tiek realizētas akadēmiskas filoloăijas (latviešu, baltu) studijas ar 

specializācijas virzieniem valodniecībā un literatūrzinātnē, (LU arī folkloristikā); šaurāk fokusēta 
ievirze ir DU programmai Salīdzināmā filoloăija. Turpmākais salīdzinājums attiecas uz šo 
programmu apakšvirzieniem, kuru studiju objekts ir literatūra (latviešu literatūra).  

- Maăistra līmeĦa literatūras studijas Latvijas augstskolās paredz padziĜinātu literatūrzinātnes 
apakšnozaru – literatūras vēstures un teorijas – jautājumu izziĦu, bet literatūras kā 
mākslinieciska jaunrades procesa pamatlikumību apguvei uzmanība akadēmiskajās studijās 
netiek pievērsta. Atšėirībā no citām mākslām (vizuālās mākslas, mūzikas, teātra mākslas) 
literatūras kā mākslas virziena radošo aspektu izpētē un profesionālo iemaĦu attīstīšanā Latvijā 
nav akadēmisko studiju tradīciju16. Studiju programma „Rakstniecības studijas” piedāvā apvienot 
akadēmiskas literatūrzinātnes studijas, praktiskas prasmes darbā ar tekstu un radošā potenciāla 
attīstīšanu literatūras jomā. 

- Latvijā īstenotās filoloăijas maăistra studiju programmas sagatavo darbam literatūras 
pētniecībā, kas ir pietiekami šaura joma, un līdz ar to darba tirgū šo programmu absolventiem ir 
visai ierobežotas iespējas. Akadēmisko studiju programmas tradicionāli nepiedāvā praktisku  
iemaĦu un kompetenču attīstīšanu, kas eventuāli var būt svarīgas profesionālajā darbībā saistībā 
ar literatūru (vai plašāk – rakstniecību). Studiju programmas „Rakstniecības studijas” 
pamatkoncepcija paredz gan teorētisko zināšanu un pētniecības prasmju, gan arī praktisko 
iemaĦu apguvi darbam  rakstniecības jomā (darbam  izdevniecībās, redakcijās, plašsaziĦas 
līdzekĜos, literārā redaktora darbam u. Tml.). 

Secinājums: studiju programma „Rakstniecības studijas” ir novatoriska parādība Latvijas 
izglītības sistēmā, jo tā paredz: 

1) literatūras kā akadēmiskās pētniecības objekta studijas un literatūras kā mākslas veida 
radīšanas (radošās rakstīšanas) pamatlikumību apguvi; 

2) akadēmiskās literatūrzinātnes pētniecības kompetenču un profesionālajai darbībai 
nepieciešamo prasmju attīstīšanu. 

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem 

                                                 
16 Vienīgais precedents – tālākizglītības programma Latvijas Universitātē „Rakstniecības teorija un prakse”, kurā 
piedāvāta radošās rakstīšanas prasmju izkopšana profesionālu rakstnieku vadībā un literatūras teorijas apguve 
literatūrzinātnieku vadībā. Minētās programmas mērėis – izkopt rakstniekam nepieciešamās prasmes un sniegt 
kompetences literatūras teorijas jomā. Atšėirībā no šīs tālākizglītības programmas, studiju programmas 
„Rakstniecības studijas” mērėis nav nodarboties ar profesionālu rakstnieku sagatavošanu. 
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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. Tomēr „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”.  

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. Kā viena no humanitāro zinātĦu studiju programmu priekšrocībām tiek minēta spēja sniegt 
pēc iespējas plašākas zināšanas. 

Darba devēju atsauksmēs par programmas realizācijas lietderību uzsvērtas absolventu 
potenciālās iespējas darba tirgū, jo līdzās akadēmiskām filoloăiskām kompetencēm  programmas 
absolventi spēj nodarboties ar praktisku teksta literāro rediăēšanu, tekstveidi, literatūras un 
kultūras kritiku, kā arī pēc katra individuālajām iespējām izmantot radošās rakstīšanas 
pamatprasmes. 

  
7. Studējošie 
7.1. Studējošo skaits programmā 

 
Maăistra studiju programmā „Rakstniecības studijas” pašlaik studē 12 studenti.  

 
7.2. Pirmajā gadā imatrikul ēto skaits 

 
Pirmajā studiju gadā tika imatrikulēti 7 studenti. 
 

7.3. Absolventu skaits 
 
Tā kā studijas maăistra studiju programmā „Rakstniecības studijas” ir uzsāktas 2010./2011. 

studiju gadā, tajā vēl nav absolventu.  
 

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 
 

LiepU  tiek veiktas  centralizētas studējošo aptaujas  par apmierinātību ar studiju 
programmu.  Pēc 1. studiju gada (2011. gada jūnijā) aptaujā piedalījās 3 respondenti: visi 3 bija  
pilnībā apmierināti ar studiju programmu. Apgalvojumi, kas attiecas uz studiju programmu: tiek 
piedāvāta interesanta studiju programma; studijas papildina vispārējo redzesloku; iegūtās 
zināšanas noderēs darbā; studiju programmā tiek iegūtas jaunas inovatīvas atziĦas; studiju 
procesā ir iespēja iepazīties ar nozares specifiku ārpus lekcijām.  

Kā programmas stipro pušu  rādītāji centralizētās aptaujas brīvo jautājumu daĜā minēti šādi 
faktori: pieredzējuši, zinoši pasniedzēji  (2 reizes), plašas zināšanas, radošais potenciāls, 
interdisciplināra studiju modeĜa ieviešana, pietiekami plašs priekšmetu  loks, unikāla 
programma (Latvijā nav līdzīgas), programma apvieno zināšanas un radošumu.  

Studiju programmas vājās puses: plānošanas problēmas, pārāk maz lekciju. Studentu 
ieteikumi programmas uzlabošanai: vairāk iekĜaut radošās nodarbības, ieviest praktikumu  kādā 
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izdevniecībā, palielināt praktisko  kritiskās rakstīšanas kursu īpatsvaru, izvērtēt atsevišėu kursu 
atbilstību programmai, uzlabot nodarbību plānošanu, piesaistīt vairāk studentu. Iespēju robežās 
studentu ieteikumi Ħemti vērā, sagatavojot studiju programmu akreditācijai: palielināts kritiskās 
rakstīšanas kursu apjoms, ieviests praktikums izdevniecībā, izvērtēta atsevišėu kursu satura 
atbilstība programmas mērėim un sasniedzamajiem studiju rezultātiem, pilnveidojot studiju 
programmas tipveida plānu.  

Katra studiju semestra nobeigumā studenti veic semestra kursu stipro un vājo pušu un 
attīstības iespēju izvērtējumu. Kopumā konkrēto kursu izvērtējumā studenti ir minējuši vairākus 
vērtīgus ieteikumus par kursu organizācijas kārtību un studiju procesu. Tie Ħemti vērā, 
programmu sagatavojot akreditācijai un veidojot ikgadējo studiju plānu, problēmsituācijas tiek 
risinātas programmas docētāju sanāksmēs un individuālās sarunās ar mācībspēkiem. Ar aptaujas 
rezultātiem var iepazīties LiepU HMZF.  
 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 
 
Maăistra studiju programmā „Rakstniecības studijas” vēl nav absolventu. 

 
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Studiju procesa pilnveidošanā tiek Ħemti vērā studentu aptauju rezultāti, kā arī studentu 

viedoklis pārrunās ar studiju programmas direktori. Viena studente darbojas arī studiju 
programmas pašnovērtējuma ziĦojuma darba grupā. 

Programmas studentiem ir tiesības tikt ievēlētiem visās LiepU vēlētajās institūcijās un 
studentu pašpārvaldē.  

 
8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērt ējums 
8.1. Akadēmiskā personāla skaits 

 
Kopumā programmas realizācijā ir nodarbināti 18 mācībspēki (sk. 2. pielikumu); no tiem 12 ir 

ievēlēti LiepU (66,6%).  
 

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācija 
 

12 mācībspēkiem ir doktora grāds (66,6%).  
 

8.3. ZinātĦu doktori vai profesori 
 

Programmā strādā 2 profesori (E. Lāms, B. Kalnačs) un 6 asociētās profesores  (Z. Gūtmane, 
D. Laiveniece, L. Lauze, G. Smiltniece, I. Skulte, S. Veinberga ), viĦu pētnieciskā darbība atbilst 
maăistra programmas „Rakstniecības studijas” profilam.  



 19 

 
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. 

 
8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade 

 
Studiju programmā nodarbināto mācībspēku zinātniskā darba tematika iekĜauta LiepU zinātniskās 

pētniecības stratēăijā 2010.–2016. gadam, kurā humanitāro zinātĦu jomā izvirzītas vairākas 
prioritātes. Maăistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” profilējošo literatūrzinātnes un 
valodniecības kursu mācībspēku pētniecības darbu koordinē latviešu sinhroniskās un 
diahroniskās valodniecības, lietišėās un sastatāmās valodniecības un literatūrzinātnes 
nozaru/apakšnozaru vadītāji.  

Studiju programmā nodarbināto mācībspēku zinātniskā darbība atspoguĜota LiepU 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”,  kā arī  
tāda paša nosaukuma  starptautiski  recenzējamos rakstu krājumos. Mācībspēku pētniecības rezultāti 
publicēti gan LiepU, gan citu Latvijas zinātnisko institūciju turpinājumizdevumos, kā arī 
monogrāfiskos un metodiskos izdevumos, kas studentiem pieejami LiepU bibliotēkā, Kurzemes 
Humanitārajā institūtā, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātē, un tiek izmantoti studiju 
procesā kā obligātā vai ieteicamā literatūra. 

Nozīmīgas publikācijas 2010./2011. studiju gadā bijušas gandrīz visiem programmā 
iesaistītajiem mācībspēkiem. Atskaites periodā publicēts starptautiskais zinātnisko rakstu 
krājums “Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Nr.14, divās daĜās (Diāna Laiveniece, GuntaSmiltniece, 
Linda Lauze), starptautiskais zinātnisko rakstu krājums “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”, 
Nr.15 (Zanda Gūtmane, Anda Kuduma, Edgars Lāms, Linda Zulmane), rakstu krājums 
”Kurzemes rakstnieku silueti”, Nr. 3 (Anda Kuduma, Edgars Lāms). Programmas docētāji 
iekĜāvušies Valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra 
un cilvēkdrošība) projektu realizācijā (Linda Lauze, Gunta Smiltniece, Benedikts Kalnačs, Anda 
Kuduma, Edgars Lāms u. c.). Asociētā profesore Gunta Smiltniece atskaites periodā ir 
iesaistījusies jaunās latviešu valodas gramatikas izstrādē, resp., Latvijas Zinātnes padomes 
projektā „Latviešu valodas gramatika 1959–2009” (projekta vadītāja – profesore Daina NītiĦa). 
Docente Dzintra Šulce ir Liepājas Universitātes valodniecības nozares promocijas padomes locekle. 
Asociētās profesores Diāna Laiveniece un Linda Lauze ir IZM Izglītības satura un eksaminācijas 
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centra ārštata metodiėes, Linda Lauze ir IZM Latviešu valodas un literatūras konsultatīvās padomes 
locekle, Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle. 

2010. un 2011. gadā klajā nākušas programmas docētāju monogrāfijas, kuras tieši saistītas 
ar programmas saturu un tiek integrētas studiju kursos: 

- Kalnačs, Benedikts. Baltijas postkoloniālā drāma. Modernitāte, koloniālisms un 
postkoloniālisms latviešu, igauĦu un lietuviešu dramaturăijā. Rīga : LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2011. 

- Rižijs, Marians. Uldis BērziĦš. Dzīve un laiktelpas poētika. Rīga : LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, 2011. 

- Veinberga, Sandra. Mediju misija. Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas (1990–2010). Rīga :  Zvaigzne, 2010.  

- Veinberga, Sandra. Censorship – the Mission of the Media [eds: Guntar Veinberg, Philip 
Birzulis, Uldis Bruns]. Latvia : LiePA, 2010. 

Mācībspēku pētnieciskā darbība mērėtiecīgi integrēta studiju procesā. Programmas obligātās daĜas 
kursos tiek integrēti gan starpdisciplināri pētījumi, gan arī pētījumi  valodniecības nozarē (latviešu 
sinhroniskās valodniecības, lietišėās valodniecības apakšnozarēs), literatūrzinātnē  un kultūras 
studijās. Savukārt izvēles daĜas moduĜu  kursos tiek aprobēti pētnieciskie rezultāti literatūrzinātnē, kā arī 
docētāju  profesionālās (izdevējdarbība, literārā rediăēšana u. tml.) darbības pieredze. Docētāju  radošā 
darba pieredze produktīvi tiek izmantota moduĜa Radošā un kritiskā rakstīšana kursos: Prozas 
rakstīšanas pamati, Dzejas rakstīšanas pamati, Dramaturăiska darba  veidošanas  pamati, Publicistika: 
viedokĜa jeb naratīvā  žurnālistika. Šo kursu docētāji (Nora Ikstena, Marians Rižijs (pseid. Māris Salējs), 
Sandra Veinberga veic aktīvu, produktīvu, Latvijas un starptautiskā mērogā atzītu jaunrades darbu (sk. 
docētāju CV). Marianam Rižijam un Norai Ikstenai ir literāro meistardarbnīcu vadīšanas pieredze.  
 

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Maăistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” darbība un pētniecība tiek finansēta 
no valsts budžeta līdzekĜiem, no studiju maksas, kā arī no citiem LiepU pašieĦēmumiem. 

LiepU  infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir piemērota – ir iespējas izmantot 
datorklases, audio, video un projekcijas aparatūru, vairākās auditorijās ir pieejams bezvadu 
internets, LiepU galvenajā ēkā ir iespēja izmantot datorklases. 

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. 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. LiepU 
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 (piemēram, regulāri grāmatu iepirkumi 
izdevniecībā Oxford University Press). Bibliotēkas resursi tiek papildināti atbilstoši LiepU 
budžeta līdzekĜiem, kopumā tie ir pietiekami studiju programmas realizācijai.  

Studiju programmas īstenošanā var tikt izmantotas divas nozaru lasītavas, kuras atrodas 
HMZF telpās: 
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1) Kurzemes Humanitārā institūta (www.kfvc.lv) nozares lasītava, kur tiek uzglabāti 
literatūrzinātnes, folkloristikas, valodniecības, kulturoloăijas materiāli, literatūra lietuviešu 
valodā, kā arī  pieejami  atsevišėi periodiskie izdevumi; 

2) studiju programmas īstenošanā izmantojama Mākslas pētījumu laboratorijas 
(www.mplab.lv) nozares lasītava, kurā uzglabāti  starpdisciplināri pētījumi un mediatēkas 
materiāli. 

HMZF pieejami 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 zinātniskās un daiĜliteratūras dāvinājumi no Lietuvas Izglītības 
ministrijas, Vītauta Dižā Universitātes u. c. 

Materiāli tehniskās bāzes papildināšanā un pētniecības procesa nodrošināšanā (konferenču 
un kultūrizglītojošu  pasākumu organizēšana, rakstu krājumu, grāmatu sagatavošana un 
izdošana) tiek izmantoti arī Letonikas, Liepājas pilsētas Domes, Kultūrkapitāla Fonda projektu 
līdzekĜi.  
 

10. Ārējie sakari 
10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Maăistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” sagatavošanas posmā tika veiktas 

pārrunas ar potenciālajiem darba devējiem no Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas 
Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta,  periodiskā izdevuma „Kultūras 
Forums”, SIA „Izdevniecība RaKa”. To rezultātā ir saĦemtas pozitīvas atsauksmes par studiju 
programmas koncepciju un saturu.  

Konceptuāli pamatota ir sadarbība ar Liepājas pilsētas Domes kultūras pārvaldi. Kā viens 
no uzdevumiem Kultūrpolitikas nodaĜas kultūras attīstības stratēăijā (2009–2014) izvirzīts 
konsekventas pētniecības sistēmas veidošana kultūras kritikas sekmēšanai sadarbībā ar LiepU. Šī 
nepieciešamība apzināta stratēģijas izstrādes procesā, kad tika veikts kultūras jomu izvērtējums 
Liepājā. 

Atsevišėu studiju kursu un studiju pasākumu realizācijā aizsākta un tālāk attīstāma HMZF 
sadarbība ar Latvijas Universitātes  Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, SIA „Izdevniecība 
RaKa”, laikrakstiem „Kurzemes Vārds” un „Kursas Laiks”, Liepājas pilsētas Domi, Liepājas 
pilsētas vispārizglītojošām skolām, Latvijas Rakstnieku savienību,  Liepājas literātu apvienību 
„Helikons”.  

Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem tiek realizēta arī tādējādi, ka plašsaziĦas 
līdzekĜi tiek informēti par studiju pasākumiem (Studentu zinātnes un radošuma nedēĜas 
pasākumi) un profilējošo nozaru aktualitātēm (starptautiskās zinātniskās konferences, grāmatu 
atvēršanas svētki u. tml.). 
 

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām  
  

Sistemātiska studiju programmas docētāju zinātniskā sadarbība tiek realizēta ar Latvijas 
Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Ventspils Augstskolu, Latvijas 
Universitātes Latviešu valodas institūtu, Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Lietuviešu 
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Literatūras un folkloras institūtu, Klaipēdas Universitātes Humanitāro fakultāti, Vītauta Dižā 
Universitātes Letonikas centru, ŠauĜu Universitāti, ar atsevišėiem Prāgas KārĜa Universitātes 
Filozofijas fakultātes, Lietuvas Baltoskandijas institūta pētniekiem un docētājiem.  

Ārējos sakarus nodrošina arī LiepU mācībspēku mobilitāte (2010. gadā profesors Benedikts 
Kalnačs bijis viesprofesors, savukārt asociētā profesore Diāna Laiveniece Stokholmas 
Universitātē 2010. gadā viesojusies darbinieku apmaiĦas ietvaros, bet 2011. gadā kā 
viesprofesore. Viena no programmas studentēm 2011./2012. studiju gadā izmanto Erasmus 
mobilitātes iespējas ViĜĦas Universitātē, kur maăistra līmenī ir iespējams apgūt radniecīgus 
filoloăiskus, starpdisciplināras ievirzes kursus. 

 

11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai citā augstskolā 
 
 Gadījumā, ja tiek pārtraukta akadēmiskās maăistra studiju programmas „Rakstniecības 
studijas” realizācija, šīs studiju programmas studējošajiem akadēmiskās izglītības turpināšanas 
iespējas tiks nodrošinātas Latvijas Kultūras akadēmijas maăistra studiju programmas „Mākslas” 
apakšprogrammā „Kultūras un starpkultūru studijas” (vienošanās 03.02. 2012., Nr.01-2012/019).  
 
 

12. Secinājumi 

1. LiepU akadēmiskā maăistra studiju programma ”Rakstniecības studijas” ir saskaĦota ar 
Eiropas kopējo augstākās izglītības politiku, Latvijas valsts, Kurzemes reăiona, Liepājas 
pilsētas un LiepU interesēm un attīstības stratēăiskajām koncepcijām. Starpdisciplināri 
ievirzītās programmas koncepcija atbilst mūsdienu dinamiskajām augstākās izglītības 
attīstības un darba tirgus prasībām.  

2. LiepU akadēmiskā maăistra studiju programma ”Rakstniecības studijas” ir veidota 
saskaĦā ar MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu. Programmas 
vadība notiek atbilstoši Latvijas valsts un LiepU normatīvajos dokumentos noteiktajām 
prasībām. 

3.  Maăistra studiju programma „Rakstniecības studijas” Latvijas augstākās izglītības telpā 
ir novatoriska parādība, jo tā paredz:  
- literatūras kā akadēmiskās pētniecības objekta studijas un literatūras kā mākslas veida 

radīšanas (radošās rakstīšanas) pamatlikumību apguvi; 
- akadēmiskās literatūrzinātnes pētniecības kompetenču un profesionālajai darbībai 

nepieciešamo praktisko prasmju attīstīšanu. 
4. Programma ir nodrošināta ar zinātniski un profesionāli kvalificētiem mācībspēkiem. 

Mācībspēku pētnieciskā, profesionālā un radošā darbība mērėtiecīgi integrēta studiju procesā, kas 
ir viens no būtiskākajiem programmas iekšējā kvalitātes mehānisma nodrošinātājiem. 



13. Programmas attīstības plāns 
 

4. tabula  
Humanitāro zinātĦu maăistra programma „Rakstniecības studijas” 

attīstības plāns 2012. /2013. – 2017. /2018. studiju gadam 
 

Risināmie 
jautājumi 

Veicamie uzdevumi Izpildes laiks Atbildīgais par 
izpildi 

Izpildes apliecinājums/ 
novērt ējums 

Studiju programmas reklamēšana 
Latvijā sadarbībā ar LiepU 
Sabiedrisko attiecību daĜu 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, SAD 
vadītāja 

Informācijas pieejamība par studiju 
programmu Latvijas informatīvajā 
telpā; reflektantu skaits 

 
Studiju 
programmas 
popularizēšana un 
reflektantu 
piesaiste 
 

Studiju programmas studentu 
iesaistīšanās studentu zinātnes un 
radošuma nedēĜas pasākumos, šo 
pasākumu popularizēšana  

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore 

Informācijas pieejamība par 
studentu zinātnes un radošuma 
nedēĜu; reflektantu skaits 

Studiju programmas studentu 
iesaistīšanās pilsētas, reăiona un 
valsts literārajā dzīvē 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, kursu 
docētāji 

Studentu publikācijas, studentu 
radošās darbības apliecinājumi 
(literāro lasījumu vakari, diskusijas, 
literāri pasākumi) – iegūta praktiskā 
darba pieredze 

 
 
Sadarbība ar darba 
devējiem  

Studiju programas studentu 
iesaistīšanās manuskriptu 
rediăēšanas darbā  

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, kursu 
docētāji 

Praktiskās pieredzes pilnveide 
literārās rediăēšanas darbā  
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Mācībspēku pētniecisko sakaru 
tālāka attīstīšana ar citām 
radniecīgām studiju programmām 
Latvijā 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore  

Citu Latvijas augstskolu 
mācībspēku līdzdalība LiepU 
HMZF organizētajās konferencēs, 
kuras veltītas starpdisciplinārajai 
pētniecībai 

Studentu pētniecisko sakaru 
attīstīšana un paplašināšana ar 
citām radniecīgām studiju 
programmām Latvijā un ārvalstīs 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, zinātnes 
prorektore 

Programmas studentu piedalīšanās 
citu augstskolu studentu 
zinātniskajās konferencēs, 
viesstudentu piedalīšanās LiepU 
konferencēs 

Studiju programmas reklamēšana 
ārvalstu augstskolās, kurās tiek 
apgūta baltistika 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, 
Ārējo sakaru daĜas 
vadītāja 

Ārvalstu (baltistikas programmu) 
studentu piesaiste  

Sadarbība ar 
Latvijas un ārvalstu 
augstskolām 

Sadarbības tālāka attīstīšana ar 
baltistikas centriem Eiropā 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, atsevišėu 
kursu docētāji  

Ārvalstu augstskolu docētāju 
vieslekcijas LiepU, mācībspēku 
apmaiĦa 

Regulārs studiju programmas 
izvērtējums, balstoties uz studentu 
aptauju rezultātiem  

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, LiepU 
KVS vadītāja 

Programmas satura un kvalitātes 
jautājumu izskatīšana mācībspēku 
sanāksmēs 

 
Studiju 
programmas satura 
pilnveide, iekšējā 
kvalitātes 
mehānisma 
nodrošināšana 

Starpdisciplināru pētījumu 
rosināšana; pētījumu integrācija 
studiju procesā 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, 
fakultātes 
prodekāne 

Studiju programmas mācībspēku 
starpdisciplināri pētījumi  
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Studentu savstarpējā, studentu un 
mācībspēku pētnieciskā un radošā 
darba sasaistes rosināšana 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore 
 

Referāti, publikācijas kopautorībā 
(mācībspēks un students; students 
un students), līdzdalība literāros 
lasījumos 

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

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore, KVS 
vadītāja  

Regulāras atgriezeniskas saiknes 
ieguve par absolventu 
apmierinātību ar studiju 
programmas kvalitāti 

Darba devēju viedokĜu apzināšana  
par studiju programmas atbilstību 
darba tirgus prasībām 

2012./2013. – 
2017./2018.st. 
gadā 

Programmas 
direktore 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 PAŠNOVĒRTĒJUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI 
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1. Liepājas Universitātes Senāta lēmums par studiju 
programmas ieviešanu 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla 
saraksts 
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Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts 
 
 

Nr. Vārds, uzvārds Amats Akad./ 
zin.grāds 
 

Izglītība Programmas daĜa/ Plānotie studiju 
kursi 

1. Benedikts 
KALNA ČS 

Prof., 
ievēlēts 

Dr. habil. 
philol. 

Latvijas Valsts universitāte, 
filologs, latviešu valodas un 
literatūras pasniedzējs (1988); 
Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
filoloăijas doktors (1993); 
Latvijas Universitāte, filoloăijas 
habilitētais doktors (1999) 

B Drāmas teorija un analīze (2 KRP) 
B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 
marksisms, postkoloniālisms (2 KRP) 
B Dramaturăiska darba veidošanas 
pamati (2 KRP) 
Maăistra darbi 

2. Edgars LĀMS Prof., 
ievēlēts 

Dr. 
philol. 

Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotājs 
(1980);  
Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
aspirantūra (1991) 

A Aktuālie procesi literatūrā: populārā 
literatūra (1 KRP) 
B Prozas teorija un analīze (2 KRP) 
Maăistra darbi 

3. Zanda GŪTMANE Asoc. prof., 
ievēlēta 

Dr. 
philol. 

Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
(1992);  
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
maăistrantūra (1999);  
Latvijas Universitāte, 
doktorantūra (2002) 

A Zinātniskā pētniecība (2 KRP) 
A Aktuālie procesi literatūrā: tulkotā 
literatūra (1 KRP) 
B Postmodernisma literatūras 
paradigma: I (3 KRP) 
Maăistra darbi 

4. Diāna LAIVENIECE 
 

Asoc. 
prof., 

Dr. paed. V. Lāča Liepājas Valsts 
pedagoăiskais institūts, 

A Teksts sociālajā komunikācijā (2 
KRP) 



 31 

ievēlēta vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja (1987)  
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
maăistrantūra (1999)  
Latvijas Universitāte, 
doktorantūra (2004) 

B DaiĜdarba teksta lingvostilistiskā 
analīze (2 KRP) 
Maăistra darbi 

5. Linda LAUZE Asoc. prof., 
ievēlēta 

Dr. 
philol. 

Latvijas Universitāte, filoloăe, 
latviešu valodas un literatūras 
pasniedzēja (1991); 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
doktorantūra (1999.) 

A Tekstveide (2 KRP) 
Maăistra darbi 

6. Gunta 
SMILTNIECE 

Asoc. 
prof., 
ievēlēta 

Dr. 
philol. 

Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
(1968); 
 Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
aspirantūra (1974) 

A Tekstveides morfostilistiskais 
aspekts (2 KRP) 
Maăistra darbi  

7. Ilva SKULTE Asoc. prof.., 
pieĦemta uz 
laiku 

Dr. 
philol. 

Latvijas Valsts universitāte, 
filoloăe (1991);  
Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
Filozofijas un Socioloăijas 
institūta maăistrantūra (1996);  
Latvijas Universitāte, 
doktorantūra (1999) 

A Kultūras filozofija (2 KRP) 
Maăistra darbi 

8.  Sandra 
VEINBERGA  

Asoc. 
prof., 
vēlēta 
pētniece 
LiepU 

Dr. 
philol.  

Latvijas Valsts universitāte, 
žurnālistika (1976), Lomonosova 
Maskavas Valsts universitāte, 
zinātĦu kandidāte filol. (1979)  

B Publicistika: viedokĜa jeb naratīvā 
žurnālistika (2 KRP) 
Maăistra darbi 
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VadībzinātĦu 
institūtā  

9. Anda KUDUMA Doc., 
ievēlēta 

Dr.philol. Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
(1988.);  
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
maăistrantūra (1995);  
Latvijas Universitāte, 
doktorantūra (2004) 

A Aktuālie procesi literatūrā: latviešu 
literatūra (2 KRP) 
B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 
feminisms (1 KRP) 
B Postmodernisma literatūras 
paradigma: II (3 KRP) 
Maăistra darbi 

10. Dzintra ŠULCE Doc., 
ievēlēta 

Dr.philol. Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
kvalifikācija (1980); 
Latvijas ZinātĦu akadēmija, 
aspirantūra (1990) 

B Rediăēšanas metodika (2 KRP) 
B Teksta rediăēšanas praktikums (2 
KRP) 
Maăistra darbi 

11. Irina STRAZDIĥA Doc., 
ievēlēta 

Dr. 
psych. 

Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, pirmsskolas pedagoăijas 
un psiholoăijas pasniedzējs, 
pirmsskolas audzināšanas 
metodiėis (1985);  
Latvijas Universitāte, 
doktorantūra (1994) 

B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 
argumentācija (1 KRP) 
 

12. Sandra OKUĥEVA Lekt., 
ievēlēta 

Mg. 
philol. 

Liepājas Valsts pedagoăiskais 
institūts, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
(1983);  
Latvijas Universitāte, aspirantūra 
(1997) 

A Aktuālie procesi literatūrā: bērnu 
literatūra (1 KRP) 
B Kritiskā domāšana, rakstīšana un 
argumentācija (3 KRP) 
Maăistra darbi 
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13. Linda ZULMANE Lekt., 
ievēlēta 

Mg. 
philol. 

Latvijas Valsts universitāte, 
latviešu valodas un literatūras 
skolotāja, audzināšanas darba 
metodiėe (1991); 
 Latvijas Universitāte, 
doktorantūra 
 

A DaiĜrades psiholoăija (2 KRP) 
A Dzejas teorija un analīze (2 KRP) 
B 20. gs. literatūras kritikas skolas: 
psihoanalīze (2 KRP) 
Maăistra darbi 

14. Nora IKSTENA Lekt., 
pieĦemta uz 
laiku  

 Latvijas Universitāte, filoloăe, 
latviešu valodas un literatūras 
pasniedzēja (1992) 

B Prozas rakstīšanas pamati (2 KRP) 
Maăistra darbi 

15. Marians RIŽIJS  Lekt., 
pieĦemts uz 
laiku 

Mg. soc., 
Dr. 
philol. 

Latvijas Mākslas akadēmija, 
mākslas bakalaurs (1999); 
Latvijas Mākslas akadēmija, 
mākslinieka grāds (1999);  
Latvijas Universitāte, 
Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes maăistra 
grāds (2005); 
Latvijas Universitāte, 
doktorantūra (2011) 

B Dzejas rakstīšanas pamati (2 KRP) 
Maăistra darbi 

16. Ilva MAGAZEINA Lekt., 
pieĦemta uz 
laiku 

Mg.sc. 
educ. 

Rīgas Tehniskā universitāte, 
inženiera-matemātiėa 
kvalifikācija (1990);  
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
izglītības zinātĦu maăistrantūra 
(2005);  
Liepājas Universitāte, 
doktorantūra  

B Datorizdevniecība (2 KRP) 

17.  Gunta TRAMDAKA Asist., Mg. Liepājas Pedagoăiskais institūts, B Teksta rediăēšanas praktikums  
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pieĦemta uz 
laiku 

philol. latviešu valodas un literatūras 
skolotāja (1983);  
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, 
literārais redaktors (2008), 
Liepājas Universitāte, 
maăistrantūra (2011) 

(2 KRP) 
B Izdevējdarbība un autortiesības 
 (1 KRP) 
Maăistra darbi 

18. Iveta TUMAŠČIKA Lekt., 
pieĦemta uz 
laiku 

Mg. iur. Liepājas Pedagoăiskais institūts, 
matemātikas specialitāte, 
matemātikas skolotāja kvalifikācija 
(1988);  
Latvijas Policijas akadēmija, 
bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 
jurista kvalifikācija (2000);  
Latvijas Policijas akadēmija, 
maăistrantūra (2007);  
Liepājas Universitāte, 
maăistrantūra (2008)  

B Izdevējdarbība un autortiesības  
(1 KRP) 

 



 

 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības/ mākslinieciskās 
jaunrades biogrāfijas 
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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) rakstniecības studiju programmā: 

- Drāmas teorija un analīze (Liepājas Universitāte, kopš 2011), 
- Dramaturăiska teksta veidošanas pamati (Liepājas Universitāte, kopš 2011), 
- 20.gs. literatūras kritikas skolas: postkoloniālisms un marksisms (Liepājas Universitāte, 
kopš 2011). 
b) filoloăijas maăistru studiju programmā: 

- 20.gs. literatūras kritikas skolas: postkoloniālisms un marksisms(Liepājas Universitāte, 
kopš 2011), 

- Latviešu teātra vēsture (Liepājas Universitāte, kopš 2011), 
- Salīdzināmā literatūra (Liepājas Universitāte, kopš 2007), 
- Latviešu drāmas vēsture (Liepājas Universitāte, kopš 2002), 
- Drāmas teorija un analīze (Liepājas Universitāte, kopš 1996).   
c) filoloăijas bakalauru studiju programmā: 
- Pasaules un Baltijas teātra vēsture Liepājas Universitāte, kopš 2011), 
- Baltijas literatūra (Liepājas Universitāte, kopš 2011), 
- MārtiĦa Zīverta dramaturăija (Liepājas Universitāte, 2001-2010), 
- Pasaules literatūra: modernisma un postmodernisma literatūra  (Liepājas Universitāte, 

kopš 1999), 
- Latviešu trimdas literatūras vēsture (Liepājas Universitāte, 1993-2010). 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
- pētnieciskais darbs: pētījumi latviešu drāmas vēsturē un salīdzināmajā literatūrā (skat. 

Nozīmīgāko publikāciju sarakstu); 
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- referāti vairāk nekā 55 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.  
3. Baltijas postkoloniālā drāma. Rīga: LU LFMI, 2011. – 269 lpp.  
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.  
2. Latviešu drāmas vēstures etīdes. Liepāja: LiePA, 2008. – 145 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.  
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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.  

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.  

22. Models of Critical Appropriation, Deconstruction and Inversion: Undermining the 
Socialist Realist Canon. Baliutyt÷, Elena and Donata Mitait÷ (eds.). Baltic Memory. 
Processes of Modernization in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet 
Period. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2011, 25–30.  
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EDGARS LĀMS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

 
Personas dati: 

Vārds, uzvārds: Edgars Lāma 
Personas kods: 210258-10839 
Dzimšanas vieta, laiks: Liepāja,1958.gada 21.februāris 
Adrese: Liepājā,  ZirĦu iela 50, tel. 3424438(m.) 

3483786; 3483781(d.), e-pasts (d.) khi@liepu.lv;  
       
 Izglītība: augstākā 

Studijas LZA A.Upīša valodas un literatūras institūta neklātienes aspirantūrā (1987-1991; 
specialitāte - latviešu literatūra) 
Studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā - Latviešu valodas un literatūras fakultātē (1976-
1980; diploms - ЖВ - Nr.264737; kvalifikācija - latviešu valodas un literatūras skolotājs) 

 
 Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
      Profesors (no 2003.gada); 
      Asociētais profesors (no 1999.gada); 
      Dr.philol. (1993). 
 
Nodarbošanās: 

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta direktors, vadošais pētnieks – 
no 2007. gada 1. septembra 
Literatūras katedras vadītājs - no 21.XII.98. līdz 2007.g. II. 

           Profesors - no 2003.gada 15.oktobra 
          Asociētais profesors - no 1999.gada 
          Docents - no 1993.gada 
          Pasniedzējs, lektors Liepājas Pedagoăiskajā institūtā Latviešu valodas un 
           Literatūras katedrā (1985-1993) 
         Pasniedzējs (asistents) LPA Latviešu valodas un literatūras katedrā  amatu 
          savienošanas kārtībā (1982-1985) 

Latviešu valodas un literatūras, kā arī fiziskās kultūras skolotājs Liepājas rajona Bārtas 
8-gadīgajā skolā (1980-1985) 
 

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 
         LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai vadītājs: 
             Līdzdalība LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta projektā "Latviešu  
           rakstnieku daiĜrades monogrāfiska izpēte" 
         (Nr.02.0019.11.1) - monogrāfijas izstrāde par Jāni Akurateru  (2001-2003) 
            Līdzdalība LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta projektā "Latviešu 
          rakstnieku portreti" - portretskice par Juri Heldu (2002-2003) 

Līdzdalība Valsts pētījumu programmas Letonika projektā „Valoda un vide” (2006-
2009): Kurzemes rakstnieku silueti, Nr.1; Nr.2; Nr.3; „Literatūrkritisku rakstu sērija 
„Litarārā procesa aktualitātes Kurzemē”” 
IZM projekta „Kurzemes kultūrvēsturisko materiālu sistematizācija un izpēte LPA 
Kurzemes Humanitārā institūta Kurzemes folkloras un valodas centrā” vadīšana 
(2008)  
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas (pēdējie 6 gadi): 
• Lāms,  E. Dažas stāsta teorijas problēmas un latviešu stāsta īpatnās kvalitātes mūsdienu 

žanriskā nihilisma situācijā //"Aktuālas problēmas literatūras zinātnē":11.- Liepāja: 
LiePA, 2006, 41.-51.lpp. 

• Lāms, E. No unisona līdz opozicionaritātei: ieskats latviešu dzejas situācijā 20.gs. 
30.gadu sākumā  //"Aktuālas problēmas literatūras zinātnē":12.- Liepāja: LiePA, 2007, 
80.- 91.lpp. 

• Lāms, E. Telpas kultūras sabrukuma atspoguĜojums mūsdienu latviešu literatūrā // 
Letonica, 15, 2007, 26. – 34.lpp. 

• Lāms, E.  Populārās orientācijas spožums un posts latviešu prozā  //"Aktuālas 
problēmas literatūras zinātnē": Populārās un elitārās tendences literatūrā un mākslā,-
13.- Liepāja: LiePA, 2008, 80.-92.lpp. 

• Lāms E. Teksti jeb postliteratūra(Latviešu literatūras ceĜi un neceĜi 20.gs. beigās, 21. 
gs.). Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums, 14. Liepāja: LiePA, 
2009,101.-107. lpp. 

Monogrāfijas 
• Lāms, E. JāĦa Akuratera proza.- Liepāja, 1998 - 94 lpp. 
• Lāms, E. Mūžīgais romantisms: JāĦa Akuratera dzīves un daiĜrades dažas  

          lappuses.- R.:Zinātne, 2003 (sēr.: Personība un daiĜrade)- 221 lpp. 
 
Kopējais publikāciju skaits – 40 
 
18. 03. 2011. 

Edgars Lāms  
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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 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 

2010 – pašlaik – Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes  
dekāne 
2009 – pašlaik – Liepājas Universitātes Senāta priekšsēdētāja  
2007–2010  Liepājas Universitātes Literatūras katedras vadītāja 
2005–2009 – pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas    
institūta Literatūras vēstures daĜā 

   2003 – pašlaik – asociētā profesore Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas  
   zinātĦu fakultātē                       

 
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); 
„Salīdzināmā literatūrzinātne” (Filoloăijas maăistra studiju programmā) 
„Postmodernisma literatūras paradigma” (Filoloăijas maăistra studiju 
programmā) 

 
 Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Līdzdalība Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā „Baltijas literatūra: 
salīdzināmie aspekti“ (2009) 
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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) 

 
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. Rīga: 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. 
Gūtmane Zanda. Identitāte un tās apdraudētība: Alberts Bels, Matss Trāts, Jāns 
Kross. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums, 16. Sast.  
Z. Gūtmane. Liepāja: LiePa, 2011, 80.–88. lpp. 
Gūtmane Zanda. Modernist Elements in Latvian Prose, 1968-1988. Baltic Memory. 
Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the 
Soviet Period. Ed. E. Baliutyt÷, D. Mitait÷. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature 
and Folklore, 2011, p. 105–113. 

 
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, 2011) 
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) 

Zanda Gūtmane 
Liepāja,  
30. 09. 2011. 
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DIĀNA LAIVENIECE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati 

Dzimšanas gads: 1964 
Kontaktadrese: Graudu ielā 43–65, Liepāja, LV 3401 

 
ZiĦas par darba vietu 

Liepājas Universitāte, Lielajā ielā 14, Liepāja, LV 3401 
E-pasts: diana.laiveniece@liepu.lv 

 
Izglītība 

2004. g. aizstāvēts promocijas darbs „Latviešu (dzimtās) valodas mācību modelis 
pusaudžu vecuma skolēniem” LU Pedagoăijas zinātĦu Promocijas padomē   

1999. g. LPA aizstāvēts maăistra darbs latviešu valodas metodikas vēsturē   
No 1983. g. līdz 1987. g. studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā 

latviešu valodas un literatūras specialitātē   
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi 
Asociētā profesore, Dr. paed. 

 
Profesionālā darbība 

Kopš 2008. g. 11. novembra ievēlēta asociētā profesora amatā valodniecības nozares 
lietišėās valodniecības apakšnozarē 

Kopš 2005. g. 1. septembra docente LPA, tagad LiepU Latviešu valodas katedrā 
Kopš 2007. g. profesionālās maăistra studiju programmas „Valodas, literatūras un 

kultūras didaktika” direktore 
Kopš 2006. g. pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

„Biroja administrēšana” direktore 
Kopš 1990. g. augusta asistente un lektore LPA Latviešu valodas un literatūras katedrā 

(kopš 1998. g. Latviešu valodas katedrā) 
1987.–1990. latviešu valodas un literatūras skolotāja Liepājas 7. vidusskolā (pēc skolas 

sadalīšanas – Liepājas 15. vidusskolā) 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi) 
Komunikācijas teorija; Lietišėā tekstveide; Akadēmiskā rakstīšana; Latviešu valodas kultūra; 
LAT1 didaktika; Lingvodidaktika; LATS didaktika; Zinātnes valoda starpkultūru kontekstā; 
Valodu apguves lingvistiskie aspekti; Teksta lingvistiskā analīze; Teksts sociālajā 
komunikācijā; DaiĜdarba teksta lingvostilistiskā analīze 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi) 

LiepU starptautiskās zinātniskās konferences “Vārds un tā pētīšanas aspekti” 
zinātniskās komitejas locekle 

LiepU starptautiskās zinātniskās konferences “Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva” starptautiskās zinātniskās un organizācijas komitejas locekle 

Zinātnisko rakstu krājuma “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407–
9739) starptautiskās redakcijas kolēăijas vadītāja 

Zinātnisko rakstu krājuma “ Vārds un tā pētīšanas aspekti” (ISSN 1407–4737) 
starptautiskās redakcijas kolēăijas locekle 
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Darbība projektos 
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākĜos” projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākĜos” (Vienošanās Nr. 
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) pedagogu profesionālās pilnveides programmas 
„Latviešu valoda 5.–6. klasē” vadītāja (no 2010.) 

Eiropas sociālā fonda projekta 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003003 
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 
paaugstināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) darba grupas 
locekle (no 2010.) 

Eiropas sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses 
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/ 
0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) Metodiskā līdzekĜa pedagogiem mācību materiālu 
izveidei un īstenošanai e-vidē izstrādes ekspertu darba grupas locekle (no. 2010.)  

Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 
izglītībai” (Vienošanās Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002) aktivitātes Nr. 3 
„M ācību un metodisko līdzekĜu izveide latviešu valodā un literatūrā” autoru grupas vadītāja 
(no 2010.) 

Eiropas kopienas EQUAL projekta „Soli pa solim” Liepājas rajona komponentes 
valodas apguves metodikas darba grupas locekle (2005.–2006.), no 2006. g. 1. jūlija – valodas 
apguves metodikas darba grupas vadītāja 

IZM ISEC projekta „Latviešu (dzimtās) valodas mācību līdzekĜu vēlamās kvalitātes 
raksturojums pamatskolas 4.–6. klasē” darba grupas vadītāja (2005.) 
 

Lekcijas ārvalstu augstskolās 
Stokholmas Universitātes Baltu, somu un ăermāĦu valodu nodaĜas studentiem novadīts 

nodarbību kurss “Latviešu valoda I” (5 stundas, ERASMUS) (Zviedrija, 2011. gada 17.–22. 
oktobris) 

Vīnes Universitātes Skandināvistikas nodaĜas studentiem novadīts nodarbību kurss 
“Latviešu valoda II” (48 stundas) (Austrija, 2008. gada 7.–30. aprīlis) 

PoznaĦas Adama Mickeviča Universitātes Baltistikas nodaĜas studentiem nolasītas 
lekcijas “Latviešu izglītības sistēma un valsts valodas apguve” un “Latviešu valoda kā mācību 
priekšmets skolā” (Polija, 2007. gada 9. marts) 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi) 
I. RAKSTI STARPTAUTISKI RECENZĒTOS IZDEVUMOS 
1. Laiveniece, Diāna. Latviešu valodas mācību saturs vidusskolā – esošais un 

nepieciešamais. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums 12. Liepāja : LiePA, 2007, 
183.–190. lpp. 

2. Laiveniece, Diāna. Subjektīvā un objektīvā izteiksmes veidi zinātnes valodā. Vārds un tā 
pētīšanas aspekti : rakstu krājums 14 (1). Liepāja : LiePA, 2010, 128.–138. lpp. 

3. Laiveniece, Diāna. Teksta definīciju varianti lingvistiskajā literatūrā un latviešu valodas 
mācību grāmatās. Filologija, 15. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010, 83.–90. lpp. 
Pieejams arī: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_1392-
561X.N_15.PG_83-90/DS.002.2.01.ARTIC 

4. Laiveniece, Diāna. Teksta lingvodidaktiskie aspekti valodas mācību procesā. Valodu 
apguve: problēmas un perspektīva. VII zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2010, 
277.–291. lpp. 
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5. Laiveniece, Diāna. Teksta sintakses un tekstveides jautājumi latviešu valodas mācību 
līdzekĜos: 20. gadsimta 60.–80. gadi. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums 13 (1). 
Liepāja : LiePA, 2009, 98.–112. lpp. 

6. Laiveniece, Diāna. Zinātniskā raksta mērėa formulējuma varianti sociālajās un 
humanitārajās zinātnēs: lingvistiskais aspekts. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās 
zinātniskās konferences materiāli . [CD] ISBN 978-9984-14-521-1. Daugavpils : DU 
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011, 321.–328. lpp. Pieejams arī: 
http://du.lv/files/0000/4131/Konference_52_materiali.pdf 

II. CITI RAKSTI 
1. Gauše, Raimonda, Laiveniece, Diāna. Mājasdarbi latviešu valodā – klasiskā novitāte. Ar 

mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika : rakstu krājums. Rīga : LVA, 
2011, 110.–133. lpp. 

2. Laiveniece, Diāna. Atkārtošana valodas mācībās: veidi un iespējas. Tagad : zinātniski 
metodisks izdevums, Nr. 1 (6), 2011, 49.–54. lpp.  

3. Laiveniece, Diāna. Avoti skolēnu motivācijai latviešu valodas mācībām. Tagad : 
zinātniski metodisks izdevums, Nr. 1 (5), 2010, 37.–42. lpp.  

4. Laiveniece, Diāna. Darbs ar tekstu un tekstveide latviešu valodas mācībās. Ar mūsdienu 
acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika : rakstu krājums. Rīga : LVA, 2011, 30.–55. 
lpp. 

5. Laiveniece, Diāna. Gustavs Braže – pirmais latviešu rakstu darbu metodikas autors. 
Letonikas otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un 
saglabāšana. Liepāja : Liepājas Universitāte, 2008, 83.–94. lpp. 

6. Laiveniece, Diāna. Iespējas skolotāju sagatavošanai darbam ar latviešu valodas kā 
svešvalodas apguvējiem. Konferences “Imigrantu integrācijas aspekti Latvijas sociāli 
ekonomiskajā vidē” rakstu krājums. Liepāja, 2007, 60.–66. lpp. 

7. Laiveniece, Diāna. Latviešu (dzimtā) valoda kā mācību priekšmets: atskats uz 
meklējumu un pārmaiĦu ceĜu 15 gadu garumā (1991–2006). Latviešu valoda 15 
neatkarības gados : lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Rīga : Zinātne, 
2007, 349.–369., 549.–550. lpp. 

8. Laiveniece, Diāna. Latviešu valodas mācību vēsture: pētījumi par latviešu valodas 
mācību grāmatām (skolu gramatikām) un mācību līdzekĜiem. Latviešu valoda – pastāvīgā 
un mainīgā : Valsts valodas komisijas raksti, 3. sēj. Rīga : Valsts valodas komisija, 2007, 
158.–178. lpp. 

9. Laiveniece, Diāna. Mācīties domāt, lai varētu, spētu un prastu, jeb Eseja par mūsdienu 
latviešu valodas skolotāja profesionālās kompetences attīstību. Skolotāja Almanahs, 2006, 
Nr. 1. (5.), 7.–10. lpp. 

10. Laiveniece, Diāna. Par “neērtiem” tekstiem latviešu valodas mācību grāmatās. Valodu 
apguve : problēmas un perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2006, 
101.–106. lpp. 

11. Laiveniece, Diāna. Par un ap prievārdu “dēĜ”. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 3. Atb. red. Gunta Smiltniece. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 69.–79. lpp.  

12. Laiveniece, Diāna. Reportāža no notikuma vietas: priedēkĜa -ie aktualizēšanās 21. 
gadsimta sākuma latviešu valodā. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. 
Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 4. Atb. red. Linda Lauze. Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2009, 53.–61. lpp. 

13. Laiveniece, Diāna. Teksts kā mācību satura un valodas integrācijas nodrošinātājs dzimtās 
valodas mācību procesā. Tagad, 2006, Nr. 3, 4.–9. lpp. 

14. Laiveniece, Diāna. Valodas kultūra studentu interpretācijā jeb Eseja par valodas vērtības 
apziĦu. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 2. 
Atb. red. Sarmīte LegzdiĦa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 5.–23. lpp. 
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15. Laiveniece, Diāna. Valodas un runas nošėīruma aktualizācija mūsdienu latviešu 
lingvodidaktikā. Tagad : zinātniski metodisks izdevums, 2009, Nr. 1, 2.–7. lpp. 

III. REFERĀTU TĒZES 
1. Laiveniece, Diāna. Latviešu (dzimtā) valoda kā mācību priekšmets: 15 gadu (1991–2006) 

vēsture dokumentos un faktos. Mūsdienu valoda mūsdienu sabiedrībā : akadēmiėa JāĦa 
Endzelīna 134. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 
Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2007, 45.–54. lpp. 

2. Laiveniece, Diāna. Quotation as s structural component of a scientific text. Kalbos vienetų 
semantika ir struktūra : pranešimų tez÷s. Tarptautin÷ mokslin÷ konferencija. Klaip÷da : 
Klaip÷dos universitetas, 2011, pp. 27–28. 

3. Laiveniece, Diāna. Teksta definīciju varianti lingvistiskajā literatūrā un latviešu valodas 
mācību grāmatās. Tekstas : lingvistika ir poetika. 17. Siauliai : VšĜ Šiaulių universiteto 
leidykla, 2009, 56.–57. lpp. Pieejams arī: http://hu.su.lt/humanitarinis-
fakultetas/mokslas/leidiniai/filologija/santraukos/3888-hf-fl-sn-2010-15 

4. Laiveniece, Diāna. Teksts kā valodas un valodas mācību kategorija. No skaĦas un burta 
līdz tekstam un korpusam : akadēmiėa JāĦa Endzelīna 135. dzimšanas dienas atceres 
starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008, 
32.–34. lpp. 

5. Laiveniece, Diāna. Zinātniskā raksta mērėa formulējuma varianti sociālajās un 
humanitārajās zinātnēs: lingvistiskais aspekts. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās 
zinātniskās konferences tēzes. [CD] ISBN 978-9984-14-482-5. Daugavpils, 2010, 179. lpp. 

IV. METODISKĀ LITERATŪRA 
1. Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. II daĜa : skolotāja 

grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 70 lpp. 
2. Laiveniece, Diāna, Bikše, Kaspars. Latviešu valoda vidusskolai. I daĜa : skolotāja 

grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 204 lpp. 
3. Latviešu valodas apguve bez starpniekvalodas : pedagogu tālākizglītības kursu materiāli. 

Aut. Vineta Ernstsone, Daiga Joma, Diāna Laiveniece, Ineta Stadgale. Liepāja, 2007. 93 
lpp. 

4. Metodiskais līdzeklis pedagogiem mācību materiālu izveidei un īstenošanai e-vidē. Anda 
Kazuša, Diāna Laiveniece, Mārīte Rozenfelde, Ilmārs SlaidiĦš, Ginta Štāle. Rīga : IZM 
VISC, 2011. 105 lpp. 

5. Metodiskie ieteikumi latviešu valodas apguvei (bez starpniekvalodas) I līmenis. Autori: 
Vineta Ernstsone, Daiga Joma, Diāna Laiveniece, Linda Lauze, Ineta Stadgale. Liepāja, 
2006. 138 lpp. 

V. MĀCĪBU LITERATŪRA 
1. Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. I daĜa : mācību grāmata. 

Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 183 lpp. 
2. Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. I daĜa : uzdevumu un 

tekstu grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 134 lpp. 
3. Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. II daĜa : mācību grāmata. 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 231 lpp. 
4. Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. II daĜa : uzdevumu un 

tekstu grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 184 lpp. 
5. Laiveniece, Diāna. Darbs dara darītāju : III daĜa. Rīga : RaKa, 2007. 164 lpp. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

LR IZM Valsts izglītības satura centra (VISC) sertifikāts Nr. 1553 (17. 11. 2010.), kas 
apliecina VISC ārštata metodiėa statusu par piedalīšanos vispārējās izglītības satura izstrādē. 

 
 



 

 48 

Projekti 
Mācību un metodisko līdzekĜu autoru profesionālā pilnveide (120 stundas), apliecība 

Nr. 2010/979, ESF projekta Nr. 2008/003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 „Atbalsts valsts 
valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” (LVA, 2010.) 

Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloăiju izmantošana studiju procesā (RTU 2007. 
g. 14. apr.–8. dec., apliecība TA Nr. 4050, 4 KRP, ESF projekta Nr. 
2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/ APK/3.2.5.2./0051/0007) 

Praxisseminar zu Fragen der Projektarbeit mit Migranten/ Auswandern 
(Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern/ Deutschland – 2006. g. maijs) 

Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības 
sistēmā/ Izglītības darba vadība (LU – 2005. g. sept.–2006. g. febr.)  

 
Valodu prasmes 

Latviešu valoda – dzimtā 
Krievu valoda – B2 līmenis  
Vācu valoda – B1 līmenis  
AngĜu valoda – A1 līmenis 

 
2012. gada 20. janvārī                          

Diāna Laiveniece 
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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; 
        „Tekstveide” 2 KRP; 
       „Sociolingvistikas aktualitātes” 2 KRP;  
       „Ievads  sociolingvistikā” 2 KRP; 
       „Sociolingvistikas teorija un virzieni” 2 KRP; 
       „Lingvistiskā pragmatika” 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); 
       „Kontrastīvā valodniecība: angĜu – latviešu” 2 KRP; 
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       „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.–2011. 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; 
        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): 

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.  
         Lauze, L. Pateicības frāzes mutvārdu saziĦā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu 
krājums 15(2). Liepāja : LiePA, 2011, 223.–231. lpp.  
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        Lauze, L. CeĜā uz veiksmīgu saziĦu. Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un 
metodika. Rīga : LVA, 2011, 18.–29. lpp. 
       Lauze, L. Personas runas vai domu attēlojuma un uzrunas mācības pamatskolā. Ar 
mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika. Rīga : LVA, 2011, 97.–109. lpp. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
        2011. līdz šim brīdim LiepU starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā 
pētīšanas aspekti” organizācijas komitejas priekšsēdētāja; 
       2010. līdz šim brīdim LiepU rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” (2. daĜas) 
atb. redaktore; 
       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.;  
        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. 

2012. gada 27. janvārī        Linda Lauze 
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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 Latviešu valodas katedras 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:  
  „Mūsdienu latviešu valodas morfoloăija un stilistika” 4 KRP; 
  „ Ievads valodniecības studijās. Latviešu rakstu valodas vēsture” 2 KRP; 
  „Morfēmika un vārddarināšana” 2 KRP 
 Maăistra studiju programmā: 
  „Latviešu valodas izpētes vēsture. Morfoloăijas izpētes vēsture” 2 KRP; 
  „Morfostilistika” 2 KRP; 
  „Latviešu valodas problēmjautājumi. Morfoloăijas problēmjautājumi” 2 KRP 
  „Tekstveides morfostilistiskais aspekts” 2 KRP 
 Doktora studiju programmā: 
  „Latviešu valodas 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. 
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 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. Lietvārdi jeb substantīvi. Latviešu valodas gramatika: koncepcija, 
prospekts, atsevišėu nodaĜu pirmvarianti, diskusijas materiāli . Rīga : LU Latviešu valodas 
institūts, 2008, 148.–218. lpp. 
 Smiltniece, G. Daži problēmjautājumi skaitĜa vārda sakarā. Vārds un tā pētīšanas 
aspekti, 13 (1). Liepāja, LiePA, 2009, 154.–160.lpp. 
 Smiltniece, G. Adverbu gradācija. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 14 (1). Liepāja : 
LiePA, 2010, 292.–300.lpp. 
 Smiltniece, G. Vārds kā: saiklis – adverbs – partikula? Vārds un tā pētīšanas aspekti, 
15 (1). Liepāja : LiePA, 2011, 310.–316.lpp. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

  No 2001. g. līdz šim laikam Liepājas Universitātes Senāta locekle;  
 Studiju programmas „Humanitāro zinātĦu bakalaurs” direktore (līdz 2010. gada dec.). 
 Liepājas Universitātes starptautiskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 
 zinātniskās komitejas locekle. 
 Liepājas Universitātes zinātniskā rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 
atbildīgā redaktore (no 2010. gada). 

  
Projekti: 

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

  
Valodu prasmes: 

Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu – brīvi 
AngĜu – sarunvalodas līmenis, lasu ar vārdnīcas palīdzību. 
 

 
2012. gada 16. janvārī       Gunta Smiltniece 
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ILVA SKULTE  
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
 Dzimšanas gads   1968 
 Adrese                   Dammes iela 22-31, LV-1069, Rīga 
 
ZiĦas par darba vietu:  
 Rīgas StradiĦa Universitātes Komunikācijas studiju katedras asociētā profesore 
  Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes asociētā profesore 
 
Izglītība: 

 10.1996.–09.1997. studijas Berlīnes brīvās Universitātes Viduslaiku latīĦu 
 filoloăijas institūtā 

 09.1994.–09.1996. – studijas LZA Filozofijas un Socioloăijas institūta maăistrantūrā 
    1992.–1997. – studijas LU Filoloăijas fakultātes doktorantūrā 
 09.1986.–06.1991. – studijas Latvijas Valsts Universitātes Filoloăijas fakultātē 

 (28.06.1991. – Diploms)     
  1983–1986 – Babītes vidusskola 

                                
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 Asociētā profesore 
 1999. g. doktora grāds filoloăijas zinātnē 
 
Profesionālā darbība: 
no 2007  Liepājas Universitātes HMZF „Jauno mediju mākslas” programmas pasniedzēja 
no 2007  RSU Komunikācijas studiju katedras maăistrantūras programmas „Komunikācijas” 
vadītāja 
no 2006 RSU Komunikācijas studiju katedras asociētā profesore 
no 2005  redakcijas locekle laikrakstā „Kultūras Forums” 
2003  grāmatas Manovich, l. The Language of New Media. Cambridge : MIt Press, 2001 (latv. 
izd. Manovičs L. Jauno mediju valoda. Rīga :RIXC, 2006.) tulkojums 
no 2001  docente (2001–2005. doc. v. i.) Žurnālistikas programmas vad., RSU Eiropas Studiju 
fakultātes Komunikācijas studiju katedrā 
2001 grāmatas Baumgaertel, T.Net. Art. Materialien zur Netzkunst.-Verlag fuer Moderne 
Kunst Nuernberg, 1999 (latv. izd. Baumgertels T. Net. Art.-Rīga, 2001.) tulkojums 
2000–2004  brīvais autors laikrakstos „Neatkarīgā Rīta Avīze” un „Forums” 
1999 –2001 latviešu valodas pasniedzēja, RTU Valodu centrs, Latviešu valodas profesoru 

grupa 
1998–1999 Jaunās Derības personvārdu atveides pamatprasības, Latvijas Bībeles biedrība 
1998–1999 tulks un asistente ES PHARE projektā „Palīdzība attīstībai Latvijā” 
 no 1995      tulks, SIA SBF 
1992–1998 tulks, SIA ITA 
1992–1999 darba laikrakstos „Nakts” un „Diena”  
1990–1996  latviešu valodas pasniedzēja, LU Praktiskās latviešu valodas centrs 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Ievads komunikācijas teorijās 
 Masu komunikācijas teorijas 
 Vizuālā komunikācija 
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 Komunikācijas vēsture 
 Semiotikas un diskursa analīzes pamati 
 Komunikācijas teorētiskie modeĜi 
 Komunikācijas situāciju analīze 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
 Valoda un tās lietojums mūsdienu publiskajā vidē 
         Semiotika 
         Vizuālā komunikācija un jaunie mediji 
          Bērni komunikācijā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
1. Latviešu valoda „jaunā kapitālisma”apstākĜos:  mediju diskursa kritiska analīze. Valoda – 
2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zin. rakstu krājums, XV. Daugavpils :Saule, 2005. 
2. Language in Space=Valoda telpā. Telpa un uztvere. Digitālās mākslas un zinātnes 
starptautiskais simpozija materiālu krājums. Rīga : RIXC, 2005. 
3. Vērtību analīze žurnālu Barbie un Spicīte 2005. gada numuros. Literatūra un kultūra: 
process, mijiedarbība, problēmas. Bērns kultūrā. Zin. rakstu krājums, IX. Daugavpils : Saule, 
2007. pp. 224–233. 
4. Bērns un lasīšana: mīti, teksti un popkultūra. Letonica, 2007,144.–155. lpp. 
5. Global Baby – Latvian Barbie: An Analysis of teh Children Media Cultivated Stereotypes. 
Pieejams: http://www.politika.lv/index.php?id=3772 
6. Latviešu rakstnieču erotiskā literatūra. Pieejams: http://www.satori.lv 
7. Kāpēc un kā rodas subkultūras? CeĜojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. Rīga : 
Dialogi.lv, 2007, 25.–37. lpp. (Kopā ar N. Kozlovu) 
8. Subkultūras jēdziena teorētiskās robežas. CeĜojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. 
Rīga : Dialogi.lv, 2007, 38.–51. lpp. (Kopā ar N. Kozlovu) 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
02.2006. un 08.2008. ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programmas ietvaros pasniegti kursi 
Akureiri universitātē, Īslandē 
05.2008. vieslekcija – seminārs „Zinātnes žurnālistika” LU 
 
Valodu prasmes: 
 Latviešu – dzimtā 
         Krievu – labi 
         AngĜu, vācu – labi 
         Franču – viduvēji 
         LatīĦu, sengrieėu, ebreju, lietuviešu – pamatzināšanas 
 
 
2012. gada   16. janvārī        Ilva Skulte 
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SANDRA VEINBERGA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 24.02.1959. 
Kontaktadrese: Ulža iela 7, Rīga 1024, Latvija 
Tālrunis: 0037126550097, 0046704930148; e-pasts: sandra.veinberga@liepu.lv 
 

ZiĦas par darba vietu: 
VadībzinātĦu institūts, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
 

Izglītība: 
1987. – 1988. Stokholmas Universitāte, Žunālistikas augstskola 
1977. – 1979. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte, zinātĦu kandidāte filoloăijā.  
1972. – 1976. Latvijas Valsts Universitāte, žurnālistikas specialitāte.  
  

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
No 2009.  Viesprofesore Liepājas universitātē. 
No 1986.  Docente (docenta atestāts žurnālistikas specialitātē) 
1980.  Dr. philol. 
 

Profesionālā darbība: 
No 2009.  Liepājas Universitāte, VadībzinātĦu institūta vadošā pētniece  
No 1993. „Baltic Media” profesionālās izglītības kursu vadītāja Rīgā un 

Stokholmā  
1991.-1993. nodaĜas vadītāja „The Baltic Times” žurnāla redakcijas nodaĜas vadītāja 

Stokholmā   
No 1991. ārzemju korespondente, ZiemeĜvalstu reăionā. Latvijas sabiedriskās 

televīzijas ZiĦu dienesta „Panorāma” līdzstrādniece 
1987 – 1988. Stokholmas universitātes, pētniece žurnālistikā. 
1980.-1990. Latvijas Valsts universitātes docētāja  
1974. -1976. Latvijas radio un TV komiteja, producente 

  
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Komunikācijas teorija, 2 KRP  
Masu komunikācija, 2 KRP  
Sabiedrisko attiecību vēsture un teorija, 2 KRP 
ZiĦu žurnālistika, 2 KRP 
Analītiskā žurnālistika, 2 KRP 
Komunikācijas juridiskie aspekti un ētika, 2 KRP (kopā ar I. Tumaščiku) 
Publicistika: viedokĜa jeb naratīvā žurnālistika, 2 KRP 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
1. Mediju misija, Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas 

(1990-2010), monogķafija, latviešu valodā, apgāds Zvaigzne, Rīgā, 2010, 158 lpp.  

2. Censorship - The Mission of The Media. Zinātnisku eseju krājums, angĜu valodā, 
apgāds LiePa Publishing Latvia, Liepāja, 2010, 151 lpp. 

3. Publiskās attiecības jeb PR. Teorija un prakse. Monogrāfija. Zvaigzne, Rīga, divi 
izdevumi 2004, 2008. 325 lpp. 
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4. Masmediji. Prese, radio un televīzija. Monogrāfija, Zvaigzne, Rīga, divi izdevumi, 
2005, 2007, 358 lpp. 

5. “Televīzijas ērkšėainais ceĜš“, raksts rakstu krājumā „Cilv ēki TV vi ĜĦos, Latvijas 
Televīzijai 50 gadu“, Valters un Rapa, Rīga, 2004. 445.–449. lpp. 

6. Konflikten i Vaxholm stötande för letter. Publikācija, zviedru valodā, žurnālā 
Fokus, Stokholmā, 2006. 02. 12.  

 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):  
04.2010.  Liepājas Universitātes 13. starptautiskajā zinātniskā konference 

„Sabiedrība un kultūra: Haoss un harmonija”, ”Efekta verdzība kā 
satura kvalitātes defekts”. Publicēta Liepu gadskārtējā konferenču 
rakstu krājumā ”Sabiedrība un kultūra” 

03.2011.  Liepājas Universitātes 17. zinātniskā konference „Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas literatūrā 
un kultūrā: stabilais, mainīgais un zaudētais“, “Nacionālās identitātes 
mīkla medijos un audiovizuālajā kultūrā.“  

Zviedrijas Publicistu kluba un Starptautiskās ārzemju Žurnālistu 
asociācijas (FPA) biedre. 

 
Valodu prasmes:   

 Latviešu - dzimtā valoda 
Zviedru - brīvi 
AngĜu - brīvi 
Vācu - brīvi 
Krievu - brīvi 
Franču - sarunvalodas līmenī 

 
 

2011. gada 2. aprīlī   .    Sandra Veinberga 
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ANDA KUDUMA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
 1966. gada 21. marts     
  Mājas adrese: E.Tise 81 – 8,  tālrunis 3437300,  
 e-adrese: andakuduma@inbox.lv        
 
ZiĦas par darba vietu: 
 Liepājas Universitāte Kūrmājas prospekts 13 
 Tālrunis 63483781                     
             e-adrese anda.kuduma@liepu.lv 
 
Izglītība: 
2000–2004   Nepilna laika klātienes doktorantūras studijas Latvijas Universitātē Filoloăijas 
nozarē. Promocijas darba tēma “L. Stumbres dramaturăija”, zin. vad. prof. hab. Dr. phil. 
B. Kalnačs.  
1993–1995  Neklātienes studijas Liepājas Pedagoăiskās Augstskolas Filoloăijas maăistrantūrā 
literatūras apakšnozarē. 
1984–1988  Studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskā institūta Latviešu valodas un 
literatūras un matemātikas fakultātē. Iegūta kvalifikācija – latviešu valodas un literatūras  
skolotāja. 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2005 filoloăijas doktora grāds, Latvijas Universitāte, disertācijas tēma “Leldes Stumbres   
dramaturăija”  
1995  filoloăijas maăistra grāds literatūras apakšnozarē Liepājas Pedagoăijas augstskola, 
maăistra darba tēma “Ekstremālo situāciju modeĜi 20.–30. gadu novelēs”. 
 
Profesionālā darbība: 
No 2007.  līdz šim brīdim KHI pētniece  Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē 
No 09. 2006. LiepU Literatūras katedras docente 
1997–2006  Literatūras katedras lektore 
1994–1997 Latviešu valodas un literatūras katedras asistente 
1988–1997 Liepājas 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Latviešu literatūras vēsture (1950–1980) (3KRP) 
 Jaunākā latviešu literatūra (5KRP) 
 Literatūras didaktika (2KRP) 
 Latviešu jaunākā literatūra skolā (4KRP) 
 Jaunākās latviešu literatūras procesi (2KRP) 
 Aktuālie  procesi  literatūrā (2 KRP)                                                                                                                         
            Postmodernisma literatūras paradigma (3KRP) 
            20. gs. literatūras kritikas skolas: feministiskā kritika (1KRP) (maă.  pr.).        
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 
Zinātnes nozare/apakšnozare – literatūrzinātne/latviešu literatūras vēstures  
Jaunākais latviešu literatūras process, jaunākās latviešu dramaturăijas un dzejas attīstības 
jautājumi. Reăionālā (Kurzemes) literārā procesa izpēte.                 
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Darbība Valsts pētījumu programmas LETONIKA projektā. 
2006 – LPA Zinātnes balva par  pētījumu „Leldes Stumbres dramaturăija”  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Monogrāfiskie pētījumi 
Modris Zihmanis: brīvības karotājs un mīlestības dziesminieks. Kurzemes rakstnieku silueti. 
Rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2007, 8.–45. lpp. 
Augusts Štrauss: Zemes un saules dzejnieks. Kurzemes rakstnieku silueti 2. Liepāja : LiePA, 
2008, 56.–111. lpp. 
Mirdza Ėempe: dubultportrets. Kurzemes rakstnieku silueti 3. Liepāja : LiePA, 2010, 8.–
87. lpp. 
Zinātniskie raksti 
L. Stumbres "situāciju teātris". Aktuālas problēmas literatūraszinātnē : rakstu krājums, 10. 
Liepāja : LiePA, 2005, 236.–241. lpp.  
Bībeles mīta recepcija L.Stumbres lugā „Svešinieki šeit”. Zinātniskie lasījumi. Rakstu 
krājums. Daugavpils : Saule. 2006. 
Laikazīmes Modra ZihmaĦa dzejā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums, 
12.  Liepāja : LiePA, 2007, 99.–105. lpp. 
Kurzemes dzejnieks Augusts Štrauss: dzīves un daiĜrades meti. Letonikas otrais kongress. 
Kurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : Liepājas 
Universitāte, 2008, 72.–82. lpp. 
Dabas ainava Augusta Štrausa dzejā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums, 
14, Liepāja : LiePA, 2009, 88.–95. lpp. 
Pārejas laikmeta identitāte Ingas Ābeles romānos. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : 
rakstu krājums, 15. Liepāja : LiePA, 2010, 144.–151. lpp.       
Mirdzas Ėempes daiĜrade marksistiskās literatūrkritikas skatījumā. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē : rakstu krājums, 16. Liepāja : LiePA, 2011, 65.–73. lpp. 
Citi raksti 
Vēsmas jaunākajā dzejas procesā. Helikons, 2007. maijs (15). 37.–38. lpp. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Vadīti Filoloăijas programmas studentu bakalaura un maăistra darbi, kas atzīmēti ar 
V. Strēlertes un Jauno zinātnieku balvām. 
No 2006. gada otrā līmeĦa profesionālo studiju programmas “Latviešu valodas un literatūras 
skolotājs un svešvalodas (angĜu  valodas) skolotājs” direktore. 
2005–2011 darbība  Valsts zinātniski pētnieciskās programmas “Letonika” projektā  
“Kurzemes rakstnieku silueti”. 
Projekti  
1. Valsts Nacionālās identitātes programma; 
2. ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu 
pedagogu kompetences paaugstināšana”; mācību  materiālu izstrāde;                 
3. ESF projekts "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai". 
Aktivit āte "Mācību un metodisko līdzekĜu izveide latviešu valodā un literatūrā; 
4. ESF projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”; programma 
„M ācību līdzekĜu autoru profesionālā pilnveide”; iegūta Apliecība Nr. 2010/970. 
 Ārvalstu pieredze                                                          
2002., 2003., 2006., 2009. un 2011. nolasīts Latviešu literatūras (1945–2011) kurss (64 st.) 
Klaipēdas universitātē Humanitāro mākslu fakultātē. 
2008. Socrates/Erasmus pasniedzēju apmaiĦas programmā lekcijas (8 stundas) Vitauta Dižā 
KauĦas universitātē 
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2004. nolasīts 4 lekciju (8 st.) kurss “Jaunākās latviešu literatūras attīstības tendences” 
Maincas universitātē . 
 
Valodu prasmes: 
Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu, vācu – brīvi 
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
 
2011. gada 5. aprīlī         Anda Kuduma                          
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DZINTRA   ŠULCE 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
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 – 2011. gadam humanitāro zinātĦu maăistra studiju programmas direktore 
(virziens – 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 ortogrāfij ā, 2 KRP  
Valodas kultūras  teorija un prakse, 3 KRP  
Lingvistika, 4 KRP 
Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētika, 4 KRP 
Ortoepija un ortogrāfija, 2 KRP 
Fonētikas vēsture, 2 KRP 
 Artikulārā un akustiskā fonētika, 2 KRP  
Latviešu valodas kultūra, 2 KRP 
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Latviešu valodas rakstības attīstība 20. un 21. gadsimtā, 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 un ārzemēs: 
2002. gada martā nolasīts referāts Sanktpēterburgas universitātē par baltu valodu jautājumiem; 
2005., 2009. un 2011. gadā referāti Klaipēdas universitātē; 2009. gada novembrī referāts 
ŠauĜu universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē; 2010. gada oktobrī referāts 
Lietuviešu valodas institūtā Vi ĜĦā; 2011. gada 10. decembrī referāts starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē Vītauta Dižā universitātē KauĦā. 
 
Zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (2004–2011): 
Šulce, Dz., StrautiĦa, V. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija: mācību 
grāmata. Liepāja : LiePA, 2004. 122 lpp. 
Šulce, Dz., StrautiĦa, V. Divskanis eu latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 9.  
Liepāja : LiePA, 2005, 186.–192. lpp. 
Šulce, Dz. Daži aktuāli pareizrunas jautājumi. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga : 
Valsts valodas aăentūra, 2005, 101.−107. lpp. 
Šulce, Dz. Fonētikas terminoloăijas veidošanās sākotne. Vārds un tā  
pētīšanas aspekti, 10. Liepāja : LiePA, 2006, 384.−388. lpp. 
 Šulce, Dz., StrautiĦa, V. Latviešu literārās valodas fonētikas, ortoepijas un ortogrāfijas 
vingrinājumu krājums. 3. izdevums. Liepāja : LiePA, 2006. 43 lpp. 
Šulce, Dz. Problēmjautājumi pareizrunā. Vārds un tā pētīšanas aspekti, 11. Liepāja : LiePA, 
2007, 274.−280. lpp. 
Šulce, Dz. Vēlreiz par dažiem latviešu  rakstības jautājumiem. Letonika: Kurzemes novada 
kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. Liepāja : LiePA, 2008, 210.−218. lpp. 
 Šulce, Dz. Oriăinālrakstījumi latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga : 
Valsts valodas aăentūra, 2009, 91.–100. lpp. 
Šulce, Dz., StrautiĦa, V. Latviešu literārās valodas fonētikas, ortoepijas un ortogrāfijas 
vingrinājumu krājums. 4. izdevums. Liepāja : LiePA, 2009. 47 lpp. 
Šulce, Dz., Laiveniece, D. Valodas kultūras pētījumi Liepājas Universitātē. Tagad. Zinātniski 
metodisks izdevums. 2008, Nr. 2, 56.–57. lpp.  
Šulce, Dz., StrautiĦa, V. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga : RaKa, 2009. 
100 lpp.  
 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. 
Šulce, Dz. Par pētījumiem pareizrunā. Skolotājs. 2009 6 (78), 96.–101. lpp. 
Šulce, Dz. Latviešu valodas kultūra. Metodisks studiju līdzeklis. Liepāja : LiePA, 2010. 
48 lpp. 
Šulce, Dz. Valstu nosaukumi latviešu valodā: ieskats problemātikā. RES HUMANITARIAE 
VII. Klaipēda : Klaipēdas universitātes izdevniecība, 2010, 68.–78. lpp. ISSN 1822-7708 
Šulce, Dz. Citvalodu īpašvārdu atveides problēmgadījumi latviešu valodā. Jons Jablonskis un 
mūsdienu lietuviešu valodas simtgade. 18. starptautiskās zinātniskās konferences tēžu 
krājums. ViĜĦa : Lietuviešu valodas institūts, 2010, 45.–46. lpp. 
 Šulce, Dz. Kitų kalbų tikrinų vardų rašymo probleminiai atvejai. Kalbos kultūra. Vilnius : 
Lietuvių kalbos institutas, 2010, 222.–228. lpp. ISSN 0130-2795 
Šulce, Dz. Onomapoetic Words and their phonotactic structure in Latvian. Semantics and 
structure of language Units. Presentation theses. Klaip÷da : Klaip÷dos universitetas, 2011, 
13. lpp. ISBN 978-9955-18-579-6 
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Šulce, Dz. Aizgūtie skatuves vārdi un nosaukumi latviešu valodā.  Daugavpils Universitātes 
53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Daugavpils : Saule, 2011,  149. lpp.  
Šulce, Dz. Fonētisko līdzekĜu apguves specifika daudzvalodības apstākĜos. Daugiakalbyst÷ ir 
kalbų studijos aukštajame moksle. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, 52.–53. lpp. 
PieĦemti publicēšanai:  
Šulce, Dz.  Ieskats mūsdienu Latvijas mūzikas izpildītāju vārdos un grupu nosaukumos.  
Humanitāro ZinātĦu Vēstnesis. 20. krājums. Daugavpils : Saule, 2011. (apjoms – 12 lpp.) 
ISSN 1407-9607  
Šulce, Dz. Onomatopoētismu fonotaktiskā struktūra jaunākajā latviešu daiĜliteratūrā. 
Klaipēdas Universitātes rakstu krājumā Res Humanitariae Nr. 11, 2012. (apjoms – 14 lpp.)  
 
Papildu ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):  
 Lekcijas par latviešu valodas jautājumiem skolotāju kursos Liepājā, Kuldīgā, Saldū un 
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 Latviešu valodas aăentūras organizētajos skolotāju 
tālākizglītības kursos (56 akad. stundas, multiplikatora sertifikāts – 2010. gada augustā).  
 Kopš 2010. gada septembra regulāras lekcijas Latviešu valodas aăentūras 
organizētajos skolotāju kursos Latvijā. 
Projekti:  
Grāmatas manuskripts „Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība”.  Nr. 4-9/18-2007 
Latvijas   Valsts valodas aăentūra,  2007. g. jūlijs – 2008. g. jūlijs. Grāmata izdota 2009. gadā 
(izdevniecība: RaKa). 
 
Valodu prasmes: 
 Latviešu – dzimtā 
 Krievu (Ĝoti labi) 
 Lietuviešu (labi) 
 Vācu (gandrīz labi) 
 AngĜu (viduvēji) 
 
2011. gada 12. decembrī                       Dzintra Šulce  
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IRINA   STRAZDI ĥA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Personas dati: 
Dzimšanas gads: 1963.g. 1. septembris 
Kontaktadrese: Liepāja, Siena 7 – 26 , LV - 3401 
 
ZiĦas par darba vietu:  
LiepU, Dabas un sociālo zinātĦu fakultāte, Lielā ielā, 14, Liepāja, LV – 3401 
Tālr.: 26185139 
E-pasts: irina.strazdina@liepu.lv 
 
Izglītība: 
 1991.–1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā; 
 1981.–1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas 
pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiėis 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
1994.g. – Dr. psych. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē” 
 
Profesionālā darbība: 
No 2010 .gada septembra LiepU Dabas uz sociālo zinātĦu fakultātes prodekāne;           
No 2007. g. septembra LiepU Izglītības zinātĦu institūts – vadošais pētnieks attīstības 
psiholoăijā; 
No 2003. g.–2010.g.jūlijam - Psiholoăijas katedras vadītāja; 
No 2003. g.–2010.g.jūnijam - LiepU Pedagoăijas fakultātes Domes locekle;  
No 2000. g. Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore;   
No 2006. g. Psiholoăijas katedrā docente; 
No 1999. g. līdz 2006. g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas un psiholoăijas 
katedra, asociētā profesore;  
No 1999. g. līdz šim laikam LiepU zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā;  
No 2009. g. LiepU Senāta locekle; 
No 1997. g. līdz 2006. g. LPA Izdevējpadomes locekle;   
1997.–1999. g. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā docente. 
1994.–1997. g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 
1991.–1994. g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā. 
1985.–1991. g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore. 
 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
attīstības psiholoăija, dzimumu psiholoăija, kritiskā domāšana, cilvēkresursu vadība, 
pieaugušo psiholoăija, ievads studijās, personības attīstības teorijas; vispārīgā psiholoăija, 
personības attīstības teorijas, saskarsmes psiholoăija, emocionālā inteliăence. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):  
ŠauĜu Universitātē 2011.gada 21.oktobrī Edukoloăijas fakultātes organizētā starptautiskā 
zinātniski praktiskā konference „Socialinis ugdymas VI: Socialines ir švietimo politikos 
dermes nepakan kamuno veiksniu it aka kaimo vaiku socialiniam mobilumui”.Referāta tēma – 
„Psiholoăiskās aizsardzības mehānismi personības attīstības sistēmā”, apliecība, Reăistrācijas 
Nr. EPR-89. 
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IZI 3.zinātniskā konference 2011.gada 15.aprīlī „Izgl ītības kvalitātes dimensijas zināšanu 
sabiedrībā”. Referāts „Vientulības un vienatnes izjūtas psiholoăiskie aspekti”. 
2009.gada 4.decembrī piedalīšanās II starptautiskā zinātniskā konferencē „Sociālā pedagoăija: 
izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts”, Liepājā, LiepU. 
Referāta tēma „Krīze un personības pašrealizācijas iespējas”. 
2008.- 2009. – piedalīšanās projektā „Kritisk ā domāšana daudzveidības veicināšanai”. 
The International scientific conference "Issues of Multiculturalism and Multilingualism in 
Modern Education System".- Narva College of the University of Tartu.- April 17 - 19, 2008 
Возможности развития критического мышления в процессе высшего образования.- 
Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2 - Tartu Ulikool Narva Kolledž.- 124.- 
139.lpp.- ISSN 1406-8257. 
2008. g. piedalīšanās projektā Pētījums par kritiskās domāšanas pieejas izmantošanu izglītības 
sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā”; 
No 2007. g. – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle Consortium) Institute of 
Suistainable Education; 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
1. „Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu”.- sadaĜa „Kā es mācos”.- 
R.: SFL, 2010.- 165.-174. lpp. 
2. 2008. g. Critical thinking in facilitation active life position of students – Konference 
Collaboration on education for sustainable development - tēžu krājums The 6th International 
Sustainable Development, Anadolu University,  Eskisehir – 41. lpp.  
Stenda referāts „Collaboration on education for sustainable development” - The 6th 
International JTET Conference (BBCC 2008) Sustainable Development, Anadolu University,  
Eskisehir, Turkey, 4. – 7. jūnijs. Sertifikāts 
3. Возможности развития критического мышления в процессе высшего образования.- 
Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2- The International scientific conference 
"Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education System".- Narva 
College of the University of Tartu, April 17 - 19, 2008.- Tartu Ulikool Narva Kolledž.- 124.- 
139.lpp.- ISSN 
1406-8257. 
4. Efektīvu stratēăiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– iesniegta 
publicēšanai LPA starptautiskā zinātniskā konferencē “Pedagoăija: teorija un prakse”.– 
2003.– 8 lpp. 
Possibilities of Using Efficient Strategies for Students’ Individual Work.- Handed in for 
publication in the materials of the international scientific conference of the LPA “Pedagogy: 
Theory and Practice”.- 2003 - P.8. 
5. Bērnu psiholoăija. 1.daĜa– Liepāja, LiePa, 2003. – 92 lpp. 
    Children’s Psychology. Part I- Liepāja LiePa, 2003-P.92. 
6. Lasīšanas prasmju pilnveides iespējas kritiskās domāšanas attīstīšanā studiju procesā.– LPA 
III starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”.– 2003.– 
6 lpp. 
Possibilities of Perfecting Reading Skills through Developing Critical Thinking during the 
Study Process.- Publication in the materials of the third international scientific conference of 
the LPA “Acquisition of Languages: Problems and Perspectives”.-2003, P.6. 
7. THE FIFTH INTERNATIONAL JTET CONFERENCE, May 3-June 2, 2007, University 
of Debrecen, 
Feasible Development of Students’ Professional and Social Competence by Using Strategies 
of Critical Thinking. 
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Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
2008. -2009. g. Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas 
(KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”. Otrais projekts no cikla „Kritiskā 
domāšana daudzveidības veicināšanai ”  
No 2006.g. 1.jūlija l īdz 2008.g. 30.jūnijam tiek pildīti Eiropas Reăionālā attīstības fonda 2.5.1. 
aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta 
„Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju 
attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi. 
No 2006. g. janvāra līdz 2008. g. augustam darbība Vispārējās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas projektā 
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”( Līgums Nr. 
2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).  
2006.–2008. g. kritiskās domāšanas trenera darbs Izglītības attīstības centrā, Rīgā 
 2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs- darbs Izglītības attīstības centra tālākizglītības programmā 
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu īstenošana starpkultūru 
un bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts. 
No 2006.g. septembra līdz 2007.g maijam sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus 
rajona padomi tika īstenota apmācības programma „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos 
mācību priekšmetos” pedagogiem, direktoru vietniekiem mācību darbā un metodisko 
apvienību vadītājiem ESF Līdzfinansētā projekta „Palīgs domāšanas reformā” ietvaros. 
No 2006.g. septembra līdz novembrim sadarbībā ar Saldus rajona padomi tika īstenots 
attīstības psiholoăijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba organizatoru izglītošana 
Saldus un Kuldīgas rajonu pašvaldībām”. 
No 2006.g. 1. jūnija līdz 2007. g. 28. februārim darbība ESF grantu shēmas projektā „Sociālo 
rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām” - rokasgrāmatas sociālā darba 
speciālistiem izstrādes speciālists, piedaloties projekta ietvaros paredzētajos sabiedrības un 
pašvaldības speciālistu informēšanas pasākumos. 
No 2006.g. 3.jūlija l īdz 2006.g. 30.novembrim tika veikts ESF projekta „Jelgavas skolotāju 
profesionālās kompetences pilnveide tehnoloăiju un zinātĦu jomā” psiholoăijas eksperta 
darbs, sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par pusaudžu psiholoăisko raksturojumu, 
mācību un sasniegumu motivāciju, par psiholoăiskās izdegšanas sindromu, novadītas 
teorētiski praktiskas nodarbības 90 dabaszinātĦu skolotājiem. 
2004.g. novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā Pedagogu 
profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu diagnosticēšana un 
atbalsta organizēšana skolēniem”. 
2002.- 2005.g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts Kritiskās 
domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā. 
2002.- 2004. g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija starptautiskais EAST 
projekts Shared Values, Shared Cultures. 
 
Valodu prasmes: 
Latviešu valoda – dzimtā 
krievu valoda – pārvaldu brīvi 
vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību  
angĜu valoda - sarunvalodas līmenī 
  
2012. gada 14. februārī       Irina StrazdiĦa 
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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. 
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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”. 
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.– 86. lpp. 
Ēriks Kūlis. Mīlestības bruĦinieks. Kurzemes rakstnieku silueti. Liepāja : LiePA, 2007, 
95.– 130. lpp. 

 

Valodu prasmes:  Latviešu – dzimtā valoda 
Krievu – brīvi  
Vācu – apmierinoši  

    
 
2011. gada 25. marts       Sandra OkuĦeva 
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LINDA ZULMANE 
Dzīves un darba gājums 

 (curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1967 
Kontaktadrese: 
Dzīves vieta: Rožu iela 20-3, Liepāja LV – 3401; 
 

ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte,  
Kūrmājas  prospekts 13, Liepāja, LV – 3401  
E-pasts: linda.zulmane@liepu.lv ; zlinda@inbox.lv 

 
Izglītība:  

LU Pedagoăijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas 
specialitāte (1986–1991), absolvēta LU ar izcilību, iegūta latviešu valodas un literatūras 
skolotāja un audzināšanas darba metodiėes kvalifikācija 
LU klātienes doktorantūra (no 1995) 

 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 

Mg. philol., LPA 1998 („A. Niedras proza pārejas laikmetā”) 
 
Profesionālā darbība: 
      Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes lektore (no 2006) 

Liepājas Universitātes Literatūras katedra, lektore (no 2006) 
LPA Literatūras katedra, lektore no 2000.g., asistente (1998–2000) 
LPA Literatūras un valodas katedra, asistente (1994–1998) 
Liepājas 1. vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja (1991–1994) 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 

Ievads literatūrzinātnē 
Literatūras pētniecības metodes 
Zinātniska darba pamati 
Latviešu literatūras vēsture (20. gs. sāk.–1940. g.) 
Latviešu trimdas proza 
Kultūras semiotika 
Teksta semiotika 
Semiotika 
Andrieva Niedras proza 
Literatūra un psiholoăija 
DaiĜrades psiholoăija 
20.gs. literatūras kritikas skolas: psihoanalīze, arhetipu teorija 
Prozas analīze.  

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi): 

Latviešu filoloăija, Literatūras vēsture, zinātniskā darba tēma „Andrieva Niedras proza”, 
nokārtoti promocijas eksāmeni specialitātē (2010) un svešvalodā (vācu, 2010) 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):  
 Zulmane L. Mācītāja tēls A. Niedras prozā. Aktuālas problēmas latviešu literatūras 
zinātnē. Liepāja, 2005, 111.–122. lpp. 
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 Zulmane L. Pilsētas un lauku pretstatījums Andrieva Niedras prozā. Literatūra un 
kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Pilsētas teksts literatūrā un kultūrā : zinātnisko 
rakstu krājums. Daugavpils : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2007, 
20.–35. lpp. 
 Zulmane L. Krogi pārejas laikmetā Andrieva Niedras prozā. Aktuālas problēmas 
literatūras      zinātnē. Liepāja, 2010, 55.–62. lpp. 
 Zulmane L. Bībeles teksts Andrieva Niedras romānā “L īduma dūmos”. Tekstas: 
lingvistika ir poetika, 18. Šiauliu universitetas, 2011. 
 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti: 
Baltu vienotība zem saules, (UBUS) LLII-078,  Latvijas-Lietuvas starpvalstu sadarbības 
programma 2007-2013 ŠauĜu Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un 
Liepājas Universitātes projekts. 

 
Valodu prasmes:  
Latviešu, vācu, krievu, angĜu. 

 
2012. gada 20. janvārī        Linda Zulmane 
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NORA IKSTENA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati 
 Dzimšanas gads: 1969 
 Kontaktadrese: Ikšėile, Daugavas prospekts 2 
 E-pasts: ikstena@apollo.lv 
 

ZiĦas par darba vietu 
Filmu studija “DeviĦi”, Rīga, Latvija 
Konsultante ciklam “Rakstnieks tuvplānā” un scenārija autore filmai “Pasaules 
nepasaule” 

 
Izglītība 
 1994-1995 Misūri universitāte Kolumbijā, ASV, AngĜu valodas un literatūras 
studente 
 1987-1992  Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, Filoloăijas studente; diploms 
 
Profesionālā darbība 
1999. g. jūnijs – pašlaik 
 filmu studija “DeviĦi”, Rīga, Latvija,  
 konsultante ciklam “Rakstnieks tuvplānā” un scenārija autore filmai “Pasaules 
nepasaule” 
1998. g. augusts – 1999.g. janvāris 
 vakara laikraksts “Rīgas Balss”, Rīga, Latvija 
 galvenā redaktora vietniece 
1998. g. maijs – 1999. gada septembris  
 Kultūrkapitāla fonds, Rīga, Latvija 
 Literatūras padomes dalībniece 
1997. g. jūlijs – pašlaik  
 Kultūras ministra padome, Rīga, Latvija 
 dalībniece 
1995. g. aprīlis – 1997. g. septembris 
 The Review of Contemporary Fiction, Ilinoisa, ASV 
 Latvijas mūsdienu prozas numura viesredaktore 
1993. g. janvāris – 1996.g. augusts 
 literārais mēnešraksts “Karogs”, Rīga, Latvija 
 Literārā procesa nodaĜas vadītāja 
1990. g. maijs – 1993. g.janvāris 
 RaiĦa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, Rīga, Latvija 
 Zinātniskā līdzstrādniece 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi) 
 Prozas rakstīšanas pamati 2 KRP (LiepU HMZF) 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi) 
Sabiedriskā darbība 
 1998.-2000. g. Ikgadējo Prozas lasījumu organizēšana Rīgā 
 Kopš 1997. g. oktobra Latvijas PEN dalībniece 
 Ventspils rakstnieku mājas, LLC dibinātāja 
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Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
ROMĀNI 
 Dzīves svinēšana. Rīga: Atēna, 1998. 
 Jaunavas mācība. Rīga: Atēna, 2001. 
 Amour fou, Dienas grāmata, 2009 
STĀSTU KRĀJUMI 
 Maldīgas romances. Rīga: JāĦa sēta, 1997. 
 Nieki un izpriecas. Rīga: Karogs, 1995. 
 Dzīved stāsti, Atēna, 2003 
 Šokolādes Jēzus, Dienas grāmata, 2009 
BIOGRĀFIJAS 
 Pārnākšana: Grāmata par Annu Rūmani ĖeniĦu. Rīga: Garā Pupa, 1993.  
 Brīnumainā kārtā. Rīga: Atēna, 1999.  
 ZīdtārpiĦu musināšana. Rīga: Pētergailis, 2005 
 Nenoteiktā bija. Rīga: Dienas grāmata, 2006 
PUBLIKĀCIJAS SVEŠVALODĀS 
Pleasures of the Saints. In: The Review of Contemporary Fiction, vol. XVIII, No.1, 1998. 
Händelse med Kornelia. In: Nära röster över vatten. Stockholm: En bock för alla, 1998.  
BarŃas romance. In: La litterature lettonne au XX siecle. Rīga: Nordik, 1997. 
The Case of Cornelia. In: Sonnengeflect: Literatur aus Lettland. Rīga: Nordik, 1997. 
Confession of Disbeliever Lea. In: Der idiotische Mond: Lettische Prosa der Gegenwart. 
Frankfurt am Main: dipa-Verlag GmbH, 1997. 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
Stipendijas 
 1996. g. maijs –1996. g. jūnijs 
  ART OMI Starptautiskais rakstnieku centrs Ăentē, ASV.  
 1996. g. oktobris –1996.g. novembris 
  Starptautiskais rakstnieku un tulkotāju centrs Visbijā, Zviedrijā 
 1998. g. aprīlis –1998.g. maijs 
  Starptautiskais rakstnieku un tulkotāju centrs Visbijā, Zviedrijā 
Apbalvojumi 
 1999  Latvijas Kultūras ministrijas prēmija 
 2003   Dienas gada balva kultūrā 
 2005   Dienas gada balva kultūrā 
 2006  Baltijas Asamblejas balva 
 2007  Triju ZvaigžĦu ordenis 

 
Valodu prasmes: 
 Latviešu valoda – brīvi 
 AngĜu valoda – Ĝoti labi 
 Krievu valoda – brīvi 
 
2011. gada 1. septembrī                              Nora Ikstena 
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MARIANS RIŽIJS 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Personas dati: 
 Vārds, uzvārds  Marians Rižijs 
 Pseidonīms  Māris Salējs 
 Dzimšanas dati Rīga, 1971. gada 13. janvāris 
 Adrese, tālrunis Malienas 76 - 60, Rīga LV 1064, tālr., 26112670 
 E-pasts   marsils@inbox.lv; marians.rizijs@lulfmi.lv 
ZiĦas par darba vietu: 
 Kopš 2012. gada 1. janvāra 

 Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts, pētnieks 

Izglītība: 
 2005 – 2011  humanitāro zinātĦu fakultāte, Latvijas Universitāte,   
    doktorantūra 
 2002 – 2005                Bibliotēkzinātnes un informācijas fakultāte, Latvijas   
   Universitāte, maăistratūra  
 1999   mākslinieka grāds, Latvijas Mākslas akadēmija  
 1997 – 1999  Tekstilmākslas meistardarbnīcas students, Latvijas Mākslas  
   akadēmija mākslas Bakalaurs, Latvijas Mākslas akadēmija 
 1992 – 1996  Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaĜa 
 1988 – 1992  Rīgas Lietišėās Mākslas vidusskola, Tekstilmākslas nodaĜa 
 1987 – 1988  Rīgas 13. arodskola 
 1983 – 1987  Rīgas 91. vidusskola 
 1978 – 1983  Rīgas 41. vidusskola 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
 2011   filoloăijas zinātnes doktora grāds, Latvijas Universitāte (Ulda BērziĦa 
dzejas poētika (laika un telpas aspekts)) 

 2005   bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes maăistra grāds, LU 
(Latviešu vidējās un jaunās paaudzes dzejas grāmatu izdevumi laikposmā no 1991. līdz 2003. 
gadam: grāmatzinātniskais aspekts). 

Profesionālā darbība: 
Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts, pētnieks kopš 2012. gada. 1. janvāra. 
Latvijas Universitātes Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts, zinātniskais asistents kopš 2006. 
gada 1. septembra. 
Latvijas Nacionālā Bibliotēka, Letonikas nodaĜa, bibliogrāfs kopš 2007. gada 1. oktobra līdz 2009. 
gada 5. novembrim. 
Latvijas Kultūras akadēmija kopš 2000. gada 1. septembra līdz 2006. gada 1. augustam, galvenais 
bibliotekārs. 
Jaunās literatūras žurnāla "Luna" redaktors kopš 1999. gada. 
Grāmatas R. Mežavilka.  Vēstules no Sālszemes redaktors. Grāmata izdota 1999. gadā. 
Grāmatas H. M. Majevskis.    Tumsā dunēdams ledus redaktors. Grāmata izdota 2001. gadā. 
2004. gadā projekta “Latviešu mūsdienu dzejas publikācijas Amerikas interneta žurnālam “Omega” 
(www.howlingdogpress.com) koordinators. 
Grāmatas H. Krāla. Paspēt brīdi pirms Dieva (tulk. I.Balode) redaktors. Grāmatai izdota 2005. gadā 
Grāmatas Gaiėu Māris. Mugursoma redaktors. Grāmata izdota 2006. gadā. 
Grāmatas D. Maslovska. krievu-poĜu karš zem baltsarkanā karoga (tulk. I.Balode) redaktors. Grāmata 
izdota 2007. gadā. 
Grāmatas M. LožiĦskis. Reisefieber (tulk. I.Balode) redaktors. Grāmata izdota 2008. gadā. 
Grāmatas A. Ostups. Biedrs sniegs redaktors. Grāmata izdota 2010. gadā 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Dzejas rakstīšanas pamati (2 KRP)  
 Liepājas Universitātes maăistra studiju programmā “Rakstniecība un komunikācija”  
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 kopš 2010./2011. studiju gada 
Vadītie bakalaura, maăistra un kvalifik ācijas darbi  
 Recenzija par Baltu filoloăijas bakalaura studiju programmas nepilna laika neklātienes studiju 
programmas 3. kursa studentes Ingas Uibo  kursa darbu „Krāsas A. Čaka dzejā” – 2006 
 Recenzija par Baltu filoloăijas bakalaura studiju programmas 2. kursa studentes Olgas Jurjevas 
semestra darbu „Hernhūtisms JāĦa Poruka darbos” – 2008 
 Recenzija par Baltu filoloăijas bakalaura studiju programmas 2. kursa studentes Artas 
Rezgales semestra darbu „Pītera Miglinīka radošā darbība” – 2008 
Citi  
 Rakstnieku savienības sadarbībā ar Latvijas Universitātes Filoloăijas fakultāti realizētā 
kultūras programma „Literārā akadēmija”. Dzejas meistardarbnīcas vadīšana: Lekcijas, semināri – 
2006. 
 2010. gada 11. maijā LU humanitāro zinātĦu fakultātē literatūrzinātnes otrā kursa studentiem 
nolasīta lekciju “Jaunākā poĜu literatūra”. 
 Lekciju kurss "Dzejas rakstīšanas pamati" Liepājas universitātes maăistra studiju programmas 
ietvaros „Rakstniecība un komunikācija” – 2011, aprīlis-maijs 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Starptautiskas konferences vai kongresi 
 Baltijas jūras valstu centra, Polijas Rakstnieku biedrības GdaĦskas nodaĜas organizētā 
starptautiskā konference 1999. gada 22.–24. aprīlī “Pilsēta Baltijas jūras valstu literatūrā”. Referāts 
“Pilsēta un māksla. Pilsētas dzīve dzejā.” (Miasto i sztuka. śycie miasta w poezji łotewskiej) – Tytuł 4 
(36) 1999, 4 lpp. 
 12. Liepājas starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” 
2006. gada 2.–4. martā. Referāts “Dažu daiĜrades principu formulējums HermaĦa Marăera Majevska 
literatūrkritiskajos rakstos”  
 13. Liepājas starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" 
2007. gada 1.–3. martā. Referāts "Sociālā realitāte latviešu jaunākajā dzejā".  
 14. Liepājas starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" 
2008.gada 6.–8. martā. Referāts „Jūra un nakts” (Dabas stihiju klātbūtne Ainas Zemdegas romānā 
„Maruta”). 
 Daugavpils starptautiskā zinātniskā konference „Dzīvnieki literatūrā un folklorā” 2009. gada 
29.–30. janvārī. Referāts „Putna tēls Ulda BērziĦa dzejā”. 
 15. Liepājas starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" 
2009.gada 5. - 7. martā. Referāts „Vārds un radīšana Ulda BērziĦa dzejā”. 
 Daugavpils starptautiskajā konference „XX zinātniskie lasījumi” 2010. gada 28.–29. janvārī. 
Referāts „Pulkstenis un pulksteĦlaiks Ulda BērziĦa dzejā”. 
 16. Liepājas starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" 
2010.gada 4. - 5. martā. Referāts „Debesis Ulda BērziĦa dzejā”. 
 Starpdisciplinārā konference „Meklējumi un atradumi 2010”, Rīgā, 2010. gada 19. maijā. 
Referāts „Ulda BērziĦa ceĜš līdz pirmajam dzejas krājumam „Piemineklis kazai”: ieskats Latvijas 
Rakstnieku savienības Dzejas sekcijas sēžu protokolos.”  
Vietējas konferences vai kongresi 
 Latvijas Kultūras akadēmijas studentu organizētā konference "Asins švītriĦa pār krūtīm", kas 
veltīta RaiĦa lugai "Uguns un nakts" 2002.gada 18. novembrī. Referāts „Uguns un nakts pēdējais 
atdzejojums krieviski”. 
 Egila Plauža daiĜradei veltīta konference, Rīgā, 2011. g. 30. novembrī. Referāts „Egila Plauža 
krājums „Pelnu deja”. Ekokritiskā lasījuma mēăinājums.” 
Citi  
 PoĜu literatūras tulkotāju no Eiropas valstīm saiets, ko organizēja Villa Decius Krakovā 
1998. gada jūnijā. 
 Piedalīšanās starptautiskajā Sestajā Publiskā patapinājuma tiesību konferencē Berlīnē 2005. 
gadā no 21. līdz 23. septembrim (6th International PLR Conference, Berlin, 21 to 23 September 2005) 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Raksti recenzētos izdevumos: 
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 Latviešu vidējās un jaunākās paaudzes autori, kas publicējuši dzejas grāmatas 1991.-2003. 
gadā. Latvijas Universitātes raksti, 699. sējums: Bibliotēkzinātne un sabiedrība. Latvijas Universitāte, 
2006, 301.–314. lpp.  
 Dažu daiĜrades principu formulējums HermaĦa Marăera Majevska literatūrkritiskajos rakstos. 
Aktuālas problēmas literatūrzinātnē : rakstu krājums. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts, 2007, 114.–117. lpp.  
 Polemika ar socreālisma kanonu Ulža BērziĦa pirmajos krājumos “Piemineklis kazai” un 
“Poētisms baltkrievs”. Kultūra un vara: Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007, 135.–141. lpp.  
 Jūra un nakts (Dabas stihiju klātbūtne Ainas Zemdegas romānā "Maruta"). Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē : rakstu krājums. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2009, 81.–87. lpp.  
 Putna tēls U. BērziĦa dzejā. Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils 
Universitāte. Humanitārā fakultāte. Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds 
"Saule",  2010, 414.–415. lpp. 
 Pulkstenis un pulksteĦlaiks Ulda BērziĦa dzejā. Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums. 
Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais 
apgāds "Saule",  2011, 388.–395. lpp. 
 Vārds un radīšana (vēsts, runa, rīcība, varoĦdarbs) Ulda BērziĦa dzejā. Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē : rakstu krājums. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2010, 159.–166. lpp. 
 Debesis Ulža BērziĦa dzejā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums, Liepājas 
Pedagoăijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011, 116.–121. lpp. 
 Ulda BērziĦa ceĜš līdz pirmajam dzejas krājumam «Piemineklis kazai»: ieskats Latvijas 
Rakstnieku savienības Dzejas sekcijas sēžu protokolos. Letonika, 6. lpp., iesniegts publicēšanai. 
Populārzinātniskas publikācijas: 
 Faktori, kas stimulē dzejas grāmatu izdošanu: fragments no maăistra darba „Latviešu vidējās 
un jaunās paaudzes dzejas grāmatu izdevumi laikposmā no 1991. līdz 2003. gadam: grāmatzinātniskais 
aspekts.”. Kultūras Forums, 9.–16.09.2005. 
 LakatiĦā neiesietais – mīlestības rūgtā dziesma: Skujenieks, Knuts. Raksti [6. sēj.], Dzeja, 
1980–1986. Iesien baltā lakatiĦā. Raksti par atdzeju un cittautu rakstnieku portreti. Rīga: Nordik, 2006, 
453, [1] lpp. Kultūras Forums, Nr. 41 (2006, 27. okt./3. nov.), 8. lpp 
 Pētījums ar sociālpsiholoăiskiem elementiem?: Skurbe, Astrīda. Andris Kolbergs: [monogr.]; 
Latvijas Universitātes Lit., folk. un mākslas inst. Rīga: Zinātne, 2006, 311 lpp. Kultūras 
Forums, Nr. 11 (2007, 16./23.marts), 9. lpp.  
 Gaisotnes maiĦa?: Sociālie motīvi un ikdienas realitāte kā 2000.–2006. g. latviešu vid. un jaun. 
paaudzes dzejas pasaules daĜa. Piezīmes par P. Brūvera, G. KrūmiĦa un L. Langas dzeju; pēc ref. 
"Sociālā realitāte latviešu jaunākajā dzejā" 13. Liepājas Starptaut. zin. konf. "Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē" (2.martā). Karogs, Nr. 4 (2007, apr.), 112.–119. lpp.  
 Viss ir mans, un nekas man nepieder: Zemdega, Aina. Nakts dzejoĜi: [krāj.] Rīga: Pētergailis, 
[2007]. 131 lpp. Kultūras Forums, Nr. 15 (2007, 20./27. apr.), 9. lpp.  
 Tētucis harmss un māmuĜa rūpnīca: Žebers. Blaknes: 2002/2007: [dzejoĜu krāj.] Rīga: 
Neputns, 2007, 83, [19] lpp. Kultūras Forums, Nr. 36 (2007, 14./21. sept.), 8. lpp 
 SpēlES: VērdiĦš, Kārlis. Es: dzejoĜi, 2004–2008. Rīga: Neputns, 2008, 103 lpp. Diena, Nr. 
143 (2008, 20. jūn.), 7. lpp. ( Piel. "Kultūras Diena"; Nr. 24 )  
 Jūra un nakts: Dabas stihiju klātbūtne Ainas Zemdegas [1924-2006] romānā "Maruta". 
Karogs, Nr. 10 (2008, okt.), 116.–121. lpp.  
 Ulža BērziĦa dzejas mugurkauls: No topošās grām. Uzmetumiem. Karogs, Nr. 1 (2009, janv.), 
138.–146. lpp.  
 Skatījums uz latviešu dievu pseidopanteonu iegūst negaidītu pavērsienu: Par Latvijas 
Universitātes Lit., folkloras un mākslas institūta gadskārtējo konf. "Mekējumi un atradumi". Kultūras 
Forums, Nr.23 (2009, 19./26.jūn.), 7. lpp. 
 Ar ko tu runā naktīs, Dieva vīrs?: BērziĦš, Uldis. Saruna ar Pastnieku: [dzeja]. Rīga: Neputns, 
2009, 65 lpp. Kultūras Forums, Nr. 30 (2009, 7./14. aug.), 8. lpp. 
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 Laiks (fragments no topošās monogrāfijas par Uldi BērziĦu). Tiešsaistē pieejams: 
http://satori.lv/raksts/3043/Maris_Salejs/Laiks_%28fragments_no_toposas_monografijas_par_Uldi_Be
rzinu%29  
 Uldis BērziĦš un krājuma kĜūmes. Ulda BērziĦa ceĜš līdz pirmajam dzejas krājumam 
„Piemineklis kazai”: ieskats Latvijas Rakstnieku savienības Dzejas sekcijas sēžu protokolos. 
Karogs, Nr. 3 (2010, maijs / jūn.), 107.–115.lpp. 
Rakstu krājumos, kopotajos rakstos: 
 Sviedru jūras un rasas lāse: [pēcvārds]. Knuts Skujenieks. Raksti: atdzeja. Nordik. 2006, 525.–
529. lpp.  
 Uldis BērziĦš – krāj. Latviešu dzejnieku portreti. Robežu šėērsotāji, robežu sargi. Rīga: 
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts: Zinātne 2007, 159.–185. lpp.  
 Hermanis Marăers Majevskis – krāj. Latviešu dzejnieku portreti. Robežu šėērsotāji, robežu 
sargi. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts: Zinātne 2007, 249.–
268. lpp.  
 Dzejas ainas ieskicējums – krāj. Versija par... :   latviešu literatūra, 2000–2006 : rakstu krāj.   
 Rīga :   Valters un Rapa, 2007, 11.–57. lpp.  
 „Jūra un nakts”: Dabas stihiju klātbūtne Ainas Zemdegas romānā "Maruta" – Zemdega, 
Aina (1924–2006).  Raksti: 1. sēj. Rīga: Nordik,  2008, 608.–614. lpp.  
 Dzejas dzīsla prozas iezī: Par A. Zemdegas grāmatu „Varšava neaizmirst” – Zemdega, 
Aina (1924–2006).  Raksti: 2. sēj. Rīga: Nordik,  2009, 377.–381. lpp.  
 Viss ir mans un nekas man nepieder: Par A. Zemdegas dzejoĜu krājumu „Nakts dzejoĜi” – 
Zemdega, Aina (1924–2006). rakstu krājums rakstnieces piemiĦai,  No sapĦa uz īstenību. Rīga: 
Nordik,   2009, 396.–397. lpp.  
Radošās publikācijas: 
 DzejoĜi: Balsīm; "Guli guli atmirgulī..."; Sigur Rós. Takk... Mūzikas Saule, Nr. 4 (2006), 
19. lpp.  
 Dzejolis: "nāc bēdas izknābā no plaukstas..." Latvijas Luterānis, Nr. [9] (2006, sept.), 13. lpp.  
 DzejoĜi: Padomā par mani labi.  Saturs: "padomā par mani (tas būs labi)..."; "gaiss ielūzis no 
putnu svara..."; "ābeĜu nomestie āboli zālē kā dūres...": H. M. Majevskim; Naivisms; "es zinu: 
nebūšu..."; "saule met jau rudenīgas cilpas..."; "nakts pārdaugavā. liesmos ugunsmežs..."; Apvērstais 
sonets ar kodu pret Kārli V ērdiĦu; "kad manas dzīves caurspīdīgais logs būs saplēsts..."; "vēlu un 
maigi mirdz atmiĦu..."; "- kur esi tu?..."; "sapnī kritu pa izplestu loga redzokli..."; "ko tu darītu? vai 
kliegtu - liepa?..."; "pārstāj domāt par nāvi...". Karogs, Nr.  9 (2006, sept.), 8.–16. lpp.  
 Dzejolis "es nezinu. smiekli nāk augšā šai ziemā..." Karogs, Nr. 12 (2007, dec.), 100. lpp.  
 DzejoĜi: "Dievs tava atspīda ir viena..."; "pār visu staro Tava bezbalss gaisma..."; "tā diena 
atdara par savu slāpēšanu...": [dzejoĜi komp. un dzejnieku kopīgam projektam "Sākumā bija 
vārds"]. Kultūras Forums, Nr. 36 (2007, 14./21.sept.)  
 DzejoĜi: "izdzisuši tavi roku apveidi..."; Arheoloăija; "bezvārda pasaules kailas un 
apbirušas..."; "kad saule gandarīta gurst pret apvārsni..."; "starp vienu un otru pasauli..."; "trakums 
prom. un ziema šėiro..."; "kurš tēlo Brauna daĜiĦu..."; "neapgaismots ar mirdzoĦu..."; "nerunā ar mani. 
dienas pašas klus..."; "kā jūs saprast?..."; "nedzirdu nedzirdu..."; "uz manis dzīvība ceĜ trauslu namu..."  
Karogs, Nr. 12 (2008, dec.), 8.–14. lpp. 
 DzejoĜi: Ar maigu bezgalību; ar Andas KubuliĦas iev.: "nakts ir tāda kāda izskatās..."; "vai tas 
ko prasījām mums nenotika?..."; "brīnišėie brīži kad šėietos..."; "kad vakars ar tevi būs beidzies..."; 
"caur daudziem satumsušiem tevi dziedājām..."; "iesim daiĜā - klusēsim..."; "nāc. neesi. bet tikai 
smaidi..."; "kā vakardienas kustība pret mūžību..."; "cik maigi Tu nošėel man pasauli..." Kultūras 
Forums, Nr. 23 (2008, 20./27.jūn.)  
 DzejoĜi: "vēl nepārtraukta pirmlapaina tumsa..."; "ej uz leju ej uz leju..." Brīvā 
Daugava, Nr. 109 (2008, 23. sept.), 6. lpp.  
 DzejoĜi: "izdzisuši tavi roku apveidi..."; Arheoloăija; "bezvārda pasaules kailas un 
apbirušas..."; "kad saule gandarīta gurst pret apvārsni..."; "starp vienu un otru pasauli..."; "trakums 
prom. un ziema šėiro..."; "kurš tēlo Brauna daĜiĦu..."; "neapgaismots ar mirdzoĦu..."; "nerunā ar mani. 
dienas pašas klus..."; "kā jūs saprast?..."; "nedzirdu nedzirdu..."; "uz manis dzīvība ceĜ trauslu namu..." 
Karogs, Nr. 12 (2008, dec.), 8.–14. lpp.  
 DzejoĜi: "vakars. debesis rūgtiem vietvārdiem pilnas..."; "sirds pukstot tek uz mežu dziedēt 
vecās vainas..."; "rēni un pelēki verdot ziema gāja uz galu..."; "cilvēks jau ir pagājis..."; "pametuši 
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savus nosaukumus Ĝaudis traucas..."; Darba nedēĜas nogale; "ko tu gribi? (lido cilvēciĦi)..."; "mūs 
redzokĜos - neaptraipīta gaisma..." Karogs, Nr. 9 (2009, sept.), 8.–13. lpp. 
 Dziesmas vārdi: CeĜš (vārdi dziesmai Intara BusuĜa un KārĜa Lāča diskā „KINO” – 2009 
 Dziesmu vārdi: SkaĜāk; Plazmas taurenīts (vārdi dziesmām Intara BusuĜa un KārĜa Lāča diskā 
„AKTs” – 2010)  
 DzejoĜi: Domas par ziemu; "paĦemt dvēseli..."; "ikviena upe..."; "nāves spožie nosaukumi..."; 
"mazliet savādi..."; "ir tieši tāds jūlijs..."; "o, novembri..."; "tālie bezvārda briesmoĦi..."; "brīdī, kad 
koki beidz..." Kultūras Forums, Nr. 2 (2010, 15./22. janv.)  
 DzejoĜi: Ar vasaras augstāko noti: Domas par ziemu; "paĦemt dvēseli..."; "ikviena upe..."; 
"nāves spožie nosaukumi..."; "mazliet savādi..."; "ir tieši tāds jūlijs..."; "o, novembri..."; "tālie bezvārda 
briesmoĦi..."; "brīdī, kad koki beidz..." Kultūras Forums, Nr. 2 (2010, 15./22. janv.), 8. lpp. 
 Proza: Mikrosižeti. Karogs, Nr. 5/6 (2010, sept./dec.), 43.–57. lpp.  
 DzejoĜi: "it kā jau gribētos notraust cilvēku pasauli prom..." Mājas Viesis, Nr.18 (2010, 
10./23. sept.), 40.lpp.  
 Dzejolis: "mirušie teorētiėi..." Latvju Teksti, Nr. 5 (2011, rudens), 13. lpp.  
 DzejoĜi: "išbluko tavo rankų kontūrai..."; "negirdžiu negirdžiu..."; "tarp vieno ir kito 
pasaulio..." Literatūra ir menas, Vilnius, Nr. 20 (2011, geg. (V) 20), 15. lpp. (atdz. Arvīds VaĜonis) 
Atdzejojumi, tulkojumi:  
 Navrateks, Kšištofs. Pilsētnieki, ne vietējie: [par pilsētas kultūrvides veidošanu] no poĜu 
val. Kultūras Forums, Nr. 26 (2005, 15./22.jūl.)  
 Франко, Іван,  Dzejas = Вірші / Ivans Franko; sast. un priekšv. sarakst. Jurijs Sadlovskis; no 
ukr. val. atdzej. Māris Salējs, Zintis Zīme, Amanda Aizpuriete. Rīga : LUBA, 2006,  59, [1]  lpp. 
 VodeĦĦikovs, Dmitrijs.  DzejoĜi: "Ak, kurš gan iespētu tik gauži lūkoties..."; "Ak, alkains, 
sarkans grēks kā lauva mani plosa..."; Melnraksts / no krievu val. Karogs, Nr. 2 (2008, febr.), 42.–
47. lpp.  
 Sadlovskis, Jurijs. Mūs visus kaujas laukā salasīs: Sapnis; Metamorfozes; Novēlējums; 
Leopoli - ěvova; Zvejnieki; Pēc neatkarības; "mēs nezinām..."; Nakts apokalipse; "sieviete ir..."; 
GlābiĦš / no ukr. val. Kultūras Forums, Nr. 15 (2008, 18./25. apr.), 6. lpp.  
 Važiks, Adams. Pumpis Pragā / no poĜu val. Kultūras Forums, Nr. 22 (2009, 12./19. jūn.) 
 Galčinskis, Konstantijs Ildefonss. Iz infernālās antoloăijas; "Visam, kas vien bijis, kam bij 
jānotiek..."; ZobgaĜa brilles; "Ola..."; Ilgi es blandīju maldos: [ar īsām ziĦām par aut. (1905–1953)] / 
no poĜu val. Kultūras Forums, Nr. 22 (2009, 12./19. jūn.)  
 Rimaruks, Igors. Fotogrāfija; Kserokopija; „Melnā kausā pār malām lās...”; Glosolālijas / no 
ukr. val. Vējš no Ukrainas: UkraiĦu klasiskās un mūsdienu dzejas antoloăija.  Rīga, 2009, 291., 291., 
293., 294. lpp. 
 Božestovskis, Valdemārs.  Meitene un francūzis ; Rēgs : [stāsti] / no poĜu val. Karogs, Nr.10 
(2009, okt.), 27.–44.lpp.  
Monogrāfiskie izdevumi: 
 Rižijs, Marians. Uldis BērziĦš. Dzīve un laiktelpas poētika, LULFMI, 2011, 208 lpp. 
Tulkotie izdevumi: 
 Česlavs Milošs. Dzimtā Eiropa. Rīga : Zvaigzne ABC, 2011, 368 lpp. 
Dzejas grāmatas: 
 DzejoĜu krājums “MāmiĦ es redzēju dziesmu”. Dzeja un atdzeja. Autora ilustrācijas. 
“Enigma”, 1999. Grāmata izdota ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
 DzejoĜu krājums “Mana politika”. Dzeja. “Pētergailis”, 2001. Grāmata izdota ar Kultūrkapitāla 
fonda un Annas Dagdas fonda atbalstu. Annas Dagdas prēmijas laureāte.  
Papildus ziĦas par profesionālo darbību: 
Stipendijas 
Latvijas Kultūras fonda stipendiāts 1998. gadā. 
Baltijas valstu rakstnieku centra Visbijā (Zviedrija) viena mēneša stipendija 1999. gada februārī. 
Latvijas Kultūrkapitāla fonda stipendija (6 mēneši) 2000. gadā poĜu jaunākās dzejas atdzejošanai. 
Latvijas Kultūrkapitāla fonda stipendija (6 mēneši) 2003. gadā biogrāfisko apceru par H. M. Majevski 
un U. BērziĦu sarakstīšanai Literatūras institūta sērijai “Latviešu rakstnieku portreti”. 
Latvijas Kultūrkapitāla fonda stipendija (3 mēneši) 2004. gadā latviešu mūsdienu dzejas publikācijas 
sagatavošanai Amerikas interneta žurnālam “Omega” www.howlingdogpress.com 
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Latvijas Kultūrkapitāla fonda stipendija (6 mēneši) 2006. gadā trešā dzejoĜu krājuma 
pabeigšanai. 
Latvijas Kultūrkapitāla fonda stipendija (3 mēneši) 2007. gadā StaĦislava VispjaĦska lugas 
„K āzas” tulkošanai. 
Mērėstipendija (11 mēneši) 2009.–2010. gadā ESF projektā „Atbalsts doktora studijām 
Latvijas Universitātē” – zinātniskā grāda pretendentiem. 
 
Projekti: 
Pētniecības projekti 
 Programmas „Letonika” ietvaros: Latviešu rakstnieku portreti. (K. Skujenieks, 
J. Rokpelnis, U. BērziĦš u. c.) (Projekta vad. I. KalniĦa, autori E. Lāms, A. KubuliĦa, R. 
Veidemane, M. Salējs) – 2005 
 Programmas „Letonika” ietvaros: latviešu literatūra 2000–2006 (Projekta vad. L. 
Silova, autori M. Salējs, K. VērdiĦš, R. Ceplis, L. Silova, I. DubiĦa, L.Ulberte). – 2006 
 Programmas „Letonika” ietvaros: monogrāfijas par dzejnieku Uldi BērziĦu rakstīšana 
– 2009-2010 
Starptautiskā sadarbība 
 Projekta “Latviešu mūsdienu dzejas publikācijas Amerikas interneta žurnālam 
“Omega” (www.howlingdogpress.com)” koordinators – 2004 
 Kultūras akadēmijas LKA bakalaura programmas „Māksla” apakšprogrammas 
„Dramatiskā teātra aktiera māksla” III kursa studentu jeb Dailes teātra 9. studiju iestudējuma 
vajadzībām tulkota poĜu dramaturăijas klasiėa StaĦislava VispjaĦska drāma dzejā „K āzas”, 
kas tikusi vairākkārt rādīta viesizrādēs Polijā, kā arī iekĜauta Dailes teātra repertuārā – 2007 
 Polijas kultūras ministra Bogdana Zdrojevska piešėirtais goda apbalvojums 
„ZasłuŜony Dla Kultury Polskiej” (Par nopelniem poĜu kultūras labā) 2009. gada 9. jūnijā. 
  
Valodu prasmes: 
 Latviešu dzimtā 
 AngĜu  sarunvalodas līmenī 
 Krievu  Ĝoti labi 
 PoĜu  Ĝoti labi 
 UkraiĦu ar vārdnīcu 
 Vācu  ar vārdnīcu 
 
 
2012. gada 16. janvārī        Marians Rižijs 
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ILVA MAGAZEINA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 

Dzimšanas gads: 1967 
Kontaktadrese: Lielā iela 2-30, Liepāja, LV-3401 
 

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

Izglītība: 
2005.–2010. Studijas Liepājas Universitātes doktorantūrā 
2002.–2005. Studijas Liepājas Universitātes maăistrantūrā 
1985.– 1990. Studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, ASTF 
 

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: 
2010. Liepājas Universitātes lektore 
2005. Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā (Mg. sc. educ.) 
1990. Liepājas Pedagoăiskās akadēmijas asistente 
 

Profesionālā darbība: 
2010. lektore Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātĦu fakultātē 
1997. 2000. Informātikas skolotāja Liepājas 6. vidusskolā 
1990. Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes datortehnikas inženiere 
1990.–2010. asistente Liepājas Universitātes Matemātikas un informātikas katedrā 
 

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 

• Informācijas tehnoloăijas, 1 KRP  
• Informācijas tehnoloăijas, 2 KRP 
• Grafiskās apstrādes sistēmas I, 2 KRP 
• Grafiskās apstrādes sistēmas II, 2 KRP 
• Grafiskās apstrādes sistēmas III, 2 KRP 
• Grafiskās apstrādes sistēmas IV, 2 KRP 
• 3D grafika, 4 KRP 
• Izdevniecības sistēmas, 2 KRP 
• Informācijas tehnoloăijas mākslā II, 2 KRP 

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

Magazeina Ilva. Audiovizuālie mācību materiāli matemātikā. Matemātikas mācīšana: 
vēsture un perspektīvas. 7.starptautiskās zinātniskās konferences referātu krājums. Tartu, 
Igaunija: TU, 2006. 159.–163. lpp. 
Magazeina Ilva. Harmonijas un haosa elementi studentu un docētāju savstarpējās 
attiecībās ceĜā uz profesionālo kompetenču apguvi. Sabiedrība un kultūra. 
13.starptautiskās zinātniskās konferences referātu krājums. Liepāja, 2011. 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 

Projekti: 
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2011.01.–2011.03.piedalīšanās ESF projektā „Vispārējās izglītības pedagogu 
tālākizglītība”, eksperte 

2010. piedalīšanās ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, eksperte 
2010.07.–2010.11. Studiju programmas, mentoru profesionālās pilnveides programmas un 
atbalsta materiālu izstrāde un pilnveide projektā „Inovatīva un  praksē balstīta pedagogu 
izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” 
2006.– 2007. piedalīšanās ESSF projektā Tālākizglītības e-kursa „Datordizains IT 
speciālistiem” izstrāde un aprobācija. 

Valodu prasmes: 
latviešu val. – dzimtā valoda; 
krievu val. – pārvalda brīvi; 
angĜu val. – sarunvalodas līmenī; 
vācu val. – sarunvalodas līmenī. 

 
01.02.2012 Ilva Magazeina 
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GUNTA TRAMDAKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati 
 1959. gada 21. maijs 
 Saules iela 90, GrobiĦa, GrobiĦas novads, LV – 3430  
 tālr.: 63490204, 26378110, e-pasts: guntatra@inbox.lv 
 
ZiĦas par darba vietu 
  „Izdevniecība RaKa”, literārā redaktore 
 Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātes lektore              
 
Izglītība 
 2009.–2011.  Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte,  
   maăistrantūras programma „Latviešu filoloăija” (Latviešu valoda),  
   iegūts humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā 
 2006.–2008.  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Humanitārā fakultāte,  
   kvalifikācija – literārais redaktors 
 1978.–1983.  V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts,  
   kvalifikācija – latviešu valodas un literatūras skolotājs  
 1973.–1977.  MurjāĦu sporta internātskola, iegūta vidējā izglītība 
 
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi 
 Mg. philol. Liepājas Universitētē 2011. g. 
 
Profesionālā darbība 
2011. sept. – līdz šim brīdim  Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte, 
maăistrantūras programmas ”Rakstniecība un komunikācija” studiju kurss „Teksts 
rediăēšanas praktikums”, lektore              
2011. janv. – jūl. Liepājas Universitāte, Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultāte, 
maăistrantūras programmas ”Rakstniecība un komunikācijas” studiju kurss „Teksta 
rediăēšanas praktikums”, asistente  
2010. nov. – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes izdevums „LiepU Vēstis”, tekstu literārā 
redaktore 
2007. – līdz šim brīdim „Izdevniecība RaKa”, literārā redaktore 
2008. okt. – 2009. maijs GrobiĦas pilsētas dome, redaktore 
2007.–2010. „Apgāds Zvaigzne ABC”, Ārzemju literatūras redakcija, redaktore 
2006. febr. – maijs prakses vadītāja Liepājas Pedagoăijas akadēmijas studentiem 
1984.–2006. GrobiĦas vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja, 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas vadītāja 
1977.–1983. Apriėu pamatskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi) 
 Teksta rediăēšanas praktikums (2 KRP) kopā ar docenti Dzintru Šulci 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi) 

2011. gada 7.–12. martā Liepājas Universitātes studentu un maăistrantu zinātniskajā 
konferencē nolasīts referāts „Tulkotāju kompetence: pētījuma rezultāti” 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi) 
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Izdevniecība „LiePA” (zinātniskie raksti)   
Rakstu krājums „Izglītība un pilsoniskā sabiedrība” (2011. – sagatavošanā), tekstu literārā 
rediăēšana (tekstiem latviešu valodā)  
„Apgāds „Zvaigzne ABC”” (tulkotā literatūra) 
T. Egens „Dizainers”, redaktore (2010) 
F. Meja „Zem Toskānas saules”, redaktore (2010)  
K. Makkalova „Rēgs”, redaktore (2010) 
„Marks Tvens” (sērija „Domas un atklāsmes”), redaktore (2009)  
Dž. Grogens „Mārlijs un es”, redaktore (2009) 
T. Pārsons „Vīrs un sieva”, redaktore (2008) 
„Izdevniecība „RaKa”” (mācību literatūra) 
Komplekts I. DalbiĦa, I. Lāčauniece „Latviešu valoda vidusskolām” I, II, III daĜa, literārā 
redaktore (2009, 2010, 2011) 
Komplekts A. Skalberga „Literatūra vidusskolām” I daĜa, redaktore (2009) 
Grāmata A. Ērgle, V. Purēns, I. SviestiĦa „Kulturoloăija vidusskolām”, literārā redaktore 
(2009) 
Komplekts I. Briška, I. Kadiėe, D. Kalēja-Gasparoviča, M. Rudovska „Vizuālā māksla 
vidusskolām” I, II daĜa, literārā redaktore (2009, 2010, 2011) 
Komplekts S. Kazaka, D. Moroza „Mājturība un tehnoloăijas 5. klase”, „Mājturība un 
tehnoloăijas 6. klase”, „Mājturība un tehnoloăijas 7. klase”, literārā redaktore (2009, 2010, 
2011) 
A. Zeltkalna „Pārbaudes darbi latviešu valodā. 1”, redaktore (2009) 
L. Kliesmete „Pārbaudes darbi latviešu valodā vidusskolām”, redaktore (2010) 
L. Meluškāne „Mājturība un tehnoloăijas 1.–4. klase” (sērija „Pedagoăiskā bibliotēka”), 
redaktore (2007) 
Latviešu valodas aăentūra (metodiskā literatūra) 
R. Gauše, A. Kuduma, D. Laiveniece u. c. „Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un 
metodika”, redaktore (2011) 
GrobiĦas pilsētas domes projekts (grāmata) 
E. Jucevičs „Laiks. Cilvēki. GrobiĦa”, redaktore (2009) 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Apbalvojumi 
LR IZM Atzinības raksts par ieguldījumu audzēkĦu dzīves prasmju veicināšanā (2003) 
Liepājas rajona Izglītības pārvaldes Atzinība par skolēnu sagatavošanu rajona un valsts 
mācību priekšmetu olimpiādēm (2003) 
GrobiĦas pilsētas domes apbalvojums “Gada skolotājs 2006”  
GrobiĦas pilsētas domes pateicības raksti veiksmīgā skolēnu sagatavošanā rajona, novada un 
valsts olimpiādēm latviešu valodā, literatūrā, skatuves runā un ārpusklases darbā rajonā 
(1997–2006) 
Kursi 
Datorkursi (MS Office, Internet Explorer, Microsoft PowerPoint)  
Datorlingvistikas programma Transcriber  
Apliecinājums par Valsts valodas aăentūras rīkoto semināru literārajiem redaktoriem (2007) 
AngĜu valodas kursi (2006), Language To Go Pre – intermediate, iegūts sertifikāts Nr. 4235  
Vispārizglītojošo skolu latviešu valodas un literatūras skolotāju kursi “Mācību priekšmeta 
“Latviešu valoda” laikmetīga īstenošana skolās ar latviešu mācību valodu”, “Mācību 
priekšmeta “Literatūra” laikmetīga īstenošana skolēna personības attīstībai” (2006) 
Tālākizglītības programma “Efektīvas audzināšanas darbības plānošana un īstenošana 
izglītības iestādē” (2005) 
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Valodu prasmes 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – pārvaldu brīvi 
AngĜu – sarunvalodas līmenī, veicot redakcionālus labojumus tulkojumu manuskriptos, darbs 
ar tekstu oriăinālvalodā 
Lietuviešu – ar vārdnīcas palīdzību  
 
2012. gada 19. janvārī              Gunta Tramdaka 
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IVETA TUMAŠ ČIKA 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Personas dati: 
Dzimšanas gads: 25.10.1965. 
Kontaktadrese: Siena iela 3-28, Liepāja, LV-3401 
Tālrunis: 296197352, e-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv 
 
ZiĦas par darba vietu: 
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 
 
Izglītība: 

No 2009. – 
šobrīd 

Studijas Liepājas Universitātes  maăistrantūras studiju programmā 
„Karjeras konsultants” 

2005.-2007. Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātĦu maăistra grāds valsts 
tiesību apakšnozarē; 

1995.-2000. Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnēs, 
5. līmeĦa profesionālā kvalifikācija - jurists 

1984.-1988. Liepājas Pedagoăiskais institūts, matemātikas specialitāte, 
kvalifikācija – matemātikas skolotāja 

 
 
Papildus izglītība: 

21.04.2011. 
27.03.2008. 

Intelektuālā īpašuma diena RTU - diskusija, pieredzes apmaiĦa 
seminārs Administratīvais process mācību iestādē, SIA „RAJOS” 
(sertifikāts), 

11.03.2008. seminārs Pats sev jurists: svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība, 
slēdzot līgumus, SIA „Arhīvs L” (sertifikāts), 

12.07.2007. seminārs Administratīvais process kā instruments tiesiskajās 
attiecībās ar valsti un aktuālākās likuma prasības līguma slēgšanas 
procesā, SIA „Ekspresdruka” (sertifikāts) 

 
Profesionālā darbība: 

No 20.11.2006. Liepājas Universitāte, juriskonsulte 
No 25.10.2006. Liepājas Universitāte, lektore 
No 01.2006. SIA „Avards”, valdes locekle un kapitāldaĜu īpašniece 
01.02.2005.-
17.11.2005. 

SIA „TOLMETS”, juriste 

08.01.2002.-
01.02.2005. 

LR UzĦēmumu reăistrs, valsts notārs 

01.02.1995.-
08.01.2002. 

LR Naturalizācijas pārvalde, Liepājas reăionālās nodaĜas 
vadītāja vietniece 

 
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): 
 Publiskās tiesības, 2 KRP 
 Komerctiesības, 2 KRP  
 Autortiesības, 1 KRP 
 Civiltiesības, 2 KRP 
 Starptautiskās tiesības, 2 KRP 
 Tūrisma darījumu tiesiskās attiecības, 2 KRP 
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 Likumdošana izglītības sistēmā un bērnu tiesību aizsardzība, 1 KRP 
 Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā, 2 KRP 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi): 
Tumaščika I. Eiropas Savienības pilsoĦa tiesības un pienākumi. Sabiedrība un kultūra XI : 
rakstu krājums. Liepājas Universitāte. Sociālo zinātĦu katedra. VadībzinātĦu katedra. Sast. 
Arturs Medvedckis.  Liepāja : LiePA, 2009.  
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): 
Projekti:   
1.2009.–12.2009. – Projekts „KĜūsti par uzĦēmēju 5 dienās!”, intelektuālā īpašuma kursa 
lektore 
11. 2011. – Projektu vadība, tiesību kursa lektore 
12. 2011. – Projekts „KĜūsti par uzĦēmēju 5 dienās!”, intelektuālā īpašuma kursa lektore 
 
Intelektuālā īpašuma pasniedzēju tīkla dalībniece 
 
Valodu prasmes:   
Latviešu – dzimtā valoda 
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
Krievu – brīvi 
 
2012. gada 25. janvārī        Iveta Tumaščika 
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4. Studiju kursu programmas 
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KURSA KODS KomZP008 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

   
KURSA AUTORE 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Linda Lauze HMZF Dr. philol., asociētā 

profesore 
 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 stundu 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

4 lekcijas (8 stundas) 
 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 praktiskās nodarbības (16 stundu) 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 – akadēmiskā maăistra   

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

Apgūts sintakses, teksta lingvistiskās analīzes un/vai 
interpunkcijas kurss bakalaura programmā 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Komunikāciju zinātne. Valodniecība/sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėi Radīt izpratni par tekstu un tā veidošanu atbilstoši autora 

komunikatīvajam nolūkam. 
Kursa uzdevumi 1. Veidot izpratni par teksta vienībām un to sakara izteikšanas 

līdzekĜiem. 
2. Nostiprināt praktiskās iemaĦas tekstveides jautājumos. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Valodas kompetence 

Kursa valoda Latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Teksta jēdziens. Tekstveides procesa 
raksturojums. Strukturālās teksta vienības. 
Teikums kā galvenā teksta uzbūves vienība. 
Teikuma strukturālie modeĜi, to realizācija tekstā. 
Vārdu saistāmība. Semantiskās un 
kompozicionālās teksta vienības. Teksta vienību 
sakara izteikšanas līdzekĜi. 

The notion of text. Characterization of the text-
formation process. The sentence as the main unity of 
text structure. Structural sentence models, their 
implementation in the text. Valence of words. 
Semantical and compositional units of text. Means of 
expressing links between text units. 
 

 
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 (24) Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 

nodarbības, 
laboratorijas darbi) 

Ievads 2 1 lekcija 

Kursa nosaukums latviski Tekstveide 
Kursa nosaukums angliski Text-formation 
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Teksta jēdziens. Mutvārdu teksti un rakstveida teksti. 
Tekstveides procesa raksturojums. Ieteikumi dažāda tipa tekstu 
plānošanā. 
Strukturālās teksta vienības 
Izteikums. Konstrukcijas ar tēmas nominatīvu vai infinitīvu. 
Izsacījums. Virsfrāzes vienība, tās strukturālie modeĜi. 
Savrupizteikums, tā funkcijas tekstā. 

2 1 praktiskā 
nodarbība 

Teikums kā galvenā teksta uzbūves vienība 
Teikuma strukturālie modeĜi, to realizācija tekstā. Valences 
jēdziens. Vārdu saistāmība. Teikuma locekĜu saistīšanas 
nosacījumi. Vārdu secība. Tekstveides paĦēmieni personas 
runas un domu atspoguĜošanai. Salikta teikuma veidošana. 

10 1 lekcija 
4 praktiskās 
nodarbības 

Semantiskās un kompozicionālās teksta vienības.  
Semantiskās teksta vienības ar priekšmetiskuma, norises, laika, 
vietas, cēloĦa, seku, nolūka, nosacījuma un veida nozīmi. 
Blīvēšana un kāršošana mutvārdu un rakstveida tekstā. 
Kopējs informācijas saturs – kompozicionālās teksta vienības 
pamats. Rindkopas un virsfrāzes vienības salīdzinājums.  
 

4 1 lekcija 
1 praktiskā 
nodarbība 

Teksta vienību sakara izteikšanas līdzekĜi. 
Vispārīgie un speciālie teksta vienību sakara izteikšanas līdzekĜi. 
Teksta vienību organizēšana strukturāli, semantiski un 
komunikatīvi sakarīgā veselumā. Aktuālais dalījums. 

4 1 lekcija 
1 praktiskā 
nodarbība 

Monologs un dialogs 
Monoloăiska un dialoăiska teksta pazīmes: kopīgais un 
atšėirīgais. Dialoga veidi. 

2 1 praktiskā 
nodarbība 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās (56) 

Teorētiskās literatūras studijas. 
Patstāvīgais darbs par vārdu saistāmību. 
Teikuma strukturālo modeĜu un to realizācijas noteikšana 
tekstā. 
Dažādu tekstu veidošana.  
ZiĦojuma sagatavošana par kādu tekstveides jautājumu (pēc 
izvēles). 
 

22 
12 
6 
 
 
6 
10 
 

 
Prasības KRP iegūšanai Sekmīga programmas apguve. Piedalīšanās semināros. 

Kartotēka. Kontroldarbs. Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos 
darbos. 
Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā – eksāmenā. 

 
Mācību pamatliteratūra 1. BeitiĦa, M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. 

Liepāja : LiePA, 2009. 
2. Ceplītis, L., Rozenbergs, J., Valdmanis, J. Latviešu valodas 
sintakse. Rīga : Zvaigzne, 1989. 
3. KārkliĦš, J. Infinitīva sintaktiskās potences. Rīga : LVU izd., 
1976. 
4. Laiveniece, D. Teksta sintakse un tekstveides jautājumi 
latviešu valodas mācību līdzekĜos. Vārds un tā pētīšanas aspekti 
: rakstu krājums, 13(1). Liepāja : LiePA, 2009, 98.–112. lpp. 
5. Lauzis, A. Teikuma vērsums un vārdu kārta. Valodas prakse: 
vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 4. 
Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 62.–71. lpp. 
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6. Linell, P. Approaching Dialogue: Talk, interaction and 
contexts in dialogical perspectives. Amsterdam and Philadelphia 
: John Benjamins Publishing Company, 1998. 
7. Rozenbergs, J. Teksta lingvistika un valodas prakse. Latviešu 
valodas kultūras jautājumi. 22. laidiens. Rīga : Avots, 1986, 
36.–51. lpp. 
8. Rozenbergs, J. Par dažiem tekstveides paĦēmieniem. 
Linguistica Lettica, 1. Rīga : Latviešu valodas institūts, 1997, 
226.–231. lpp. 
9. Valdmanis, J. Sintaktiskās konstrukcijas saturs un „dalītās 
zināšanas”. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 7. 
Liepāja : LiePA, 2003, 213.–221. lpp. 
 

Mācību papildliterat ūra 1. BaltiĦš, M. Zinātniska raksta struktūrelementi. Konferences 
„Zin ātnes valoda” materiāli. Rīga : Valsts prezidentes dibinātā 
Valsts valodas komisija, 2003, 5.–11. lpp. 
2. BeitiĦa, M. Saiklis nevietā. Latviešu valodas kultūras 
jautājumi. 22. laidiens. Rīga : Avots, 1986, 62.–67. lpp. 
3. Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. 
Rīga : Zvaigzne, 1991. 
4. Freimane, I. Trešā persona latviešu verbu sistēmā. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. 
5. Lauze, L. Ikdienas saziĦa: vienkāršs teikums latviešu 
sarunvalodā. Liepāja : LiePA, 2004. 
6. Lauze, L.  Atbildes uz vispārējiem jautājumiem latviešu 
sarunvalodas sintaksē. Letonikas otrais kongress. Kurzemes 
novadakultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana. 
Liepāja : Liepājas Universitāte, 2008, 106.–118. lpp.  
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Raksti krājumos: ”Latviešu valodas kultūras jautājumi”, 
„Valodas aktualitātes”, „Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Interneta resursi: 
www.lu.lv/filol/valoda/ 
 www.valoda.lv, www.vvk.lv. Piedalīšanās zinātniskajās 
konferencēs. 

 
 
Kursa autore:   

Linda Lauze 
 
12. 01. 2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domes sēdē Nr. 7 16.01.2012. 

 
 Fakultāte (pēc kursa piederības), Domes sēdes protok. Nr. Datums 
HMZF dekāne   

Zanda Gūtmane 
 
16.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS FilZP647 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kult ūras filosofija 
Kursa nosaukums angliski Philosophy of Culture 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilva Skulte HMZF Dr. philol., asoc. prof. 
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 

5 

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

5-6 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Filozofija 
Kursa mērėi 
 
 

iepazīties ar kultūras jēdziena dažādajām 
filozofiskajām interpretācijām, kā arī ar mūsdienu 
kultūras skaidrojumam relevantākajām filozofijas 
koncepcijām 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

- apgūt kultūras teorijas un analīzes teorētiskos 
pamatus 
- iegūt izpratni par mūsdienu filozofijas skolu un 
teorētiėu idejām un modeĜiem kultūras skaidrojumā 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Studentiem jāzina svarīgākās mūsdienu filozofijas 
skolas un to nozīme un loma kultūras jautājumu 
skaidrojumā. 
 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros maăistranti 
iepazīsies ar kultūras jēdziena 
dažādajām interpretācijām, kā arī 
studēs mūsdienu filozofu darbus ar 
mērėi izprast dažādo mūsdienu 
kultūras interpretāciju un 
raksturojumu būtību. 

In the framework of this course students will obtain 
knowledge about the most imporatant definitions and 
interpretations of the notion of culture, as well as study 
main concepts and theories about culture as they arouse 
in modern thought. 
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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) 
• Kultūra un civilizācija: 

filozofijas atbildes. 
• Cilvēks kā indivīds. Cilvēks kā 

radoša būtne. Cilvēks un 
sabiedrība. 

• K.Marksa ekonomiskais 
determinisms. Mūsdienu 
marksisms.  

• Psihoanalītiskais modelis 
(Z.Freids). Psihoanalīzes 
sociālās implikācijas (Lakāns, 
Žižeks).  

• Dzīves filozofijas tradīcija 
(F.Nīče).  

• Dekonstruktīvisms (Ž.Derridā).  
• Strukturālisms (K.Levī-Stross).   
• Poststrukturālisms (M.Fuko).  
• Postmodernisms (Liotāra lielo 

naratīvu [grand narratives] 
beigas).  

• Kultūras studijas (R.Viljamss, 
S.Hols) 

• Kontrkultūras ideoloģijas loma 
mūsdienu pasaules ainā.  

• Frankfurtes skolas kritiskā 
teorija (Adorno „kultūras 
industrija“). Hābermāsa 
komunikatīvās darbības teorija.. 

2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

L 
 

L 
 
 

L 
 
 
 

L 
 
 

S 
 

S 
S 
S 
S 
 
 

L 
 

S 
 

S 

Studenta patstāvīgais darbs Teorētiskā materiāla studijas, gatavošanās semināriem, 
eseju izstrāde 

 
Apjoms stundās 

56 

Prasības KRP 
iegūšanai 

izstrādātas 5 esejas, izstrādāts un prezentēts noslēguma darbs un 
sekmīgi nokārtots eksāmens 
 

Mācību 
pamatliteratūra 

White, M.G. A philosophy of Culture: the case of holistic 
pragmatism. – Princeton: Princeton University Press, 2002 
Adorno, T. Horkheimers, M. Apgaismes dialektika. – Rīga: LMC, 
2009. 
Liotārs, Ž.F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. – Rīga, 
LMC, 2007. 
Gofmanis, E. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. – Rīga, Madris, 2001. 
Gīrcs K. Kultūru interpretācija. – Rīga: AGB, 1998. 
Kasīrers. E. Apcerējums par cilvēku. – Rīga: Intelekts, 1997. 
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Rortijs, R. Nejaušība, ironija, solidaritāte. – Rīga: Pētergailis, 1999.  
 

Mācību 
papildliterat ūra 

 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

Derrida, J. (1967)Of Grammatology.// 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/derrid
a.htm 

Freud, S. (1932) from LECTURE XXXI (1932) The Anatomy of the 
Mental Personality// 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/at/freud2
.htm 

Habermas, J. 1998 Communicative Ethics// 
http://www.marxists.org/reference/archive/habermas/1998/communic
ative-ethics.htm 

Lévi-Strauss, C. (1958) Structural Anthropology Chapter II 
Structural Analysis in Linguistics and in Anthropology // 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/levistr
a.htm 

Lyotard, J.F. (1979) The Postmodern Condition A Report on 
Knowledge. 
//http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyota
rd.htm 

Marcuse, H. One-Dimensional Man 2: The Closing of the Political 
Universe.//http://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/
one-dimensional-man/ch02.htm 

Marcuse, H. One-Dimensional Man Introduction to the First Edition 
The Paralysis of Criticism: Society Without Opposition.// 
http://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/one-
dimensional-man/introduction.htm  

Marx, K. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. 
//http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labo
ur.htm; http://www.theory.org.uk/ctr-rol6.htm 

Michel Foucault (1969) The Archæology of Knowledge Chapter 
1 The Unities of Discourse. 
//http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/fouc
ault.htm  

Mistry, R. Can Gramsci's theory of hegemony help us to understand 
the representation of ethnic minorities in western television and 
cinema? //http://www.theory.org.uk/ctr-rol6.htm 
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Nietzsche, F. CHAPTER V (THE NATURAL HISTORY OF 
MORALS) 
//http://www.marxists.org/reference/archive/nietzsche/1886/beyond-
good-evil/ch05.htm 

Redmond, D. Adorno's Negative Dialectics as Multinational 
Marxism..//http://www.efn.org/~dredmond/admm.txt 

Zizek, S. Censorship Today: Violence, or Ecology as a New Opium 
for the Masses//http://www.lacan.com/zizecology1.htm  
  

 
Kursa autors: 

 Ilva Skulte 12.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss 
apstiprināts: 

HMZF 
domē 

Nr. 7 16.01.2012. 

 Fakultāte(pēc 
kursa piederības) 

Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 94 

KURSA KODS LitZ5420 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Aktu ālie procesi literatūrā: latviešu literatūra 
Kursa nosaukums angliski Topicalities in literature: Latvian literature 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anda Kuduma HMZF Docente, Dr. philol. 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 
24 kontaktstundas; 56 st. studentu patst. darbs 

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

5 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

7 

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

5 

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

Bakalaura līmeĦa humanitārās studijas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne, literatūras vēsture 
Kursa mērėi 
 
 

Veidot priekšstatu par aktuālajiem procesiem latviešu 
literatūrā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1)iepazīt nozīmīgākās  latviešu literatūras attīstības 
tendences 20./ 21.gs. mijā un 21.gs sākumā, spilgtāko autoru 
daiĜradi un darbus; 
2) izzināt un izprast aktuālā literārā procesa raksturu; 
3) studēt literatūrvēstures un literatūrteorijas, 
literatūrkritikas  materiālus; 
4) analizēt daiĜdarbus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

 Literārā darba analīzes prasmes, zināšanas par jaunākās 
latviešu literatūras attīstības tendencēm un literatūrteorijas 
jautājumiem. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kurss sniedz ieskatu jaunākajos 
latviešu literatūras procesos. Izlases 
veidā raksturotas konkrētā literārā 
procesa nozīmīgākās personības 
prozā, drāmā, dzejā, to estētiskie 
uzskati un daiĜrades psiholoăija, 
analizēti būtiskākie daiĜdarbi. 

The course offers insight into recent processes of 
Latvian literature. A selection of the most important 
personalities in prose, drama and poetry and their 
aesthetic perception and psychology of works in 
concrete process of literature are characterised. The 
main literary works are also analysed. 
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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. Latviešu jaunākā literatūras un kultūras procesu 
aktuālo tendenču raksturojums. Attīstības 
perspektīvas. 

2 Lekcija 

2. Latviešu jaunākā prozas procesa raksturojums. 
Tendences, personības.  

2 Lekcija 

3. Nozīmīgāko prozas tekstu analīze. 4 Semināri 
4. Latviešu jaunākā drāmas procesa raksturojums. 
Latviešu oriăināldrāmas un teātra procesi. 
Tendences, personības, teksti.  

2 Lekcija 

5. Nozīmīgāko drāmas tekstu un to skatuvisko 
interpretāciju analīze. 

 4 Seminārs 

6. Latviešu jaunākā dzejas procesa raksturojums. 
Tendences. Personības. 

2 Lekcija 

7. Nozīmīgāko dzejas tekstu analīze. 2 Seminārs 
8. Literārā un jaunrades procesa aktuālo norišu 
raksturojums. Literārie grupējumi. Literārās 
akadēmijas un Jauno autoru semināra darbība. 
Literatūra internetā. 

4 Lekcija, seminārs 

9. Latviešu jaunākās literatūrkritikas tendences. 2 Seminārs 
   

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētisko materiālu studijas: 

• Literatūrkritiku analīze un izvērtējums; 
• Jaunāko literāro procesu analīze. 

Literāro avotu apguve: 
• Jaunāko prozas, dzejas un drāmas tekstu 

analīze un izvērtējums. 
Patstāvīgu ziĦojuma sagatavošana par aktuālajiem 
procesa jautājumiem.  
 

56 

Prasības KRP iegūšanai Kursa teorētiskā satura apguve. Aktīva līdzdalība 
semināros. Rakstveida ziĦojums par vienu no 
aktuālajām kursa tēmām.  
 

Mācību pamatliteratūra Latviešu literatūras vēsture, 3.sēj., 2002. 
Berelis G. Latviešu literatūras vēsture,1998. 
Versija par...latviešu literatūra 2000 – 2006, 2007. 
Latviešu rakstnieku portreti, 1997, 2004, 2006, 2007.  

Mācību papildliterat ūra Berelis G. Klusums un vārds, 1997. 
Berelis G. Neēd šo ābolu. Tas ir mākslas darbs, 2001. 
CimdiĦa A. Dzīve tekstā. – R., 2006.  
CimdiĦa A. Teksts un klātbūtne. – R., 2000. 
Hausmanis V., Kalnačs B. Latviešu drāma 20. 
gadsimta otrā puse. R., 2006. 
Postmodernisms teātrī un drāmā. – R., 2004. 
Kalnačs B. Etīdes latviešu drāmas vēsturē. Liepāja, 
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2007. 
Aktuālas problēmas literatūrzinātnē. Rakstu krājums. 
Liepāja, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009. 
Letonika. Rakstu krājumi. R., LiepU, 2007, 2008, 2009. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Literārie periodikas izdevumi „Karogs”, „Teātra 
Vēstnesis”, „ Kultūras Forums”, „ Latvju teksti”  u.c. 
www.satori.lv ; www.orbita.lv u.c. 

  
 

Paraksts 

 
 

Anda Kuduma 

 
 

 12.01.2012. 
    
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Fakultāte(pēc kursa 

piederības) 
Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS  
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Aktu ālie procesi literatūrā: bērnu literat ūra  
Kursa nosaukums angliski Topicalities in literature : Children’s literature  
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

1 KRP 
 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
SANDRA OKUĥEVA HMZF Lektore, Mg. Philol. 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

40 

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

2 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

4 

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

5-6 

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

Vēlama studiju kursa „Bērnu literatūra” apguve 
bakalaura studijās 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūras zinātne: literatūras vēsture  
Kursa mērėi 
 
 

Dot iespēju studentiem attīstīt priekšstatu par bērnu 
literatūras specifiku,  iegūt izpratni par aktuālajiem 
procesiem latviešu bērnu literatūrā pasaules bērnu literatūras 
kontekstā (tēmas, veidi, žanri, autori, daiĜdarbi, radošie 
meklējumi), pilnveidojot literāra teksta analīzes un 
interpretācijas iemaĦas starpdisciplinārā aspektā.  

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1) studēt literatūrkritisko un kultūrvēsturisko materiālu par 
bērnu literatūru;  
2) iepazīt nozīmīgākās parādības mūsdienu latviešu  bērnu 
literatūrā; 
3) pētīt bērnu rakstniecības tekstus un to interpretācijas 
piemērus. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratne par aktuālām parādībām un tendencēm mūsdienu 
latviešu bērnu literatūrā,  pilnveidotas  starpdisciplināras 
pētniecības prasmes. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursa ietvaros studentiem 
tiek dota iespēja attīstīt priekšstatu par 
bērnu literatūras specifiku,  iegūt 
izpratni par aktuālajiem procesiem 
latviešu bērnu literatūrā, pilnveidojot 
literāra teksta analīzes un 

The course offers insight into specify of children’s 
litearture, into recent processes of Latvian children’s 
literature. The students improve the skills of text 
analysis and interpretation in the inter-disciplinary 
aspect.  
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interpretācijas iemaĦas 
starpdisciplinārā aspektā. 

 
 

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) 
Aktuālie procesi un parādības mūsdienu latviešu 
bērnu literatūrā. 

4 Lekcija 

Mūsdienu latviešu bērnu literatūras tekstu (prozas, 
dzejas, dramatiska)  analīze. 

2 Seminārs  

Vizuālais vēstījums mūsdienu latviešu bērnu 
literatūrā: „bilžu grāmata”, komikss, manga, 
grafiskais stāsts. 

2 Seminārs  

Bērna vēstījums: autors – bērns latviešu literatūrā. 2 Seminārs  
Mūsdienu latviešu bērnu literatūras tekstu 
interpretācija kultūrā.    

2 Seminārs  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Gatavošanās semināriem: daiĜliteratūras tekstu, 
kultūrvēsturisko un literatūrkritisko materiālu studijas. 
Periodiskie izdevumi bērniem Latvijā: mērėauditorija, 
tematika, tradīciju maiĦa. 
Referāta sagatavošana, prezentācija. 

16 
 
2 
 
10 

Prasības KRP iegūšanai Darbs semestrī (dalība semināros un sekmīgi 
nokārtoti studiju darbi – 50 %) un referāts 
(iesniegts teksts un prezentācija – 50 %) 

Mācību pamatliteratūra 1. Bērnu literatūra: vērtējumi, pārdomas, atzinības, 
lasīšanas veicināšana. Rīga: Garā Pupa, 2005. 
2. Stikāne, I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. 
Rīga:  Raka, 2005. 
3. Stikāne, I., Tretjakova, S., Zandere, I. Zirgs, kas 
naktī dzied. Bērnu literatūra Latvijā. Rīga, 2006. 

Mācību papildliterat ūra 1. Bērnu rakstnieki stāsta par sevi: Mazā biogrāfiju 
bibliotēka. 1.,2. Rīga: Garā pupa, 1998., 2000. 

2. Latviešu literatūras vēsture: 3 sējumos. Rīga: LU 
Literatūras, folkloras un mākslas inst., 1998-2001. 

3. Latviešu rakstniecība biogrāfij ās: enciklopēdija : 
2.pārstr. un papild. izd. Rīga: Zinātne, 2003. 

4. Latviešu rakstnieku portreti. Rīga, 1994., 1998., 
2001., 2004., 2007. u.c. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Raksti žurnālos Grāmata, Karogs, krājumos Aktuālas 
problēmas literatūrzinātnē, Valoda un literatūra 
kultūras apritē  u.c. 
www.pasakas.net ; www.letonika.lv ; www.bibliogid.lv  
Bookbird  http://www.childrenslit.com   

Kursa autors:  Sandra OkuĦeva 12.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 

Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 

HMZF dekāne    
 

Zanda Gūtmane 

 
 
16.01.2012. 
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KURSA KODS LitZ6939 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Aktu ālie procesi literatūrā:  
tulkot ā literatūra, populārā literatūra 

Kursa nosaukums angliski Topicalities in literature : Translated literature, 
Popular literature  

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zanda Gūtmane 
Edgars Lāms 

HMZF Asoc. prof., Dr. philol. 
Prof., 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 

7 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Paplašināt redzējumu par literatūras attīstības 
aktuālākajiem procesiem, apzinot situāciju tulkotās 
daiĜliteratūras jomā Latvijā un iztirzājot jaunākos 
pasaules literatūras tulkojumus latviešu valodā un 
populāro tendenču aspektus ārzemju un latviešu 
literatūrā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Izvērtēt informāciju par pasaules literatūras 
aktualitātēm, attīstības tendencēm, 
nozīmīgākajiem autoriem. 

2. Apzināt aktuālākos pasaules literatūras 
tulkojumus latviešu valodā, nozīmīgākos 
mūsdienu literatūras tulkotājus.  

3. Izvērtēt tulkotās literatūras recepciju Latvijā: 
analizēt tulkojumu anotācijas, recenzijas 
periodikā un interneta portālos. 

4. Izlasīt atsevišėus aktuālākos populārās literatūras 
paraugus, pārspriest un vērtēt tos. Noskaidrot 
zīmīgākos populārās literatūras procesus 
literatūrā, diskutēt par tiem.  

5. Iepazīties ar literatūrkritiskās domas 
inerpretācijām par populārās literatūras darbiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās Literārā procesa vērtēšanas kompetences 
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kompetences) Prasme argumentēti interpretēt un novērtēt literatūras 
attīstības tendences,  konkrētas tulkotās literatūras un 
populārās literatūras tendenču izpausmes. 
 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis – iepazīstināt studentus 
ar jaunākajiem literārajiem 
procesiem. Galvenā uzmanība 
pievērsta jaunākajiem tulkojumiem 
latviešu valodā. Studiju kursa 
„Aktuālie procesi literatūrā” viena 
daĜa veltīta populāro tendenču 
novērtēšanai jaunākajā literatūrā. 
Paredzētas diskusijas par atsevišėiem 
kulta autoru darbiem gan ārzemju, 
gan latviešu literatūrā. 

The aim of the course is to acquaint the students with 
the trends of topical processes of literature. The main 
attention is given to recent translations in Latvian. A 
part of the study course is devoted to estimation of 
popular tendencies in the latest literature. There are 
scheduled discussions about several works of cult 
authors in foreign and Latvian literature. 
 

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. Tulkojums kā jēdziens.  2 Lekcija 
2. Situācijas apzināšana tulkotās daiĜliteratūras jomā 
Latvijā, jaunāko tulkojumu apzināšana.  

4 Seminārs 

3.Tulkotās literatūras anotāciju, recenziju analīze. 
Atsevišėu nozīmīgu un aktuālu tulkojumu analīze. 

6 Seminārs 

4. Populārās literatūras būtība un dažādās 
interpretācijas. Radniecīgie jēdzieni un 
izpausmes(triviālā literatūra, kulta literatūra, 
komerciālā literatūra, bestsellers u.c.) 

2 Lekcija 

5. Populārās literatūras raksturīgākie 
atzari(kriminālliteratūra, šausmu literatūra, 
fantastikas literatūra un fantāzijas romāns, 
melodramatiskā literatūra u.c.) 

2 Lekcija 

6. Latviešu populārās literatūras vēstures apskats. 2 Lekcija 
7. Konkrētu populārās literatūras atzaru, autoru un 
darbu iztirzājums, diskusijas(S.Kings, T.Hariss, 
D.Brauns, P.Koelju, S.Meijere u.c.; A.Migla, 
V.Rūmnieks, A.PuriĦš, E.Lukjanskis, Z.SkujiĦš u.c.) 

6 Semināri 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms 
stundās 

 

1. Apskats par pasaules literatūras aktualitāšu 
atspoguĜojumu Latvijas periodiskajos izdevumos. 

2. Informācijas izvērtējums par nozīmīgākajiem 
mūsdienu pasaules rakstniecības autoriem 
interneta portālos.  

3. Populārās literatūras teorētisko aspektu studijas. 
4. Tulkotās un populārās literatūras lasīšana (izlases 

veidā). Attiecīgā literatūrkritiskā materiāla 

6 
 
7 
 
 
13 
30 
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iepazīšana. Gatavošanās semināru diskusijam. 
Prasības KRP iegūšanai Lekciju tēmu apguve. Avotu studijas. 

Rezultatīva līdzdalība semināros. 
 

Mācību pamatliteratūra Morrison, Jago. Contemporary fiction. 
London, NewYork: Routledge, 2003. 
The Oxford Quide to Contemporary 
Literature/ Ed. John Sturrock.Oford, 
New York: Oxford University Press, 
1997. 

Mācību papildliterat ūra Budens, B. Kultūras tulkojums: kāpēc 
tas ir svarīgs un kurā vietā sākt. www. 
satori.lv 
Biezais, H. Kultūra un subkultūra. 
Grāmata, 1991, Nr. 1, 62.-69. lpp. 
Palēviča M. Diletantisma spēks un 
nespēks. Palēviča M. Aistētikas 
problēmas. Rīga: A. Gulbis, 1936, 
88.-95. lpp. 
Berelis G. Detektīvs attīstīta 
sociālisma apstākĜos. Berelis G. 
Latviešu literatūras vēsture. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1999, 218.-227.lpp. 
Berelis G. Klusums un vārds. Rīga: 
Daugava, 1997. 
Aktuālas problēmas literatūras 
zinātnē: Populārās un elitārās 
tendences literatūrā un mākslā. 
Liepāja: LiePA, 13, 2008. 
Grāmatu sērija „Personība un 
daiĜrade” (par Anšl. Eglīti, A. 
Kolbergu u.c.) 
www. jr.lv 
www. satori.lv 
„Latvju teksti”, „Kentaurs” u.c. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti www. jr.lv 
www. satori.lv 
„Latvju teksti”, „Kentaurs” 

 
Kursa autori: 

 Z.Gūtmane 
 
E. Lāms 

08.01.2012 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
HMZF dekāne  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS ValoP638 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma, kurai tiek 
piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A  
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gunta SMILTNIECE HMZF Asociētā profesore, Dr. philol. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits 6 (12 stundas) 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 (12 stundas) 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- 
doktora) 

5-6 

Pārbaudes forma Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daĜa, kurā kurss 
jāapgūst) 

Zināšanas latviešu valodas gramatikā, leksikoloăijā, stilistikā 
atbilstoši  filoloăijas bakalaura studiju  programmai. 
 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība / latviešu sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėis Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par latviešu valodas 

morfoloăisko izteiksmes līdzekĜu stilistiskajām potencēm.  

Kursa uzdevumi 1. Apgūt teoriju par morfoloăijas līdzekĜu stilistiskajām 
potencēm un padziĜināt izpratni par morfoloăijas 
formu stilistiskajām potencēm. 

2. Attīstīt prasmi tekstā analizēt morfoloăijas līdzekĜu 
stilistisko lietojumu, kā arī prasmi izvēlēties 
atbilstošus stilistiskos izteiksmes līdzekĜus runas un 
rakstu valodā. 

3. Attīstīt prasmi tekstā saskatīt un novērst 
morfostilistiskās kĜūdas. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Kursa apguves rezultātā ir apgūtas teorētiskās un praktiskās 
zināšanas  par morfoloăisko formu stilistiskajām potencēm un 
morfoloăisko līdzekĜu stilistisko lietojumu dažādos valodas 
stilos, kā arī  morfostilistisko  kĜūdu  novēršanas prasme  
tekstu rediăēšanā.  

Kursa valoda Latviešu valoda 
 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI (l īdz 300 rakstu 

zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA  ANGLISKI (l īdz 300 
rakstu zīmēm) 

Mūsdienu latviešu valodas morfoloăisko formu 
stilistiskās potences. Morfoloăiskie varianti, to 
sinonīmija. Morfostilistiskie izteiksmes līdzekĜi, to 
daudzveidība. Morfostilistiskās pārmaiĦas gramatisko 
kategoriju realizācijā mūsdienas. Morfostilistiskās 
kĜūdas, to novēršana. 

Stylistic potences of the morphological forms in 
the modern latvian language. Morphological 
synonyms as stylistic ekspresive resouces. 
Morphostylistic modifications in the realization 
of the grammatical categories. Morphostylistic  
mistakes in the text, correction of the text.  

 

Kursa nosaukums latviski Tekstveides morfostilistiskais aspekts 
Kursa nosaukums angliski Morphostylistics 
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
 
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās 
Veids 
(lekc., 
semin.,  
prakt. 
nodarb., 
labor.  
darbi) 

I. Ievadjautājumi  

 

II. Lietv ārds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Īpašības 
vārds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Skait Ĝa 
vārds 
 
 
V. Vietniekvārds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Darb ības 
vārds 

Morfostilistikas izpratne. Morfoloăisko izteiksmes 
līdzekĜu stilistiskās potences. Norma un varianti 
morfoloăijā. Morfoloăisko variantu sinonīmija. Valodas 
normas un morfoloăisko formu estētiskā funkcija. 

1. Dzimtes kategorijas stilistiskais aspekts. Dzimte 
personu apzīmējumos. Dzimtes formu atbilstība 
(neatbilstība) bioloăiskajam dzimumam, neatbilstības 
motīvi. Kopdzimtes vārdi. Gramatiskā dzimte un 
politkorektums latviešu valodas kontekstā. 
2. SkaitĜa kategorijas stilistiskais aspekts. Vienskaitlinieki 
un daudzskaitlinieki, to stilistiskās potences. PārmaiĦas 
vienskaitlinieku un daudzskaitlinieku lietojumā 
mūsdienās. 
  3. Locījuma kategorijas stilistiskais aspekts. 
Bezprievārda locījumu sinonīmija. Bezprievārda un 
prievārda locījumu sinonīmija.  

 
1. Salīdzināmo pakāpju stilistiskās potences. Pamata 
pakāpe, tās niansētāji l īdzekĜi. Sinonīmiskie pārākās un 
vispārākās pakāpes nozīmes izteikšanas līdzekĜi.   

2. Īpašības vārda priedēkĜu un piedēkĜu stilistiskās 
potences. Afiksu emocionāli ekspresīvā nokrāsa. 
Atvasinājumi ar -īg-, -isk-, -ēj-, un ar -ain-, -ot-,  to 
atšėirīgās nozīmes. Īpašības vārdi ar -īgs un divdabji ar -
ošs. Īpašības vārdi ar -isk- vai lietvārds ăenitīvā iestāžu un 
organizāciju nosaukumos. 
 
SkaitĜa vārda viens stilistiskais lietojums. SkaitĜa vārdu 
desmits, simts, tūkstotis, miljons stilistiskais lietojums. 
Aptuvena un nenoteikta daudzuma izteikšana. 
 
1.Personu vietniekvārdu stilistiskās funkcijas. VienskaitĜa 
1. personas vietniekvārds es un 2. personas vietniekvārds 
tu. DaudzskaitĜa 1.personas vietniekvārds mēs un 2. 
personas vietniekvārds jūs. 3. personas vietniekvārdi. 
2.Piederības vietniekvārdu stilistiskās potences. 
Atvasināto piederības vietniekvārdu stilistika. 
3. Jautājamo vietniekvārdu un attieksmes vietniekvārdu 
kas un kurš atšėirīgais lietojums. 
4. Norādāmo vietniekvārdu lietojuma problēmgadījumi. 
 
1.Darbības vārda raksturojums no stila viedokĜa. Kārtas 
kategorija. Ciešamās kārtas stilistiskās potences. 

2 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

2 st. 
lekcijas 
 
 
 
 
2 st. 
lekcijas 
2 st. 
semināri 
2 st. prakt. 
darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 st. 
lekcija 
4 st. 
semināri 
 
 
 
 
 
2 st. 
semināri 
 
 
2 st. 
lekcijas 
3 st. 
semināri 
 
 
 
 
 
 
2 st. 
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VII. Apst ākĜa 
vārds 
 
 
 
VIII. Pal īgvārdi 
 
 
 
 
 
 
 

2. Atgriezenisko darbības vārdu nozīmes un stilistiskais 
lietojums. 
3. Izteiksmes un laika formu stilistiskais lietojums. 
Īstenības izteiksme, tās sinonīmija ar citām izteiksmēm. 
Īstenības izteiksmes vienkāršo un salikto laika formu 
stilistiskās potences. Atstāstījuma izteiksmes formu 
nozīmes. Pavēles paveids. Vēlējuma izteiksmes formas 
citu izteiksmju funkcijā. Pavēles izteiksmes stilistiskais 
lietojums. 
4. Nenoteiksme, tās lietojums dažādu izteiksmju funkcijā. 
5. Stilistiski semantiskas atkāpes  priedēkĜverbu lietojumā. 
6. Divdabji, to stilistiskais lietojums, raksturīgākās kĜūdas 
to lietojumā. 
 
ApstākĜa vārdu nozīmes pastiprinājuma vai pavājinājuma 
izteikšana ar citu vārdu palīdzību. Stilistiskās potences 
saistībā ar apstākĜa vārdu darināšanu un formu attīstību. 
Sinonīmās apstākĜu vārdu formas. 
 
1. Prievārdu lietojuma stilistiskais aspekts. Prievārdisko 
un bezprievārdisko vārdu savienojumu nozīmes 
sinonīmija un atšėirības. Nevēlama citvalodu ietekme 
prievārdu lietošanā. Prievārdu izvēle. 
2. SaikĜu lietojuma stilistiskais aspekts: nozīmes 
nošėiršana, novietojums teikumā.  
3. Partikulas, to stilistiskās potences un nozīme valodas 
stila veidošanā. Partikulu lietojums nevietā. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lekcijas 
2 st. 
semin. 
2 st. prakt. 
darbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 st. 
semināri 
 
 
 
 
2 st. 
lekcijas 
2 st. 
semināri 

 
 

Studenta patstāvīgais darbs Apj
oms 
stun
dās 

1. Lietvārdu dzimtes un skaitĜa formu stilistiskais aspekts daiĜliterat ūrā un publicistikā.  
a) ZiĦojums, izmantojot brīvi izvēlētus avotus. c) VienskaitĜa un daudzskaitĜa formu lietojuma 
motivācijas izvērtējums publicistikas tekstos. 
2. Locījumu formu stilistiskais aspekts. Locījumu sinonīmija. Prievārdisko un 
bezprievārdisko konstrukciju lietojums. ( DaiĜliteratūras tekstu analīze.) 
3.Īpašības vārdu leksiskie gradācijas izteikšanas līdzekĜi. (DaiĜliteratūras tekstu analīze.) 
4. Īpašības vārdu afiksi -īg-, -isk-, -ēj-, -ain-, -ot-, to atšėir īgās nozīmes. Īpašības vārdi ar - īgs 
un divdabji ar -ošs.  (Darbs ar tekstu.) 
5. Vietniekvārdu stilistiskās funkcijas. KĜūdas vietniekvārdu lietojum ā. (Tekstu analīze. 
Tekstu rediăēšana.) 
6. Atgriezenisko darbības vārdu leksiski semantiskās nozīmes un stilistiskais lietojums. 
(ZiĦojums, izmantojot brīvi izvēlētus avotus. Tekstu rediăēšana.) 
3. Darbības vārdu izteiksmes formu un laika formu stilistiskās potences. Izteiksmju 
sinonīmija. Nenoteiksme, tās lietojums dažādu izteiksmju funkcij ā. (Tekstu analīze.) 
5. Stilistiski semantiskas atkāpes  priedēkĜverbu lietojumā. (Tekstu rediăēšana.) 
6. Divdabji, to stilistiskais lietojums, raksturīgākās kĜūdas to lietojumā. (ZiĦojums, izmantojot 
publicistikas tekstus, tekstu rediăēšana.) 
7. Palīgvārdu lietojuma stilistiskais aspekts. (Tekstu analīze) 

6 
 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
6 
 
4 
4 
 
6 
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8. Gatavošanās eksāmenam. 8 

 
Prasības KRP iegūšanai Aktivit āte un darba pozitīvs vērtējums semināros un praktiskajos darbos,  

mājas darbu izpilde.  Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75%. Ieskaite. 
Mācību pamatliteratūra Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga: Zvaigzne, 1993. 

470 lpp. 
Kalme, V., Smiltniece, G. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un 
morfoloăija.  Liepāja: LiePa, 2001. 293 lpp. 
Rozenbergs, J. Latviešu valodas praktiskā stilistika, II. Rīga: Zvaigzne, 
1983. 150 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Grase, H. Dažas vietniekvārdu lietojuma kĜūdas. – Latviešu valodas 
kultūras jautājumi. Rīga: Liesma, 1972. 93. – 101.lpp. 
Kalnača, A. Dzimtes stilistiskās funkcijas latviešu sarunvalodā. – LU  
Raksti. Valodniecība. Latvistika, 728. sēj. Rīga: LU  Akadēmiskais 
apgāds, 2008. 28. – 34. lpp. 
 Kalnača, A. Darbības vārdu laika formu gramatiskā sinonīmija. –  Baltu 
filoloăija, VII. Rīga: Latvijas Universitāte, 1997. 116. –126. lpp. 
 Kalnača, A. Izteiksmju sinonīmija latviešu valodā. – Baltu filoloăija, IX. 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 173.- 186. lpp. 
Kalnača, A. Publicistikas valoda un morfostilistika. Valoda: nozīme un 
forma. PlašsaziĦas līdzekĜu valoda = Language: Meaning and Form. 
Mass Media Language. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 59.–64. 
lpp. 
Kalnača, A. Saliktās tagadnes lietojums mūsdienu latviešu valodā. 
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, 3. Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007, 61.–68. lpp. 
NītiĦa, D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 
2004. 41.- 42. lpp. 
Pūtele, I. Dažas problēmas profesiju nosaukumu lietošanas praksē. -  
Linguistica Lettica , 4. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1999. 74.– 
83.lpp. 
SkujiĦa, V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 
1999. 83.- 103.lpp. 
Smiltniece, G. Divdabju gradācija. Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi, 2. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 88.–92. lpp. 
 Smiltniece, G. Kopdzimtes lietvārdi latviešu valodā. Linguistica Lettica, 
18. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2008, 15.–26. lpp. 
Strelēvica, D. Par gramatiskajām dzimtēm un politkorektumu latviešu 
valodas kontekstā. Linguistica Lettica, 13. Rīga : LU Latviešu valodas 
institūts, 2004, 52.–68. lpp. 
Ščucka, A. Substantīva daudzskaitĜa formu lietojums mūsdienu latviešu 
valodā. - Vārds un tā pētīšanas aspekti, 11. Liepāja: LiePA, 2007. 264.-
274. lpp. 
Šmidebergs, I. Par verbiem ar lieku priedēkli. – Linguistica Lettica, 17. 
Rīga:  LU Latviešu valodas institūts,  2008. 104.- 112. lpp. 
Urbanoviča, I. Īpašības vārda piedēkĜu semantiskais paralēlisms. -  Vārds 
un tā pētīšanas aspekti, 10.   Liepāja: LiePA, 2006. 59. – 69.lpp. 
Vulāne, A. Lietvārdu skaitĜa kategorijas semantika mūsdienu latviešu 
valodā: problēmas pieteikums.Valodniecības raksti-1. Rīga: LU aăentūra 
„LU Latviešu valodas institūts”, 2008. 165.- 175. lpp. 

 
Periodika, interneta resursi Raksti periodiskajā izdevumā „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”. 
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un citi avoti Interneta resursi: www.lu.lv/filol/valoda/ ; www.valoda.lv; www.vvk.lv.;  
 
Kursa autore:  Gunta Smiltniece 13. 01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 

 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Sēdes prot. Nr. 7 16.01.2012. 
 Fakultāte (pēc kursa piederības), domes sēdes 

protokola Nr. 
Datums 

HMZF dekāne  Zanda Gūtmane 
 

16.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS KomZ7003 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) A 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna Laiveniece HMZF Asociētā profesore, Dr. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  4 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

8 

Kursa l īmenis  4–5 (maăistrs) 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas   
ZinātĦu nozare/apakšnozare Komunikāciju zinātne/komunikācijas teorija 
Kursa mērėis Palīdzēt maăistrantiem veidot priekšstatu un izpratni par 

tekstu daudzveidību un funkcionēšanu sociālajā vidē. 
Kursa uzdevumi 1) noskaidrot teksta funkcijas, to klasifikāciju variantus; 

2) analizēt faktorus, kas nosaka teksta funkcionālo 
efektivitāti sociālajā komunikācijā (atbilstību mērėim, 
adresātam, situācijai utt.); 

3) vērtēt dažādu tekstu ietekmīgumu sociālajā 
komunikācijā; 

4) veidot tekstus atbilstoši sociālās komunikācijas 
daudzveidīgumam, mērėtiecīgi izraugoties valodas 
līdzekĜus teksta ietekmīgumam.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Maăistranti izprot teksta funkcionālo daudzveidību 
sociālajā komunikācijā – ir pilnīgota viĦu komunikatīvā 
kompetence. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā tiek aplūkotas teksta lingvistikā 
izmantotās teorijas tekstu pētniecībai sociālās 
komunikācijas aspektā. Tiek iepazītas tekstu 
funkcijas un analizēti valodas līdzekĜi, kas 
izmantojami šo funkciju kvalitatīvai 
nodrošināšanai. Tekstu produktivitāte tiek vērtēta 
no pragmatisma pozīcijām – vai teksts, tā ietekme 
atbilst mērėim, kam teksts ticis radīts. Tas nosaka 
teksta funkcionālo efektivitāti sociālajā 
komunikācijā. 

The study course deals with the theories 
used in text linguistics for research on texts 
from the social communication aspect. Text 
functions are studied and language means, 
which are applicable to performing 
functions of good quality, are analysed. Text 
productivity is evaluated from the positions 
of pragmatism – whether the text, its impact 
complies with the aim for which the text has 
been created. This determines the functional 

Kursa nosaukums latviski Teksts sociālajā komunikācijā 
Kursa nosaukums angliski Text in Social Communication 
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efficiency of the text within social 
communication. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās 

Veids  

0. Ievadjautājumi. Sociālās komunikācijas jēdziens. Runāta un 
rakstīta teksta īpatsvars sociālajā komunikācijā. Mutvārdu un 
rakstveida tekstu adresācijas veidi un formas sociālajā 
komunikācijā. PlašsaziĦas līdzekĜu (laikrakstu, TV, radio, 
interneta) nozīme sociālajā komunikācijā un tekstu apritē. 

2 Diskusija 

1. Valodas funkciju apskats, to īstenojums tekstā. 
 1. 1. Karla Bīlera organona modelis. 
 1. 2.  Romāna Jākobsona valodas funkciju klasifikācija. 
 1. 3. Mihaela Halideja valodas komunikatīvo funkciju 

klasifikācija. 

4 Vizuālās 
lekcijas 

2. Diskursa jēdziens. Sociālā diskursa aspekti – publicistika, 
reklāma, ideoloăija, kultūra, reliăija, izglītība un zinātne, 
lietvedība un tiesvedība utt. Sociālās komunikācijas tekstu 
klasifikācijas problēmas.  

2 Diskusija  

3. Sociālās komunikācijas tekstu tekstveides tipi, to pazīmes.     
 3.1. Tēlojoši vēstījošais tekstveides tips. 
 3.2. Tēlojoši aprakstošais tekstveides tips. 
 3.3. Informatīvi vēstījošais tekstveides tips. 
 3.4. Informatīvi aprakstošais tekstveides tips. 

2 
 
 
2 

Vizuālā 
lekcija 
 
Praktiskā 
nodarbība 

4. Valodas līdzekĜu un teksta funkcionālā iedarbīguma sakarība. 
Teksta analīze no runas aktu teorijas aspekta (lokūcijas, 
ilokūcijas un perlokūcijas līmenis). Džona Serla ilokutīvo 
aktu grupas – tekstu veidu klasifikācijas pamats sociālajā 
komunikācijā. 

 4.1. Reprezentatīvā grupa – pareăojums, diagnoze u. c. 
 4.2. Direktīvā grupa – rīkojums, lūgsna u. c. 
 4.3. Komisīvā grupa – līgums, garantija u. c. 
 4.4. Ekspresīvā grupa – līdzjūtība, sūdzība u. c. 
 4.5. Deklaratīvā grupa – pieteikums, novēlējums u. c. 

2 
 
 
2 

Vizuālā 
lekcija 
 
Praktiskā 
nodarbība 

5. Tekstu pamatfunkcijas (pēc Klausa Brinkera) un tām 
atbilstošie tekstu veidi sociālajā komunikācijā. 

 5.1. Informatīvā funkcija – ziĦas, recenzija u. c. 
 5.2. Pamudinājuma (apelatīvā) funkcija – reklāma, 

sprediėis u. c.  
 5.3. Obligācijas funkcija – zvērests, aizliegums u. c.  
 5.4. Kontaktfunkcija – apsveikums, kompliments u. c. 
 5.5. Deklaratīvā funkcija – testaments, spriedums u. c. 

2 
 
 
4 

Praktiskā 
nodarbība 
 
Seminārs 

6.  Sociālās komunikācijas tekstu izvērtējums pēc Herberta Paula 
Graisa kooperatīvi lingvistiskā principa, kas ietver 
kvantitātes, kvalitātes, būtiskuma un skaidrības maksimu. 

2 Praktiskā 
nodarbība 

  24  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās (56) 
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Teorētiskās literatūras studijas. 
Tekstu kartotēkas izveide atbilstoši kādai (brīvi izraudzītai) 
teksta funkciju klasifikācijai. 
Eksāmena darbs – teksta izveide kādai (brīvi izraudzītai) 
sociālās komunikācijas jomai kopā ar komentāriem par 
izmantoto valodas līdzekĜu pamatojumu teksta funkcionālajai 
efektivitātei. 

20 
 
16 
 
 
20 

 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Spēja piedalīties diskusijās par kursa teorētiskajiem aspektiem un 
prasme praktiski analizēt tekstu paraugus atbilstoši kritērijiem. 
Kartotēkas un ieskaites darba izstrāde. 

 
Mācību 
pamatliteratūra 

1. NītiĦa, Daina, IĜjinska, Larisa, Platonova, Marina. Nozīme 
valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti. Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2008. 

2. Plaude, Ilze. Pragmatika. Rīga : SIA Jumi, 2004. 
3. Rozenbergs, Jānis. Teksta lingvistika un valodas prakse. Latviešu 

valodas kultūras jautājumi. 22. laidiens. Rīga : Avots, 1986, 36.–
51. lpp. 

4. Rozenbergs, Jānis. Teksts. Laimdots Ceplītis, Jānis Rozenbergs, 
Jānis Valdmanis. Latviešu valodas sintakse. Rīga : Zvaigzne, 1989, 
142.–224. lpp.  

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Brinker, Klaus.  Linguistische Textanalyse : eine Einführung in 
Grundbegriffe und Methoden. 3., durchgesehene und erweiterte 
Auflage. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1992. 

2. Ločmele, Gunta. Latviešu reklāmas zemteksts. Vārds un tā 
pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 9. Liepāja : LiePA, 2005, 321.–
326. lpp. 

3. NītiĦa, Daina. Daži profesionālās valodas pragmatikas aspekti. 
Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 7. Liepāja : LiePA, 
2003, 371.–376. lpp. 

4. Гусев, Станислав. Метафизика текста. Коммуникативная 
логика. Санкт-Петербург : Издательский Центр “Гуманитарная 
Академия”, 2008. 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

http://lingvostilistika.ru/ 
Rakstu krājums “Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” 

 
 
Kursa autore:  Diāna Laiveniece 09. 01. 2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
   
HMZF dekāne   Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
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KURSA KODS PsihP157 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski 202    DaiĜrades psiholoăija  
Kursa nosaukums angliski Psychology of Creative Work 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

 Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Linda Zulmane HMZF 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 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Psiholoăija. Literatūrzinātne / Literatūras teorija, 
Literatūras vēsture 

Kursa mērėi 
 
 

Radīt izpratni par kreatīvu personību, tās daiĜrades 
procesa vispārīgajām likumsakarībām un individuālo 
savdabību, daiĜrades procesu, tā attīstību, kā arī  radošo 
spēju attīstīšanas iespējām literatūras apguvē. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Sniegt priekšstatu par daiĜrades procesa būtību, sniegt 
ieskatu rakstnieku daiĜrades psiholoăijā, jaunrades 
procesa laboratorijas niansēs. 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas daiĜrades procesa, daiĜrades psiholoăijā, 
radošo prasmju izkopšana un pielietojums 
māksliniecisku darbu  un autoru radošā procesa  izpētē 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā tiks aplūkotas daiĜrades definīcijas 
un tipoloăija. DaiĜrade kā  process. Radoša 
personība kā daiĜrades subjekts. Personības 
kreativitāte.  DaiĜrades procesu 
ietekmējošie faktori, kā arī  daiĜrades 
individuālā savdabība. Radošā procesa 
posmi. 

The course will discuss definitions and typology of 
creative activity. The creative activity as a process. 
Creative personality as subject of the creative 
activity. Creativity of the personality. Factors 
influencing the process of the creative activity, as 
well as individual originality of the creative 
activity. Phases of the creative process. 



 

 111 

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) 
DaiĜrade, tās būtība. Definīcijas, tipoloăija. 
DaiĜrades procesa īpatnības un raksturojums. 
 

2 Lekcija 

DaiĜrades psiholoăija, tās metodes. Vēsture, attīstība.  
P. Birkerts, P. Dāle, J. Bunduls, R. Bebre. u.c. 
 

4 Lekcija, seminārs 

DaiĜradīšanas psiholoăija. Mākslinieka personība 
Radoša personība. Radošums, radošais process. 
Kreativitāte. 
 

4 seminārs 

Radošas personības struktūra. Saskarsmes, vienatnes un 
vientulības loma mākslinieka personības attīstībā un 
daiĜradē u.c. impulsu klātesamība. 
 
 

4 Lekcija, seminārs 

Rakstnieku, mākslinieku jaunrades process.   
 Autora (pēc izvēles) daiĜrades izpēte.  
 

8 Seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisko materiālu studijas, prezentācijas 
sagatavošana, literāro avotu apguve, daiĜrades 
procesa (autors pēc izvēles) izpēte (rakstiski) 
 

56 

Prasības KRP iegūšanai  
Aktīva un pozitīvi novērtēta līdzdalība 
seminārnodarbībās, patstāvīga darba izstrāde par 
daiĜrades procesa īpatnībām (autors pēc izvēles), 
ieskaite. 
 

Mācību pamatliteratūra DaiĜrades psiholoăija Latvijā.-R.: Valters un Rapa, 
2008. 
Bebre R. Ievads daiĜrades psiholoăijā. – R.: KM, 1982.  
Bebre R. DaiĜrades procesu psiholoăija. – R.: KM, 
1983.  
Bebre R. DaiĜrades procesa posmi. – R.: KM, 1985.  
Bebre R. Mākslinieka personība, tās attīstība. – R.: KM, 
1987.  
Radoša personība, I. Zin. rakstu krāj., sast. R.Bebre. – 
R.: Vārti, 1999/2000, 2003. 
Birkerts P. DaiĜradīšanas psiholoăija, I. – R.: Kultūras 
balss, 1925.  
Birkerts P. Pedagoăiskā psiholoăija. - Jelgava: 
Neimanis, 1923.  
Hausmanis V. RaiĦa daiĜrades process. – R.: Zinātne, 
1971.  
OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Māksla un pašatklāsme. 
– R.: AGB, 1999.  
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Mācību papildliterat ūra Bebre R. Ieskats RaiĦa dzejas jaunrades procesā // 
Karogs, 1972. N.4.  
Bebre R. Dzejnieka personība un daiĜrade // Karogs, 
1977. N.3, 4.  
Bebre R. Kreativitāte un skolotāja personība // 
Skolotājs, 1997. N.1.  
Birkerts P. RaiĦa daiĜradīšanas procesa psiholoăija // 
Grāmata, 1991. N.4.  
Berdjajevs N. Jaunrades pasaule. “Jaunrades būtība” un 
radošās ekstāzes pārdzīvojums // Grāmata, 1992. N.3.  
Jungs K.G. Par analītiskās psiholoăijas attieksmēm pret 
poētiski māksliniecisko jaunradi // Grāmata, 1991. N.4.  
Jungs K.G. Psiholoăija un poētiskā jaunrade // Karogs, 
1991. N.9. – 10.  
Bohm D. On Creativity. – London, New York: 
Routledge, 1988.  
Выготский Л.С. Воображение и творчество в 
детском возросте. – М.: Просвещение, 1991.  
Выготский Л.С. Психология искуства. М.: 
Педагодика, 1987.  
Клег Б., Бич П. Интенсивний курс по развитию 
творческого мышления. М.: АСТ, Астрель, 2004.  
Психология художественного творчества.-М.,1999. 
 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti „Karogs”, „Kentaurs XXI”, „Grāmata” 
www.satori.lv 
www. e-biblioteka. lv 
www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/ 
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 Linda Zulmane 09.01.2012. 
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 Fakultāte (pēc kursa 
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Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS Valo7036 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Zinātniskā pētniecība I, II, III,IV 
Kursa nosaukums angliski Scientific research I, II, III,IV 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

4 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zanda Gūtmane, 
maăistra darbu vadītāji   

HMZF Asoc. prof., Dr. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

18 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība. Literatūrzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Teorētiska un praktiska gatavība maăistra darba 
izstrādei un darbam zinātniskajā pētniecībā 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1.Veidot priekšstatu par zinātniska pētījuma būtību 
un metodoloăiju, kā arī par zinātniska darba 
izstrādes tehnoloăiju. 
2.Sagatavot izvēlētā maăistra darba tēmai atbilstoša 
zinātniska pētījuma (referāta) prezentāciju.  

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zinātniskās pētniecības un akadēmiskās rakstīšanas 
prasmes un iemaĦas. 
 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursa mērėis – palīdzēt studentiem   
sagatavoties maăistra darba izstrādei 
un attīstīt akadēmiskās rakstīšanas 
prasmes, kā arī attīstīt zinātniskās 
pētniecības pamatiemaĦas.  

The aim of the course – to groom students for the 
writing of the master work and to educate the skills 
of the academic writing as well as to improve the 
basic acquirements of scientific research.   
 

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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I. Teorētiska sagatavošanās zinātniski pētnieciskā 
darba veikšanai (1 KRP) 

  

1. Zinātniska pētījuma pamatbūtība, zinātniskas 
izziĦas un zinātniskas izteiksmes specifika.  
Humanitāro un starpdisciplināras ievirzes pētījumu 
specifika. Maăistra studiju programmas 
„Rakstniecības studijas” pētījumu lauks. 

3 Lekcija 

2. Maăistra darba pētījuma objekta un tēmas izvēle.  2 Lekcija 
3. Avotu un kritiskās literatūras studijas, materiāla 
vākšana, sistematizēšana. Darbs ar datu bāzēm 
(nodarbība bibliotēkā). 

2 Lekcija, seminārs 

4. Zinātniska pētījuma metodoloăija. Teorētiskās 
bāzes izvēle un tās pamatojums. 

2 Lekcija, seminārs 

5. Maăistra darba struktūras plānošana, mērėa un 
hipotēzes izvirzīšana. 

2 Lekcija, seminārs 

6. Prasības maăistra darba noformēšanai 1 Lekcija 
II.  Maăistra darba koncepcijas izstrāde (1 KRP) 12 Seminārs 
III. Ma ăistra darba seminārs (darbs ar maăistra 
darba vadītāju)  (1 KRP) 

12 Seminārs 

IV. Pētnieciskā projekta/ referāta sagatavošana 
un prezentācija (1 KRP) 

12  

 48  
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Maăistra darba iestrāžu izveide, koncepcijas 
sagatavošana  
Pētnieciskā projekta/ referāta sagatavošana un 
referšāna zinātniskā konferencē 
 

50 
 
62 

Prasības KRP iegūšanai Līdzdalība lekcijās un semināros; maăistra darba iestrāžu 
izveide (tēma, plānojums, metodoloăija, teorētiskā 
literatūra) 
Maăistra darba koncepcijas prezentācija. 
Pētnieciskā projekta/ referāta sagatavošana un 
prezentācija 

Mācību pamatliteratūra Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. R.: J. Rozes apg., 
2006. 
Mūze B., Pakalna D., KalniĦa I. Bibliogrāfiskās norādes 
un atsauces. R. LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 

Mācību papildliterat ūra Konferences „Zinātnes valoda” materiāli. R.: Valsts 
prezidentes dibinātā Valsts valodas komisija, 2003. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski 
norādījumi LiepU studentiem. www.liepu.lv 

 
Kursa autors: 

 Zanda Gūtmane 08.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
HMZF dekāne  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS LitZ5915 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Prozas teorija un analīze 
Kursa nosaukums angliski Theory and Analyses of Prose 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Edgars Lāms HMZF Profesors, Dr. 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 

6 

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

5-6 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne: Literatūras teorija 
Kursa mērėi 
 
 

Prozas teorijas padziĜināta apguve, diskusijas par 
aktuālākajiem problēmjautājumiem. 
Attīstīt prasmes pielietot teorētiskās zināšanas prozas 
tekstu analīzē 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Izpratnes pilnveidošana par prozu kā literatūras veidu, 
par teorijas un prakses neviennozīmīgajām attiecībām. 
Aktuālo problēmu apzināšana prozas teorijā saistībā ar 
prozas attīstības jaunākajām tendencēm. 
Prozas žanru aktuālo problēmaspektu iztirzājums. 
Prozas tekstu analīzes iespēju un problēmu 
noskaidrošana. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Spēja patstāvīgi interpretēt prozas teorijas nostādnes. 
Izpratne par prozas teorijas un analīzes aktuālajām 
problēmām, spēja tās radoši risināt. 
Spēja adekvāti analizēt prozas tekstus atbilstoši to 
organiskajai būtībai un teorētiskajiem principiem. 
 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 
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Studiju kurss koncentrē uzmanību 
uz prozas kā literatūras veida un 
prozas žanru aktuālākajām 
problēmām prozas attīstības 
moderno tendenču kontekstā. Darbs 
orientēts uz prozas tekstu 
subjektīvās interpretācijas un 
patstāvīgās analīzes spēju attīstību. 
 

The study course focuses attention on the topical 
problems of prose as a type of literature and a genre of 
prose in the context of modern tendencies. The work is 
oriented on the development of skills of subjective 
interpretation of prose texts and independent analysis.  
 
 
 
 

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) 

Prozas māksla salīdzinājumā ar citiem literatūras 
veidiem un citām mākslām 

2 Lekcija, seminārs 

Mākslinieciskās prozas robežgadījumu analīze 2 Seminārs 
Prozas svarīgākās kvalitātes, teksta sastāvdaĜas un 
elementi 

4 Lekcija, seminārs 
 

Prozas analīzes iespējas un problēmas 2 Lekcija 
Universālisma aspekti romāna žanrā 2 Lekcija, seminārs 
Mūsdienu romāna attīstības tendences 2 Lekcija, seminārs 
Stāsts kā žanrs un kā vēstījums citās formās 2 Lekcija, seminārs 
Īsprozas žanru identitātes problēmas, žanru robežas, 
atšėirības un saplūsmes 

2 Lekcija, seminārs 

Mitoloăiskās cilmes žanri: literārā pasaka, teiksma 
u.c. 

2 Lekcija, seminārs 

Eksperimentāli prozas žanri, prozas attīstības 
tendences 

4 Seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras apguve un tekstu analīze. 
 

56 st. 

Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgā darba izpilde, sekmīga darbība 
semināros, eksāmena jautājumu sekmīga 
sagatavošana un nokārtošana 
 

Mācību pamatliteratūra Hiršs H. Prozas poētika. –R.: Zinātne, 1989 
Kiršentāle I., SmilktiĦa B., Vārdaune Dz. Prozas 
žanri. – R.: Zinātne, 1991 
SmilktiĦa B. Novele. Stili, virzieni, personības 
latviešu novelē(līdz 1945. gadam). – R.: zinātne, 
1999 

Mācību papildliterat ūra Hiršs H. Autora pozīcija romānā. – R.: Zinātne, 
1980 
Hiršs H. Kritika un polemika. – R.: Liesma, 1978 
Tabūns B. Prozas specifika. – R.: Zinātne, 1988 
Par prozas mākslu. – R.: Zinātne, 1974 
Kiršentāle I. Latviešu romāns. – R.: Zinātne, 1979 
CimdiĦa A. Esejas sākotne latviešu literatūrā. – R.: 
LU, 1997 – 26 lpp.  
CimdiĦa A. „teksts un klātbūtne” R., 2000 
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Sēr. „Rakstnieki par literatūru” 
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 
Stāsts:identitāte un modernie meklējumi. Rakstu 
krājums, 11. – Liepāja: LiePA, 2006 
Valeinis V. Ievads latviešu literatūrteorijas 
vēsturē.-Rīga: Zvaigzne ABC,1999 
u.c. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 Edgars Lāms 07.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Fakultāte (pēc kursa 

piederības) 
Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS LitZ6010 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Dzejas teorija un analīze 
Kursa nosaukums angliski Theory and Analyses of Poetry 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Linda Zulmane HMZF Mg. philol., lektore 
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 

7 

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

5–6  

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne / literatūras teorija 
Kursa mērėi 
 
 

Izpratnes veidošana par dzejas teksta izpratnes mainību 
latviešu dzejas vēsturē; iepazīstināšana ar dažiem 
modernā un postmodernā laika tekstveidnes 
paĦēmieniem un to analīzi; dažādu metodoloăisko 
pieeju apguve dzejas tekstu analīzē. 

Kursa uzdevumi 
 
 

Dzejas teorijas apguve un tās zinātnisks un radošs 
lietojums dzejas tekstu analīzē 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Dažādas metodoloăijas apguve dzejas tekstu analīzē 
 

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Teorētiski praktiskajā kursā „Dzejas 
teorija un analīze” studenti apgūst 
zināšanas par dzejas teksta mainību 
latviešu dzejas vēsturē un mūsdienās; 
iepazīstas ar dažiem tekstveidnes 
paĦēmieniem un to analīzi; apgūst 
atsevišėu literatūrteorētisko skolu 
metodoloăiju teorētiski un praktiskā 
teksta analīzē 

In the theoretical and practical study course „ The Theory 
and Analysis of Poetry” students are introduced with insight 
of poetic text, with some modes of modern expression and 
different kinds of methods of analysing lyrical texts. 
 
 
 
 
 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, Apjoms Veids  
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ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas) stundās (lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības, laboratorijas darbi) 

1. Dzejas teksta jēdziena izpratnes: „tradicionālais”, 
modernisma un postmodernisma diskurss. Dzejas 
teksta veselums un struktūra. Dzejas likums.  

2 + 2 Lekcija, seminārs 

2. Laiktelpa dzejā.  2 + 2 Lekcija, seminārs 
3. Ironija. Parodija. Paradokss Tropi. Pantmērs. 
Panta formas. 

2 + 4 Lekcija, seminārs 

3. Dzejas teksta interpretācija. Intertekstualitāte. 
Alūzija, reminiscence, citāts 

2 + 2 Lekcija, seminārs 

3. Dzejas teksta interpretācijas metodes: strukturālā, 
poststrukturālā, semiotiskā un psihoanalītiskā 
metode, receptīvā estētika.  

2 + 4 Lekcija, seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Mācību pamatliteratūras un palīgliteratūras studijas, 
atsevišėu dzejas tekstu un viena dzejoĜu krājuma 
analīze. 

56 

Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums, aktīva piedalīšanās 
semināros (tiek vērtēta ar ieskaitīts/neieskaitīts; 
rakstveida semināri tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu 
sistēmā), viena dzejoĜu krājuma rakstiska analīze. 
Eksāmens (1 teorētisks jaut. + 1 dzejoĜa analīze). 
Gala atzīme – eksāmena rezultāts (70%) + dalība 
semināros (30%). 

Mācību pamatliteratūra Kursīte J. Dzejas vārdnīca. R., 2002. 
Skalberga. A. Dzejas lasītājs. CD-ROM. 
Trumpe I. Pelēkās teorijas krāsas// Karogs.- 1991.- 
Nr. 3- 4.- 285.-287.lpp.; Trumpe I. Pelēkās teorijas 
krāsas// Karogs.- 1991.- Nr. 5.- 6.- 283.-286.lpp. 
Valeinis V. Literatūras teorija.- R.: Zvaigzne, 
1982.- 270 lpp.; Valeinis V. Jautājums par lirisko 
varoni kā jēdzienu // Kritikas gadagrāmata Nr. 13.- 
R.: Liesma, 1985.- 193.- 197.lpp.; Valeinis V. 
Poētika.- R.:LVI, 1966. ; Valeinis V. Par dzeju. 
R.:Liesma, 1967.-7-32.lpp. 
Valeinis V. Ievads literatūrzinātnē. – R.: LU, 1994.- 
353 lpp. ( vai Zvaigznes AbC 2007. gada 
izdevums); Valeinis V. Ievads latviešu 
literatūrteorijas vēsturē. R.: Zvaigzne ABC, 1999.; 
Valeinis V. DaiĜdarba analīze. – R.: Zvaigzne ABC, 
1999.- 85 lpp. 
 

Mācību papildliterat ūra Kursīte J. RaiĦa dzejas poētika. R., 1996. 
Uz kurieni, literatūras teorija? / Sast. un priekšv. 
aut. V. Ivbulis. R., 1995. 
Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. 
R., 1994. 
Jungs K.G. Dvēseles pasaule. R., 1994. 
Chandler D. Semiotics. Routledge, 2002. 
Eagleton T. How to Read a Poem. Blackwell 
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publishing, 2007. 
Hutcheon L. A Theory of Parody. University of 
Illinois Press, 2000. 
Лотман Ю. Анализ поэтического текста. Л., 
1972. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Karogs, Kultūras Forums 
 
Kursa autors: 

 Linda Zulmane 08.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Fakultāte (pēc kursa 

piederības) 
Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS LitZ4611 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Drāmas teorija un analīze 
Kursa nosaukums angliski Theory and Analysis of Drama 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Benedikts Kalnačs HMZF Profesors, Dr.habil.philol.  
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 

5  

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

5-6 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne, literatūras teorija  
Kursa mērėi 
 
 

Veidot sistemātisku priekšstatu par drāmas teorijas 
terminoloăiju, metodēm un to izmantojumu 
dramaturăiska teksta analīzē.  

Kursa uzdevumi 
 
 

Apgūt drāmas teorijas nozīmīgākos tekstus, veikt 
praktisku analīzi saskaĦā ar teorētiskajiem principiem. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Izpratne par drāmas teorijas terminoloăiju un metodēm, 
prasme metodes izmantot praktiskā teksta analīzē.  
 

Kursa valoda Latviešu  
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros tiek aplūkota drāmas 
teorijas vēsture un aktualitātes, 
termini un metodoloăija, veidotas 
prasmes dramaturăiska teksta 
praktiskā analīzē.  

The course deals with theory and contemporary issues 
of drama, terminology and methodology, as well as 
practical analysis of dramaturgical text.  
 
 
 

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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KURSA KODS LitZ5974 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski 202   20.gs. literatūras kritikas skolas: psihoanalīze 

Kursa nosaukums angliski 20th Century Schools of Literary Criticism: 
Psychoanalysis 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

 Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Linda Zulmane HMZF 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 8 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ Literatūras teorija, Literatūras 
vēsture 

Kursa mērėi 
 
 

Veidot padziĜinātu priekšstatu par  psihoanalīzi, tās 
attīstību, kā arī tās izmantojumu literāru darbu 
analīzē 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Psihoanalīzes teorētisko nostādĦu izziĦa. 
2. Psihoanalīzes izmantojums literāru darbu 

analīzē. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Psihoanalīzes teorētisko nostādĦu kompetences un 
literāra teksta analīzes prasmes.  

Kursa valoda latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kursā tiks aplūkoti nozīmīgāko 
psihoanalīzes teorētiėu darbi, veikta 
tekstu analīze, izmantojot psihoanalīzes 
teorijas.  

The course will discuss the works of the most 
influential theoreticians of psychoanalysis and will 
carry out a text analysis, using theories of 
psychoanalysis.  
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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) 
Psihoanalīze, attīstība,  pārstāvji 4 Lekcija 
Z. Freida koncepcija. 
Pašanalīze, sapĦu interpretācija. 

4 Lekcija, seminārs 

Analītiskā psiholoăija. K.G. Jungs.  Arhetipa 
jēdziens. Individuācija. K.Jungs par radošo procesu. 

4 Lekcija, seminārs 

Neoanalīze. K. Horneja, Ē. Fromms. H. Sallivens 
u.c.  

4 Lekcija, seminārs 

Teksta analīze, izmantojot psihoanalīzes teorijas 8 Seminārs 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētisko materiālu studijas, prezentācijas 
sagatavošana, literāro avotu apguve  
 

56 

Prasības KRP iegūšanai Aktīva un pozitīvi novērtēta līdzdalība 
seminārnodarbībās 
Literāra teksta analīze, izmantojot psihoanalīzi 

Mācību pamatliteratūra Uz kurieni, literatūras teorija? Sast. V. Ivbulis. R., 
1995. 
Šuvajevs I. DzīĜu psiholoăija.-R., 2002. 
Jungs K.G. Psiholoăiskā tipoloăija un māksla.-R., 
2009. 
Freids Z. Ievadlekcijas psihoanalīzē.-R., 2007. 
ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās 
teorijas.-R.,1999. 
Karpova Ā.  Personība. Teorijas un to radītāji. – 
R., 1998. 
Jungs K. G. Dvēseles pasaule.- R., 1994. 
Jungs K. G. Psiholoăiskie tipi.- R., 1996. 
Jungs K. G. Dzīve. Māksla. Politika.- R., 2001. 

Mācību papildliterat ūra Современное зарубежное литературоведение : 
концепции,школы, термины. – М., 1996. 
Западное литературоведение XX века. 
Энциклопедия Издательства: Intrada, ИНИОН 
РАН,2004 г., 560 
Руднев В. П. Словарь  культуры  ХХ века. – М., 
1997. 
Энциклопедия глубинной рсихологии. З. 
Фрейд. том 1. – М., 1998.  
Maren – Grisenbach. Methoden der 
Literaturwissenschaft.- Tübingen und Basel, 1998.  
Arbeitstexte für den Unterricht. Methoden der 
Interpretation.- Stuttgart, 1995. 
Классический психоанализ и художественная 
литература.М.,2002 
Зарубежный психоанализ.- М.,2001. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti „Karogs”, „Kentaurs XXI”, „Grāmata” 
www.satori.lv 



 

 125 

www. e-biblioteka. lv 
www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/ 

 
Kursa autors: 

 Linda Zulmane 12.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums 
HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS LitZ6012 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski 20.gs. literatūras kritikas skolas: marksisms,  
postkoloniālisms, feminisms 

Kursa nosaukums angliski 20th Century Schools of Literary Criticism: 
Marxism, Post – Colonialism, Feminism 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

3 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Benedikts Kalnačs, 
Anda Kuduma 

HMZF Profesors, Dr. habil. philol.  
Docente, Dr. philol. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

120  

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

6 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

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

5-6 

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

Bakalaura līmeĦa humanitārās studijas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne, literatūras teorija 
Kursa mērėi 
 
 

Veidot priekšstatu un pētīt 20.gadsimta teorētisko 
literatūrpētniecisko skolu – marksisma,  
postkoloniālisma un feminisma – vēsturisko pieredzi 
un metodoloăiju, kā arī to izmantojumu teksta analīzē. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Apgūt teorētisko literatūru par 20. gs. 
literatūrpētniecības skolām, analizēt literārus tekstus, 
izmantojot marksisma, postkoloniālisma un feminisma 
metodoloăiju.  

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Teorētisko kompetenču apguve, prasme analizēt 
literārus tekstus, izmantojot marksisma, 
postkoloniālisma un feminisma metodoloăiju 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā analizēti nozīmīgāko marksisma, 
postkoloniālisma un feminisma 
teorētiėu darbi, veikta tekstu analīze, 
izmantojot šo pētniecisko skolu 
metodoloăiju.    

The course includes discussions of the most important 
theoretical texts by Marxist, post colonialist and feminist 
literary critics as well as text analysis according to these 
principles.  

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) 
I. 20.gs. literatūras kritikas skolas: vispārējs pārskats 2 Lekcija 
1. Marksisms: pētniecības vēsture un aktualitātes  2 Lekcija  
2. Marksisms: teorētisko tekstu analīze 4 Semināri 
3. Marksisms: literāro darbu analīze 4 Semināri 
4.Postkoloniālisms: pētniecības vēsture un aktualitātes 2 Lekcija 
5. Postkoloniālisms: Baltijas literatūras konteksts 2 Lekcija 
6. Postkoloniālisms: teorētisko tekstu analīze 4 Semināri 
7. Postkoloniālisms: literāro darbu analīze 4 Semināri 
II. 
1. Feministiskā literatūrkritika: pētniecības vēsture un 
aktualitātes  

 
4 

 
Lekcijas 

2. Feministiskā literatūrkritika: teorētisko tekstu analīze 2 Seminārs 
3. Feministiskā literatūrkritika: literāro darbu analīze 6 Semināri 

Studenta patstāvīgais darbs 
 

Apjoms stundās 

Teorētisko tekstu apguve: 
• Teorētisko avotu analīze un izvērtējums; 
• Viena teorētiska raksta analīze un prezentācijas 

sagatavošana. 
 Literāro tekstu apguve un teorētiskās metodoloăijas 
izmantojums to analīzē, prezentācijas sagatavošana. 

84 

Prasības KRP iegūšanai Kursa teorētiskā satura apguve. Līdzdalība semināros 
par teorētisko literatūru un tekstu analīzi. Rakstveida 
teksta analīzes piemērs.   

Mācību pamatliteratūra Patricia Waugh. Literary Theory and Criticism: An 
Oxford Guide. Oxford: University Press, 2006. 
David Lodge and Nigel Wood (eds.) Modern Criticism 
and Theory: A Reader. Third Edition. Harlow: Pearson, 
2008.    
Terijs Īgltons. Marksisms un literatūras kritika. Rīga: 
LU LFMI un Satori, 2008.  
Violeta Kelertas (ed.) Baltic Postcolonialism. New 
York, Amsterdam: Rodopi, 2006.   
Mūsdienu feministiskās teorijas. Antoloăija. Rīga, 2001. 
Feminisms un literatūra. Rīga, 1997.  
Voltersa M. Feminisms: Ĝoti saistošs ievads. Rīga, 2009. 
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KURSA KODS Valo5542 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

Statuss (A, B, C daĜa) B 
Kred ītpunktu skaits 2 KRP 
   

KURSA AUTORE 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Diāna Laiveniece HMZF Asociētā profesore, Dr. paed. 
 
Kopējais stundu skaits  80 
Lekciju skaits  1 
Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

11 

Kursa l īmenis  4 – 5 (maăistrs) 
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas  Leksikoloăija (bakalaura līmenī); Tekstveide; Stilistika; 

Komunikācijas teorijas rakstniecībā 
ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėis Veicināt maăistrantu izpratni par valodas līdzekĜu 

daudzveidību un mērėtiecīga lietojuma iespējām 
daiĜdarbā. 

Kursa uzdevumi 1) pēc iespējas pilnīgāk atspoguĜot neneitrālās leksikas 
vietu un lomu daiĜdarba mākslinieciskajā izveidē;  

2) parādīt tās attieksmes ar normēto literāro valodu; 
3) palīdzēt izveidot kritisku viedokli par daiĜdarbā 

izmantotā valodas materiāla nozīmi.  
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Maăistranti saskata un izprot tekstu veidojošo 
lingvistisko elementu funkcijas daiĜdarbā – ir pilnīgota 
viĦu lingvistiskā kompetence. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Valoda kā daiĜdarba matērija. DaiĜdarbā 
izmantotās valodas analīze leksikas un 
sintakses līmenī no dažādiem aspektiem (teksta 
uzbūve un kompozīcija, vēstījuma veids, sižeta 
attīstība, autora teksts, personāža runa, 
zemteksts u. c.). Sociolingvistiskais aspekts 
daiĜdarbā. 

Language as the substance of fiction. Analysis 
of the language used in fiction from different 
aspects at lexical and syntactical level (text 
structure and composition, type of the message, 
development of the plot, the author’s narrative, 
the character’s speech, subtext etc.). Social-
linguistic aspect in fiction. 

 
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKL ĀSTS 

Tēma un apakštēma  Apjoms 
stundās 

Veids  

Kursa nosaukums latviski DaiĜdarba teksta lingvostilistiskā analīze 
Kursa nosaukums angliski  Lingvo-stylistic analysis of the fiction text  
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1. Ievads. Rakstnieku valodas pētījumu virzieni. Valoda kā 
daiĜdarba matērija, viens no daiĜdarba analīzes 
komponentiem. 

2 Lekcija un 
diskusija 

2. Vārdu krājuma semantiskās mikrosistēmas – sinonīmija un 
antonīmija – kā daiĜdarba tekstveides elementi. Sinonīmu un 
antonīmu galvenās funkcijas daiĜdarbā (piemēram, Noras 
Ikstenas, Māra Čaklā u. c. literārajās pasakās, JāĦa Baltvilka, 
Ineses Zanderes u. c. bērnu dzejā). 

4 Praktiskās 
nodarbības 

3. Jautājums par valodas autentiskuma attēlojumu atbilstoši 
daiĜdarbā atspoguĜotajam laikam un telpai (piemēram, Laimas 
Muktupāvelas, Paula Bankovska, Alberta Bela, Andreja 
Miglas u. c. darbos). Vecvārdu, apvidvārdu stilistiskās 
funkcijas daiĜdarbā. 

 4 Praktiskās 
nodarbības 

4. DaiĜdarbā izmantoto valodas līdzekĜu analīze sintakses līmenī. 
 4.1. DaiĜdarba teksta uzbūves un kompozīcijas īpatnības 

(piemēram, teksts tekstā, tekstu paralēlisms u. c.), 
teksta pazīmju realizācija daiĜdarbā. 

 4.2. Virsfrāzes vienības un rindkopas korelācija. 
 4.3. Teikumu uzbūve un teikumu robežas; teikumu garums 

un robežas kā valodas izteiksmes līdzeklis. 
 4.4. Tiešā, netiešā un noăiedamā runa daiĜdarba tekstā. 
 4.5. Sarunvalodas imitācija daiĜdarba personāža runā 

(parcelācija, elidācija, semantiskā implikācija). 
 4.6. Strukturālie teksta tipi – monologs un dialogs – kā 

daiĜdarba teksta pamats. 

 8 Praktiskās 
nodarbības 

6. Dzejas valoda. Valodas līdzekĜi teksta ritma, plūduma un 
noskaĦas radīšanai. Aliterācijas un asonanses. SkaĦu un vārdu 
spēles.  

2 Seminārs 

7.  Sociolingvistiskais aspekts daiĜdarbā. Valodas līdzekĜi vīriešu 
un sieviešu runas attēlojumam. Valodas līdzekĜi dažādu 
paaudžu (vecuma) cilvēku runas attēlojumam.  

2 Seminārs 

8. Jautājums par daiĜdarba valodas atbilstību literārās valodas 
normām, pieklājības un ētikas normām. Vienkāršrunas, 
vulgārismu, argo, necenzētās leksikas stilistiskās potences 
daiĜdarbā. 

2 Diskusija 

  24  
 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās (56) 
Teorētiskās literatūras studijas. 
Gatavošanās diviem semināriem: “Dzejas valoda” un 
“Sociolingvistiskais aspekts daiĜdarbā”. 
Eksāmena darba izstrāde – valodas līdzekĜu lietojuma analīzei 
brīvi izvēlētā daiĜdarbā. 

20 
16 
 
20 

 
Prasības KRP 
iegūšanai 

Spēja piedalīties diskusijās par kursa teorētiskajiem jautājumiem un 
prasme praktiski analizēt daiĜdarbu tekstus atbilstoši norādītajiem 
aspektiem. Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās un semināros. 
Eksāmena darbu kvalitatīva izstrāde.  
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Mācību 
pamatliteratūra 

5. Goldberga, Natālija.  Rakstīt par būtisko. No angĜu val. tulk. Sandra 
Volšteine. Rīga : Jumava, 2004. 

6. NītiĦa, Daina, IĜjinska, Larisa, Platonova, Marina. Nozīme 
valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti. Rīga : RTU 
Izdevniecība, 2008.  

7. Pass, Oktāvio. Ritms. Kentaurs XXI, Nr. 33, 2004, 100.–113. lpp. 
8. Rozenbergs, Jānis. Teksts. Laimdots Ceplītis, Jānis Rozenbergs, 

Jānis Valdmanis. Latviešu valodas sintakse. Rīga : Zvaigzne, 1989, 
142.–224. lpp. 

9. Veidemane, Ruta. Izteikt neizsakāmo: lingvistiskā poētika. Rīga : 
Liesma, 1977. 

10. Veidemane, Ruta. Latviešu valodas leksiskā sinonīmija. Rīga : 
Zinātne, 1970. 

Mācību 
papildliterat ūra 

1. Rozenbergs, Jānis. DaiĜliteratūras valoda un tās norma. Latviešu 
valodas kultūras jautājumi. 27. laidiens. Rīga : Avots, 1993, 11.–
23. lpp. 

2. Rozenbergs, Jānis. Dažu stilu attīstības tendences un valodas 
kultūra. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 19. laidiens. Rīga : 
Avots, 1984, 50.–57. lpp. 

3. Гальперин, Илья. Текст как объект лингвистического 
исследования.  Москва : Издательство Либроком, 2009. 

4. Чернявская, Валерия. Лингвистика текста. Поликодовость, 
интертекстуальность, интердискурсивность. Москва : 
Издательство Либроком, 2009. 

5. Реферовская, Елизавета. Коммуникативная структура 
текста в лексико-грамматическом аспекте. Москва : 
Издательство ЛКИ, 2007.  

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti 

http://lingvostilistika.ru/ 
Rakstu krājuma “Latviešu valodas kultūras jautājumi” (1965–1993) 
sadaĜa Rakstnieks un valoda 
Žurnāla “Kentaurs XXI” numuri par tekstu, valodu, kultūru (Nr. 4., 6., 
10., 18., 20. u. c.) 

 
 
Kursa autore:  Diāna Laiveniece 12. 01. 2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
   
HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
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KURSA KODS LitZ6011 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Postmodernisma literatūras paradigma I 
Kursa nosaukums angliski Postmodernism Literature Paradigm I 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

 Rakstniecības studijas 

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

3 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Zanda Gūtmane HMZF Asoc. prof., Dr. philol. 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 120 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 
un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 

Semināru vai praktisko nodarb ību skaits 12 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 

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

- 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/ Literatūras teorija, Literatūras 
vēsture 

Kursa mērėi 
 
 

PadziĜināt priekšstatu par postmodernismu kā 20. 
gs. otrās puses kultūras formu, par postmodernisma 
literāro praksi 
 

Kursa uzdevumi 
 
 

3. Postmodernisma teorētisko nostādĦu izziĦa. 
4. Postmodernisma literārās prakses analīze. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Postmodernisma paradigmai atbilstoša teorētisko 
nostādĦu kompetences un literāra teksta analīzes 
prasmes.  

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm) 
Kurss veltīts modernisma un 
postmodernisma mijattieksmēm, 
postmodernisma attīstībai literatūrā. Kursa 
ietvaros studenti veic postmodernisma 
paradigmas teorētisko materiālu studijas un 
literāro tekstu analīzi.  

The course deals with relationships between modernism 
and postmodernism, the evolution of postmodernism in 
the literature. In course of studies students acquire 
the theoretical source of postmodernism Theory gets 
support in the analysis of literary texts. 
 



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. Jēdziena postmodernisms izpratne. 
Postmodernisms kā 20. gadsimta otrās puses 
kultūras forma.  

2 Lekcija 

2. Postmodernisma rašanās kultūrvēsturiskie 
nosacījumi. Modernisma nozīme postmodernisma 
ăenēzē.  

2 Lekcija 

2. Postmodernisma filozofiskais pamats. Ž. F. 
Liotāra, Ž. Bodrijāra, I. Hasana, U. Eko u.c. 
teorētiskās koncepcijas.  

6 Lekcija, seminārs 

3. Postmodernās literatūras pamatkonceptu 
(plurālisms, dekanonizācija, hibridizācija, 
dekonstrukcija, intertekstualitāte, simulācija, 
metavēstījums, ironija, autora maska u.c.) izpratne. 
Modernisma un postmodernisma paradigmu 
mijattieksmes, elementu pārklāšanās un principiālās 
atšėirības. 

4 Lekcija, seminārs 

4. Modernisma un postmodernisma elementu sintēze 
maăiskā reālisma estētikā: G. Grass „Skārda bungas”  

2 Seminārs 

5. Postmodernisms un postkoloniālais diskurss: S. 
Rušdi „Pusnakts bērni” 

2 Seminārs 

6. Metafiziskais detektīvs: U. Eko „Rozes vārds” 2 Seminārs 
7. Vēsturiska romāna fikcija, intertekstualitātes 
izpausmes: Dž. Faulzs „Franču leitnanta draudzene” 

2 Seminārs 

8. Hiperteksta principa izpausmes: H. Kortāsars 
„Klasīšu spēle” un M. Pavičs „Hazāru vārdnīca” 

4 Lekcija, seminārs 

9. Palimpsests: M. Kaningems „Stundas” un P. 
Akroids „Oskara Vailda testaments” 

4 Lekcija, seminārs 

10. Identitātes problemātika, plurālisma izpausmes: 
E. Jelineka „Klavierētāja” vai E. Jelineka „Mihaels. 
Jauniešu grāmata infantilajai sabiedrībai” 

4 Seminārs 

11. Pastišs: A. Bariko „Okeāns jūra” vai Dž. Bārnss 
„Pasaules vēsture desmit ar pus nodaĜās”. 

2 Seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētisko materiālu studijas, prezentācijas 
sagatavošana, literāro avotu apguve  
 

84 

Prasības KRP iegūšanai 1. Viena teorētiskā sacerējuma prezentācija.  
2. Aktīva un pozitīvi novērtēta līdzdalība 70% 
seminārnodarbību. 
3. Vienas praktisko darbu tēmas izvērsums 
rakstveidā. 

Mācību pamatliteratūra Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. R., 2000. 
Deridā Ž. La différence. No: Uz kurieni, literatūras 
teorija? Sast. V. Ivbulis. R., 1995. 
Eko U. Pēcvārds 1983. gada izdevumam. No: Eko 
U. Rozes vārds. R., 1998. 
Hasans I. Plurālisms postmodernisma skatījumā. 
No: Uz kurieni, literatūras teorija? Sast. V. Ivbulis. 
R., 1995. 
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Īgltons T. Kapitālisms, modernisms, 
postmodernisms. No: Uz kurieni, literatūras 
teorija? Sast. V. Ivbulis. R., 1995. 
Liotārs Ž.F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par 
zināšanām. R., 2008. 
Bran N. The Cambridge Introduction to 
Postmodern Fiction. USA: Cambridge University 
Press 2009. 
Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism. History, 
Theory, Fiction. London: Routledge, 1988. 
Jameson F., Fish S. Postmodernism or The Cultural 
Logic of Late Capitalism. USA: Duke University 
Press, 1991. 
Mc Hale B. Postmodernist Fiction. New York: 
Methuen, 1987. 
IĜjin I. Slovarj postmodernisma. Moskva, 2001. 
 

Mācību papildliterat ūra Berelis G. Umberto Eko meklē ideālo lasītāju jeb 
saldētas vistas noslēpumi. No: Eko U. Fuko svārsts. 
R., 2001. 
DubiĦa I. Orfejs nonāk pazemē jeb ārprāta 
dzimšana no mūzikas gara. Karogs, Nr. 5, 2002. 
Matulis H. Ievads hipertekstā (u.c. raksti par 
hipertekstu). Karogs, Nr. 11, 2007. 
Marshall B. Teaching the Postmodernism: Fiction 
and Theory.London: Routledge, 1992. 
 

Periodika, interneta resursi un citi avoti „Karogs”, „Kentaurs”, „Kultūras Forums” 
www.satori.lv 
www. e-biblioteka. lv 
www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/ 
 

 
Kursa autors: 

 Zanda Gūtmane 08.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Fakultāte (pēc kursa 

piederības) 
Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS LitZ6014 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Postmodernisma literatūras paradigma II 
Kursa nosaukums angliski Postmodernism Literature Paradigm II 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

3 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Anda Kuduma HMZF Docente, Dr. philol. 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

120 
36 kontaktstundas, 84 st. studentu patstāvīgais darbs 

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

6 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

12 

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

5-6 

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

Bakalaura līmeĦa humanitārās studijas 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne, literatūras teorija, literatūras vēsture 
Kursa mērėi 
 
 

Veidot priekšstatu par postmodernismu kā 20.gs. otrās 
puses kultūras formu, par postmodernisma praksi 
latviešu literatūras procesa kontekstā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Postmodernisma teorētisko aspektu izpēte. 
2. Postmodernisma prakses izpēte latviešu 

literatūras procesa kontekstā. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Postmodernisma paradigmai atbilstoša teorētisko 
nostādĦu kompetences un literāra teksta analīzes 
prasmes. 

Kursa valoda Latviešu valoda 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursā tiek aplūkotas modernisma un 
postmodernisma mijattieksmes un 
postmodernismam raksturīgās 
izpausmes latviešu literatūrā. Kursa 
ietvaros studenti veic postmodernisma 
paradigmas teorētisko materiālu 
studijas un literāro tekstu analīzi. 

The course deals with relationships between 
modernism and postmodernism, the evolution of 
postmodernism in the Latvian literature. In course of 
studies students acquire the theoretical source of 
postmodernism Theory gets support in the analysis of 
literary texts 

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. Postmodernisma filozofisko un kultūrvēsturisko 2 Lekcija 
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aspektu  izpratne Latvijas kultūras telpā. Elitārās un 
masu kultūras robežsituācijas iezīmēšanās. 
2. Postmodernās literatūras pamatkonceptu 
(plurālisms, dekanonizācija, hibridizācija, 
dekonstrukcija, intertekstualitāte, simulācija, 
metavēstījums, ironija u.c.) izpratne un izmantojums 
latviešu literatūrā. 

2 Lekcija 

3. Modernisma un postmodernisma elementu 
sintēze: T.Ėiėaukas,V.Lāma, V.Kaijaka u.c. proza. 

4 Semināri 

4. Žanru hibridizācija un intertekstualitāte: R.Ezera 
„Pati ar savu vēju”, G.Repše „Šolaiku bestiārijs”, 
„ Īkstīte” u.c. proza. 

4 Lekcija, seminārs 

5. Spēles koncepts un postmodernā ironija: M.ZariĦš 
„Viltotais Fausts jeb pārstrādāta pavārgrāmata”, 
„Mistērijas un hepeningi”. 

4 Lekcija, seminārs 

6. Dekonstrukcijas, dekanonizācijas un 
hipertekstualitātes iezīmes: A.OzoliĦš „Dukts”, 
„Pasaka Nr.13”; M.Zelmenis „Pelēkā brāĜa stāsti”; 
A.Kolmanis „Greniāna jeb ceturtā versija”, „Žūpa 
Amors jeb Mirušais Dievs” u.c. 

4 Lekcija, seminārs 

7. Identitātes problemātika, plurālisma un 
globalitātes izpausmes: P.Bankovskis „Padomju 
Latvijas sieviete”, „Misters Latvija”; I.Žolude „Silta 
zeme”; M.PerveĦecka „Visi koki aizgājuši”; N.Sakss 
„Nopietnie nolūki” u.c.  

4 Lekcija, semināri 

8.Parodijas un pastiša principu izpausmes: P.Pūrītis 
„Koknesis”; M.BērziĦš „Gūtenmorgens”; J.Elksnītis, 
E.Krasts „Vidvuda stāsts. Mazā cilvēka stāsts” u.c. 

4 Seminārs 

9. Metafiziskais detektīvs: P.Bankovskis „Laika 
grāmata”; G.Berelis „Vērši ar ugunīgiem ragiem” 
u.c. 

4 Semināri 

10. Vēsturiska romāna fikcija:  Z.SkujiĦš „Miesas 
krāsas domino”; A.Zelčs „1940”, „1945 Rīga”; 
J.ZvirgzdiĦš „Mērkatces kunga memuāri”; 
F.Cimmare „Jersikas derība” u.c. 

4 Semināri 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētisko materiālu studijas: 

• Teorētisko jēdzienu apguve; 
• Teorētiskās metodoloăijas apguve. 

 Literāro avotu apguve. 
 Teorētiskās metodoloăijas izmantojums literāro 
tekstu analīzē, prezentācijas sagatavošana.  
 

84 

Prasības KRP iegūšanai 
 
 
 
 

1. Aktīva un pozitīvi novērtēta līdzdalība 70% 
seminārnodarbībās. 
2. Vienas praktisko darbu tēmas izvērsums 
rakstveidā. 

Mācību pamatliteratūra Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. R., 2000. 
Hasans I. Plurālisms postmodernisma skatījumā. 
No: Uz kurieni, literatūras teorija? R.,1995. 
Īgltons T. Kapitālisms, modernisms, 
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postmodernisms. No: Uz kurieni, literatūras 
teorija? R.,1995. 
Liotārs Ž.F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par 
zināšanām. R., 2008. 
Bran N. The Cambridge Introduction to 
Postmodern Fiction. Cambridge, 2009. 
Hutcheon L. A Poetics of Postmodernism. History, 
Theory, Fiction. Routlege, 1988. 
Jameson F., Fish S. Postmodernism or The Cultural 
Logic of Late Capitalism. Paperback, 2001. 
Mc Hale B. Postmodernist Fiction. Melhuen, 1987. 
IĜjin I. Slovarj postmodernisma. Moskva, 2001. 

Mācību papildliterat ūra Berelis G. Klusums un vārds. R., 1997. 
Berelis G. Neēd šo ābolu, tas ir mākslas darbs. R., 
2001. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti Matulis H. Ievads hipertekstā (u.c. raksti par 
hipertekstu). Karogs, 2007, 11. 
Postmodernisms un  literatūra. Karogs, Nr. 8, 2001. 

 
Kursa autors: 

 Anda Kuduma  
08.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Fakultāte  (pēc kursa 

piederības) 
Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS LitZ6013 

 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Prozas rakstīšanas pamati 
Kursa nosaukums angliski Fundamentals of Prose writting 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Nora Ikstena HMZF rakstniece 
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 

5 

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

5 – 6  

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Apgūt praktiskas iemaĦas radošajā rakstīšanā  (stils, 
forma, valoda) dažādos prozas žanros, balstoties uz  
darbu analīzi 
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Analizēt prozas valodu un stilistiku  
Analizēt prozas struktūru 
Praktiska radošā rakstīšana  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Profesionālas rakstniecības (esejas, kritika, proza) 
pamatiemaĦas 
 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Radošā rakstīšana un Prozas 
rakstīšanas pamatu apgūšana ir 
balstīta uz klasikas un mūsdienu 
izcilāko prozas paraugu analīzi, kas 
palīdz prakstiski realizēt radošās 
rakstīšanas mēăinājumus dažādos 
prozas žanros. Kursa rezultāts ir 
iemaĦas profesionālajā rakstniecībā 
(esejas, kritika, proza).  

 
Creative/Fiction Writing is based on the analyses of  
the best examples of contemporary and classics prose 
examples which helps to train skills in professional 
creative writing including Essays, Critics, Fiction. 
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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. Proza salīdzinājumā ar citiem literatūras veidiem 4 Lekcija 
2. Prozas valodas analīze 4 Lekcija, seminārs 
3. Prozas stilistikas analīze 4 Lekcija, seminārs 
4. Prozas struktūras analīze 6 Lekcija, seminārs 
5. Radošās rakstīšanas pamatprincipi. Dažādu žanru 
prozas sacerējumu rakstīšana  

6 Lekcija, seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Prozas tekstu praktiska analīze 
Dažādu prozas žanru sacerējumu rakstīšana 

56 

Prasības KRP iegūšanai  
Aktīva līdzdalība lekcijās un semināros, patstāvīgo 
darbu izpilde 
 

Mācību pamatliteratūra Frejs N. Dž. Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu? 
Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 
Creative Writing: A Workbook with Readings. Ed. 
by L. Anderson. Abingdon: The Open University, 
2006. 

Mācību papildliterat ūra I. Ābeles, N. Ikstenas, Dz. Soduma, K. Bliksenas u. 
c. rakstnieku prozas teksti 

Periodika, interneta resursi un citi avoti „Karogs”, „Kentaurs”, www. satori.lv 
 
Kursa autors: 

 Nora Ikstena 05. 01. 2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss apstiprināts: HMZFdomē Nr. 7 16.01.2012. 
 Fakultātē (pēc kursa 

piederības) 
Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS LitZ7013 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Dzejas rakstīšanas pamati 
Kursa nosaukums angliski Fundamentals of poetry writing 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 
 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Marians Rižijs HMZF Dr. philol., lektors 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

6 (12 stundas) 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

6 (12 stundas) 

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

5-6 

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literaturzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Radīt izpratni par dzejas radīšanas būtību „no 
iekšpuses”. Radīt izpratni, ka dzejas teksts nav tikai 
gatava, pabeigta forma, bet arī ceĜš (šajā gadījumā 
radošā rakstīšana) līdz šim tekstam. Blakusmērėis – 
atraisīt kursa klausītāja radošo potenciālu literāra 
daiĜdarba radīšanas un interpretācijas jomā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Par pamatu Ħemot praktisku piemērus, seminārus un 
praktiskos darbus, ievadīt dzejas teksta radīšanas 
specifikā. Ievadīt dzejas rakstīšanas iemaĦās, 
izmantojot dažādus pantmērus, dzejas formas, dažādus 
izteiksmes līdzekĜus, mēăinot stilizēt kāda literāra 
virziena vai autora stilu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Dzejas rakstīšanas iemaĦas. Izpratne par pantmēriem, 
dzejas formām, stiliem, valodu. Izpratne par dzejas 
radīšanas procesu. Blakusrezultāts – kursa klausītāja 
radošā potenciāla atklāšana un attīstīšana. 
 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

 
Kurss piedāvā iespēju iepazīt dzejas 
radīšanas procesa specifiku no 
„iekšpuses”, šādā veidā radot 
padziĜinātu dzejas izpratni ne tikai 

 
This course offers a possibility to get familiar with the 
process of creative writing from the insiders point of 
view, providing detailed information about poetry from 
the creative side. A student enrolled to this course is 
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no analizējošā, interpretējošā 
aspekta. Šā kursa apmeklētājs 
apgūst arī amata iemaĦas, kuras ir 
nepieciešamas, lai radītu dzejas 
tekstu. Kursa tiešais mērėis nav 
izmācīt par dzejnieku, bet gan 
piedāvāt iespēju saĦemt 
profesionālu koleăiālu padomu un 
iespēju tikt pamanītam radošā jomā. 
 

going to achieve skills of creation a poetical text. The 
aim of this course is not to create a poet, but to provide 
a professional collegial guidance to the process and a 
chance to be noticed by a senior fellow poet. 
 
 
 

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 par dzejas specifiku (atšėirība no citiem literatūras 
veidiem) 
II Ritms, pantmērs. 

2 
 
4 

lekcija, seminārs 
 

lekcija, seminārs 
II Instrumentācija (aliterācija, asonanses, 
onomatopoēzes) 

4 lekcija, seminārs 

III AtskaĦas (pilnās, nepilnās), atskaĦu sistēma 
IV Pantformas un strofu veidi 
 
V Stili (autora, literāra virziena), atdzejošana. 
Parodija 

2 
4 
 
8 

lekcija, seminārs,  
 
 

lekcija, seminārs, 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 
iesniegt dzejas kopu apm. 100 rindas 

56 

Prasības KRP iegūšanai  
Mācību pamatliteratūra Kursīte J. Dzejas vārdnīca. – Rīga: Zinātne, 2002, 

487 lpp. 
Mācību papildliterat ūra Skujenieks K. Raksti: latviešu literatūras kritika – 

R.: Nordik, 2004, 436. lpp. 
Skujenieks K. Raksti: atdzeja – R.: Nordik, 2006, 
568. lpp. 
Skujenieks K. Raksti: dzeja, vēstules, miscelāniji – 
R.: Nordik, 2008, 640. lpp. 
Veidemane R. Izteikt neizsakāmo: lingvistiskā 
poētika. – Rīga: Liesma, 1977, 264 lpp. 
Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского 
стиха. – М.: Фортуна Лимитед, 2003, 272 c. 
Шульговский Н.Н. Занимательное 
стихосложение - М.: Издательский дом 
Мещерякова. - 208 с. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.timopheus.na.by/poezia0.html 
 
Kursa autors: 

  
Marians Rižijs 

 
09.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
HMZF dekāne:   Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Dekāns/ prodekāns/ 

 
Paraksta atšifrējums  
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KURSA KODS LitZ6975 
 

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Dramatur ăiska darba veidošanas pamati 
Kursa nosaukums angliski Fundamentals of creating a piece of dramaturgy 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Benedikts Kalnačs HMZF Profesors, Dr. philol.  
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.) 

80 

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

3  

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

9  

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

5-6 

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

Maăistra programmas A daĜas kursi 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Veidot teorētisku izpratni un praktiskas pamatiemaĦas 
dramaturăiska teksta radīšanā.  
 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Aplūkot nozīmīgākos dramaturăiska teksta uzbūves 
veidošanas jautājumus, praktiski pielietot teorētiskās 
atziĦas teksta veidošanā.  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme analizēt un veidot dramaturăisku tekstu saskaĦā 
ar tā uzbūves likumiem. 
 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kursa ietvaros sniegta teorētiska 
izpratne par dramaturăiska teksta 
veidojumu un izmēăināts teorētisko 
zināšanu praktisks pielietojums     
 

Course provides discussion of main theoretical 
principles of drama text and practical approaches to its 
creation.  
 

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) 





KURSA KODS Citi5027 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

   
KURSA AUTORS 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Sandra Veinberga VadībzinātĦu institūts Asociētā profesore,  

Dr. phil. 
 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

9 

Semināru vai praktisko nodarb ību 
skaits 

3 

Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 

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

Literatūras teorija, poētikas pamati. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūras zinātne / žurnālistika 
Kursa mērėi Iepazīstināt ar naratīvā vēstījuma teorijas iespējām 

žurnālistikā 
Kursa uzdevumi Sniegt ieskatu naratoloăiojas teorijā, literārā vēstījuma 

shēmās, dialogu uzbūvē un citos būtiskos vēstījuma tehnikas 
jautājumos. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Prasme izmantot naratīvo tehniku praktiskajā darbā: 
Priekšstats par naratoloăijas teoriju.  

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Naratoloăija aptver gan teoriju, gan arī praksi un 
analizē virzītā vēstījuma iedarbību uz recipientu.  
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar „stāstījuma 
veidošanās” principiem. Tāpat arī ar faktu apstrādes 
tehniku: attēlu, skaĦu un vizuālās rindas iespējām 
literāra vēstījuma ietvaros.  

Narratology denotes both the theory and the 
study of narrative and narrative structure and 
the ways that these affect our perception. 
Storytelling is the conveying of events in 
words, images and sounds, often by 
improvisation or embellishment. 

 
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) 

Publicistikas skaidrojums. 2  lekcija 

Kursa nosaukums latviski Publicistika: viedokĜa jeb naratīvā žurnālistika 
Kursa nosaukums angliski Journalism:Opinion or  Narrative journalism 
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Mākslinieciskais vēstījums. Tā elementi. Raksturojums.   praktiskā nodarbība / 
seminārs 

Publicistikas efekts.  
Efekti un defekti. Raksturojums.   

2 lekcija, seminārs 

Naratīvā vēstījuma teorētiskā bāze: formālisms, semiotika un 
struktur ālisms.  
Todorov, Barthes, Bremond, Jakobson, Levi-Strauss. 

2 lekcija 

Pieci stratēăiskie „piegājieni” v ēstījuma  uvertīrai : žanra 
marėēšana, sākums ar kulmināciju, „zooms” uz priekšu un 
atpakaĜ;  kodēts vēstījums, bez laika un telpas, antīkais.  

2  lekcija, seminārs 

Galvenais varonis. 
Kritiska analīze. 

2 lekcija,  seminārs 

Kā sākt stāstu. 
Apskats, analīze. 

2  lekcija,  seminārs 

Kā beigt stāstu. 
Apskats, analīze. 

2  lekcija 

Vēstītāja loma. 
Apskats, analīze. 

2  lekcija,  seminārs 

VaroĦu izvietojums „ uz skatuves”. 
Analīze. Umberto Eco teorija.  

2 lekcija 

Darbības vieta. 
VaroĦu rotācija. Manevru panelis. 

2 lekcija 

Teksta temps.  
Tempa mehānismi literatūrā un žurnālistikā. Piesātināts un 
sprāgstošs teksts. 

2 lekcija 

Teksta fokuss: centrs un perifērija.  
DetaĜas. ToĦkārtas maiĦa.  

2  lekcija, seminārs 

 
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 

Teorētiskās literatūras studijas  8 
Jalmara Sederberga noveles „Kažoks”analīze 12 
Gabriela Garsijas Markesa „Pulkvedim neviens neraksta” analīze 12 
Praktiskais darbs – lakonisms ar dramatisku ievadu”. 12 
Praktiskais darbs – ‘atgriezeniskais vēstījums”. 12 
 
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi, 

dalība semināros. 
 

 
Mācību pamatliteratūra R. Barts. 1997. No daiĜdarba pie teksta.  Ivbulis V. Uz 

kurieni, literatūras teorija? Rīga: Latvijas Universitāte. 180. 
F.R. Ankersmit.1983 Naarative Logic. London, 276.  

Mācību papildliterat ūra Roger Schank. 1990.Tell Me a Story. Narrative and 
Intelligence. Illinois. 277.  

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

htpp://essayinfo.com 

 
Kursa autors:  Sandra Veinberga 10.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
 Datums 
HMZF dekāne:   Zanda Gūtmane 
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 16.01.2012. 
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KURSA KODS Peda6631 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Kritisk ā domāšana, rakstīšana un argumentācija 
Kursa nosaukums angliski Critical thinking, writting and argumentation 
Studiju programma/-as, 
kurai/- ām tiek piedāvāts 
studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

4 KRP  

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Sandra OkuĦeva, 
Irina Strazdi Ħa 

HMZF 
DSZF 

Lektore, Mg. philol. 
Docente, Dr. psych. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, praktiskie 
un laboratorijas darbi = 2 st.) 

 12  

Semināru vai praktisko nodarb ību skaits  12  
Laboratorijas darbu skaits - 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā bakalaura; 
5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- doktora; P – 
profesionālais) 

5-6 

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

Maăistra programmas A daĜas kursu apguve 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Literatūrzinātne/Valodniecība/Pedagoăiskā 
psiholoăija 

Kursa mērėi 
 

Veidot teorētisku izpratni un praktiskas 
pamatiemaĦas argumentēta un kritiska teksta 
radīšanā. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Radīt izpratni par kritiskās domāšanas 
principu sistēmas (ierosināšana, apjēgšana, 
refleksija) pielietošanu kritiskās domāšanas 
attīstīšanā. 

2. Apgūt prasmi efektīvi strādāt ar dažādiem 
izziĦas avotiem, tekstiem. 

3. Studēt teorētisko literatūru par 
argumentāciju teksta veidošanu. 

4. Iepazīt un analizēt argumentēta teksta 
piemērus. 

5. Radīt argumentēta teksta piemērus. 
6. Pētīt un analizēt spriedumus kultūras 

(daiĜliteratūras, preses u.c.) kritikas 
tekstos. 

7. Radīt literatūrkritikas piemērus. 
Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences) Teorētiska izpratne un praktiski apliecinātas 

iemaĦas kritiskajā domāšanā, rakstīšanā un 
argumentācijā . 

Kursa valoda Latviešu  
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KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Kritiskā domāšana tiek pētīta kā 
specifisks vērtējoši analītisks, uz būtības 
noskaidrošanu virzīts domāšanas veids, 
kuru raksturo tādas iezīmes kā 
autonomija (prasme domāt patstāvīgi, 
neatkarīgi, taču ar atbildības izjūtu par 
savu izvēli), refleksivitāte (prasme 
analizēt gan domāšanas saturu, gan 
formas), kontekstuālisms (analizēt un 
vērtēt notikumus gan situācijas, gan 
sociāli kulturālajos kontekstos), kā arī 
ieinteresētība (“cita izjūta”, attiecību 
veids, vēlme veidot dialogu, 
solidarizēties). Attīstīta kritiskā 
domāšana palīdz risināt uzdevumus, 
formulēt secinājumus, aplūkot situācijas 
no dažādiem skata punktiem, novērtēt 
iespējas, pieĦemt lēmumus un uzĦemties 
atbildību. 
Kursa ietvaros studenti iepazīst iegūst 
teorētisku izpratni par argumentēta teksta 
veidojumu un vingrinās argumentēta 
teksta sagatavošanā. Kursa apguves laikā 
tiek iegūtas zināšanas un prasmes 
kritiskās rakstīšanas jomā, kā arī prasmes 
kritiski un patstāvīgi analizēt spriedumus 
kultūras (preses, literatūras u.c.) kritikas 
tekstos, kā arī rakstīt tos. 
 

Critical thinking is studied as a specific critically 
analytical form of thinking directed towards  
finding out the essence; it is characterised by such 
features as autonomy (the ability to think 
independently, but with responsibility for the 
choice made), reflexivity (the skills to analyse 
both the content and forms of thinking), 
contextualism (to analyse and assess the events 
both in situational and social cultural contexts) as 
well as concern ( “the feeling of the other”, type 
of relationship, the desire to form a dialogue, 
solidarity). Advanced critical thinking helps to 
tackle problems, define conclusions, to look at the 
situations from different points of view, to assess 
the possibilities, to make-decisions and to take 
responsibility. 
Within the course students become acquainted 
and get theoretical understanding about formation 
of argumented text and practice to prepare it. The 
course provides knowledge and skills in the 
critical writing field as well as ability critically 
and without assistance to analyse and to write 
cultural ( the press, literature, etc.) statements in 
critical texts. 
 
 

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.Kritiskās domāšanas principu sistēma mācību 
satura apguvē. Ierosināšanas, apjēgšanas un 
refleksijas fāzes loăiskais pamatojums. ApstākĜu 
radīšana kritiskajai domāšanai. 

2 Minilekcija, praktiskā 
nodarbība 

2. Kritiskās domāšanas stratēăiju apguve. 
Klasiskās “Prāta vētras”, brīvā raksta, esejas, 
piecrindes, kuba stratēăijas, interaktīvās 
piezīmju sistēmas (INSERT), daudzveidīgās 
jautāšanas izmantošanas iespējas 

2 Minilekcija, praktiskā 
nodarbība 

3. Akadēmiskie pretstati. Prognozēšana, 
argumentēšana. Dubultā dienasgrāmata. Veselā 
salikšana no daĜām. 

2 Minilekcija, praktiskā 
nodarbība 

4.Kritiskā domāšana kā analītiski vērtējošs 
process, tās lietošanas nozīme aktuālajās 
(nozares) kompetencēs, saikne ar radošo 

2 Lekcija 
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domāšanu. Kritiskās domāšanas filozofiski 
vēsturiskie aspekti. 
5.Jēdziena interpretācijas. Kritiskās domāšanas 
principu pielietojums dažādos tekstos 

4 Lekcija, semināri 

6.Kritiski analītisku tekstu rakstīšana, 

prezentācija un analīze (par noteiktām tēmām). 

4 Semināri 

7. Argumentācijas veidi: Runa (lekcija, 
pārrunas, ziĦojums). Strīds. Diskusija. 
Polemika. 

4  Lekcija, seminārs 

8.Argumentēta teksta analīze. 4 Seminārs  
9.Argumentēta teksta veidošana un 
prezentēšana. 

4  Lekcija, seminārs 

10.Kritiskās domāšanas un literatūrkritikas 
saiknes. Ieskats literatūras teorijā (AristoteĜa 
“Poētikā”  u.c. tekstos) no literatūrkritikas 
pozīcijām. Kritiskās domāšanas elementu 
pielietojuma iespējas literāru  darbu vērtēšanā. 

2 Lekcijas 

11. Teorijas un prakses robežas literatūrkritikā. 4  Lekcija, seminārs 
12. Argumenta un sprieduma un objektīvā un 
subjektīvā saiknes kritikā . 

4 Lekcija, praktiskās 
nodarbības 

13.Literatūrkritikas žanri, to pazīmes un 
funkcijas. 

2  Lekcija, seminārs,  

14. Literatūrkritiska teksta struktūra (virsraksts, 
kompozīcija, stils). 

4  Lekcija, seminārs 

15.Literatūrkritiska teksta veidošana un 
prezentēšana. 

4 Semināri 

 48  
   

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Teorētiskās literatūras apguve, praktiski 
vingrinājumi argumentēta teksta veidošanā 

112 stundas 

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros (70 %), argumentēta teksta un  
kritiski analītiska  teksta prezentācijas. 

Mācību pamatliteratūra Vedins I. Loăika. R., 1998. 
Veits D. P. Loăika. R., 2000. 
Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. R., 2008. 
Халперн Д. Критическое мышление.- С.-Пб: Питер Пресс, 
2000. 
Introduction to Criticism: Literature/ Film/ Culture. Wiley-
Blackwell, 2012. 

Mācību papildliterat ūra Celms T. Pasaules uzskats.// Tagadnes problēmas R., 1934. 
Celms T. Pretrunas zinātnē un filozofijā.// Patiesība un 
šėitums. R. 1939. 
Kants I. Spriestspējas kritika. R., 2000. 
Paul R. McPeck’s mistakes// Teaching Critical Thinking. 

Dialogue and Dialectic. – Reutledge, New York, London, 
1990, 131p 

Sprenger Marilee. Differentiation through learning styles and 
memory.- Thousand Oaks: Corwin Press, 2003. 
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Long Martyn. The Psychology of Education.- London: 
Routlege Falmer, 2000. 

Димнет Э. Искусство думать.– Минск: Попурри, 1996. 
Клустер Д. Что такое критическое мышление// Перемена. 
Международый журнал о развитии мышления через 
чтение и письмо.– 2001 (4)– с.36.– 40. 

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti 

www.politika.lv ; www.satori.lv ; www.e-biblioteka.lv ; 
www.criticalthinking.org;  
http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/arts.html 
http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/thinking_to_learn.html 
http://www.artcostacentre.com/ 
http://www.reading.org  
www.satori.lv 
www.kulturasdiena.lv  
www.kulturasforums.lv (arhīvs) 
Almanahs “Latvju Teksti”. 
Almanahs “Karogs”. 
Laikraksts “Kultūras Diena” 
The Reading Teacher. A Journal of Research-based clasroom 
practice.- 2007.- 2008. 
Перемена. Международый журнал о развитии мышления 
через чтение и письмо.– 2001.- 2008. 
 

 
Kursa autors: 

 Sandra OkuĦeva 
 
Irina StrazdiĦa 

08.01.2012. 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
Kurss 
apstiprināts: 

HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 

 Fakultāte (pēc kursa 
piederības) 

Domes sēdes protokols Nr.  Datums 

HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 
 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
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KURSA KODS Citi6203 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

   
KURSA AUTORE 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dzintra Šulce   HMZF Dr. philol., docente 
   
 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 stundu 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

3 lekcijas (6 stundas) 
  
  

Semināru vai praktisko nodarbību skaits 9 semināri un praktiskās nodarbības (18 stundu) 
Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7- 
doktora; P – profesionālais) 

5-6 – akadēmiskā maăistra   

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

Apgūta maăistra programmas A daĜa 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėi Dot pārskatu par rediăēšanas metodikas svarīgākajiem 

jautājumiem un radīt izpratni par redaktora darbu.  
 

Kursa uzdevumi 1. Sniegt redaktora darbā nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas.  
2. Veidot izpratni par rediăēšanas darba specifiku.  
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Valodas kompetences tekstu izvērtēšanā un to literārajā 
rediăēšanā. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Rediăēšanas jēdziens. Rediăējamā materiāla iepazīšana 
un izvērtējums. Teksta uzbūves elementi. Teksta veidi, 
konteksts. Rediăēšanas tehnika un labojumu veidi. 
Redaktora darbs ar zinātnisko literatūru. Valodas 
literārā norma. Valoda un stils. Dažāda stila tekstu 
rediăēšanas specifika. Redaktora darbs ar preses 
materiāliem, tulkoto literatūru, reklāmu. DaiĜliteratūras 
tekstu rediăēšana.  

Editing, its notion. Getting acquainted with 
the material to be edited and its evaluation. 
Elements of text structure. Types of texts, 
context. Methods of editing and types of 
putting right mistakes. The editor’s work with 
scientific literature. Editing texts of different 
style. The editor’s work with media materials, 
translated literary pieces, advertising material. 
Editing of fiction texts.  
 

 

Kursa nosaukums latviski Rediăēšanas metodika 
Kursa nosaukums angliski Methodology of Editing 
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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) 
I. Rediăēšanas metodikas vispārīgie jautājumi 
1. Rediăēšanas jēdziens. Saturiskā un literārā rediăēšana. 
Koriăēšana – rediăēšanas vienkāršākais veids. 
2. Rediăējamā materiāla izvērtējums: tēma, teksta uzbūve un 
tā specifika, citātu pārbaude. Redaktora sadarbība ar autoru. 
3. Teksta uzbūves elementi: virsraksta formulējums, ievads, 
nodaĜas, rindkopas, secinājumi, bibliogrāfija u. tml. 
 
II. Teksta rediăēšana jeb labošana 
1. KĜūdu novēršana, valodas un stila līdzekĜu atbilstība 
tematam un literārās valodas normām. Teksta atbilstība 
funkcionālā stila īpatnībām. 
2. Rediăēšanas tehnika un labojumu veidi: salasīšana, 
īsināšana, pārstrāde u. c. Korektūras zīmes. 
3. UzziĦu materiāla iepazīšana un izmantošana (vārdnīcas, 
enciklopēdijas, rokasgrāmatas, mācību grāmatas, 
bibliogrāfija, elektroniskie resursi u. c.). 
 

 III. Manuskripta novērtējums atkarībā no valodas stila 
1. Stilu raksturīgās pazīmes. Manuskripta valoda un stils. 
Zinātniskā stila tekstu rediăēšanas metodika. Populārzinātniskā 
stila tekstu, mācību literatūras un tehnisko tekstu rediăēšanas 
specifika. 
2. Redaktora darbs ar preses materiāliem un reklāmu tekstiem. 
3. Tulkoto tekstu rediăēšanas specifika. 
4. DaiĜliteratūras tekstu rediăēšanas īpatnības. Autora 
individuālais stils un redaktora uzdevumi tā rediăēšanā. Prozas 
tekstu rediăēšana. Dramatiska sacerējuma rediăēšana. Dzejas 
rediăēšanas specifika.  

6 stundas 
 
 
 
 
 
 
 
6 stundas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 stundu 

1 lekcija 
1 seminārs 
1 praktiskā 
nodarbība 
 
 
 
 
1 lekcija 
1 seminārs 
1 praktiskā 
nodarbība 
 
 
 
 
 
 
1 lekcija 
2 semināri 
3 praktiskās 
nodarbības 

   
Tēma Apakštēma   

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 

1. Teorētiskās literatūras studijas par rediăēšanas metodikas 
jautājumiem. 

2. Rediăējamā materiāla izvērtējums no redaktora viedokĜa: 
tēma, teksta uzbūve un tā specifika, citātu pārbaude u. tml. 

3. KĜūdu novēršana, valodas un stila līdzekĜu atbilstība 
tematam un literārās valodas normām. 

4.  Rediăēšanas tehnika un labojumu veidi. Korektūras zīmju 
apguve. 
5. Redaktora darbs ar uzziĦu materiālu. 
6. Stilu raksturīgo pazīmju noteikšana. Zinātniskā un 

populārzinātniskā stila tekstu rediăēšana.  
7. DaiĜliteratūras tekstu rediăēšana. Autora individuālā stila 

respektēšana. Prozas tekstu un dramatisku sacerējumu 
rediăēšana. Dzejas rediăēšanas specifika. Darbs ar tulkoto 
literatūru. 

 
6 stundas 
 
4 stundas 
 
4 stundas 
 
8 stundas 
 
4 stundas 
8 stundas 
 
14 stundu 
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Prasības KRP iegūšanai  

1. Aktīva piedalīšanās semināros un praktiskajās 
nodarbībās. 

2. Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos. 
3. Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā – eksāmenā  

(teorijas pamatjautājumi un praktiskā  darba iemaĦas 
rediăēšanā). 

 
 
 
Mācību pamatliteratūra 1. Bergmane, A., Blinkena, A. Latviešu rakstības 

attīstība. Rīga : Zinātne, 1986.  
2. Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. 

Rīga : Zvaigzne, 1993. 
3. Īpašvārdu rakstība. Rīga : Valsts valodas centrs, 

1998.  
4. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 

vārdnīca. Rīga : Avots, 1995.  
5.   Mūze, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās 
norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005. 
6.  Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : 
Zvaigzne, 1995. 
7.  SkujiĦa, V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. Otrs, 
labotais izdevums. Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. 

Mācību papildliterat ūra 1. Bankavs, A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga 
: Avots, 2003.  

2. BērziĦa-BaltiĦa, V., Bičolis, J. Latviešu valodas vārdnīca. 
ASV, 1993. 

3. Druviete, I. Valodas normas jēdziena interpretācija. 
Latviešu valodas kultūras jautājumi. 18. laidiens. Rīga : 
Liesma, 1982, 12.–22. lpp.  
4. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : 
Valsts valodas aăentūra, 2007. 

 
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Raksti krājumos: ”Latviešu valodas kultūras jautājumi”, 
„Valodas aktualitātes”, „Valodas prakse: vērojumi un 
ieteikumi”, „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Interneta resursi: 
www.lu.lv/filol/valoda/ 
 www.valoda.lv, www.vvk.lv. Piedalīšanās zinātniskajās 
konferencēs. 

 
 
Kursa autore:   

Dzintra Šulce 
 

 07. 01. 2012.  

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7  16. 01. 2012. 
 Fakultāte (pēc kursa piederības), Domes sēdes protokola nr. Datums 
HMZF dekāne:   Zanda Gūtmane  16. 01. 2012.  
 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS Citi7016 
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 

 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2+2 KRP 

   
KURSA AUTORES 

Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Dzintra Šulce   HMZF Dr. philol.,docente 
Gunta Tramdaka HMZF Mg. philol. asistente 
 
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 160 stundu 
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.) 

6 lekcijas (12 stundu) 
  
  

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits 

18 semināri un praktiskās nodarbības (36 stundas) 

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

5-6 – akadēmiskā maăistra   

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

Apgūta maăistra programmas A daĜa un rediăēšanas metodikas 
kurss. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Valodniecība/sinhroniskā valodniecība 
Kursa mērėi Veidot praktiskās rediăēšanas iemaĦas saistībā ar redaktora darba 

specifiku.  
 

Kursa uzdevumi 1. Nostiprināt rediăēšanas metodikas kursa teorijas jautājumus.  
2. Apgūt praktiskā darba iemaĦas rediăēšanā. 
3. Nostiprināt prasmes redaktora darbā ar dažāda stila tekstiem. 
 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Valodas kompetences tekstu literārajā rediăēšanā. 

Kursa valoda latviešu 
 

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Teksta rediăēšanas praktikuma saturs. Rediăējamā 
teksta iepazīšana un izvērtējums atbilstoši redaktora 
darba specifikai. Teksta veidi un to saistījums ar 
kontekstu. Korektūras zīmes. Rediăēšanas tehnikas un 
labojumu veidu apguve. Redaktora praktiskais darbs ar 
dažāda stila tekstiem: zinātniskā un populārzinātniskā 
literatūra, mācību literatūra, preses materiāli, reklāma, 
tulkotā literatūra, daiĜliteratūra u. c. Darbs ar autoru. 

Content of Practical Training in Editing Texts. 
Getting acquainted with the material to be edited 
and its evaluation. Elements of text structure. 
Types of texts, context. Methods of editing and 
types of putting right mistakes. The editor’s work 
with scientific literature. Editing texts of different 
style. The editor’s work with media materials, 
translated literary pieces, advertising material. 
Editing of fiction texts. Work with the author.  
 

Kursa nosaukums latviski Teksta rediăēšanas praktikums 
Kursa nosaukums angliski Text Editing Practicum I,II 
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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) 

I. Teksta rediăēšanas praktikuma vispārīgie jautājumi 
1. Teksta rediăēšanas praktikuma saturs. Teksts, teksta satura 
izklāsta veidi, konteksts. 
2. Iepazīšanās ar manuskriptu un tā kvalitātes novērtējums. 
Vērtējuma kritēriji: t ēmas aktualitāte un izstrāde, teksta 
uzbūve un tā specifika, faktu materiālu, terminu, citātu 
precizitāte u. c.  
3. Teksta uzbūves elementi un to koriăēšana: virsraksta 
formulējums, ievads, nodaĜas, paragrāfi, rindkopas, 
secinājumi, bibliogrāfijas noformējums u. tml. 
4. Redaktora sadarbība ar autoru manuskripta rediăēšanas 
laikā. 
 
 
II. Rediăējamā teksta praktiska iepazīšana un labošana 
1. KĜūdu novēršana tekstā, formulējumu skaidrība, valodas 
un stila līdzekĜu atbilstība tematam un literārās valodas 
normām.  
2. Rediăēšanas tehnika un labojumu veidi: salasīšana, 
īsināšana, apstrāde, pārstrāde. Ortogrāfijas, interpunkcijas, 
leksikostilistisko un tekstveides kĜūdu novēršana. Korektūras 
zīmju praktiska apguve. 
3. UzziĦas literatūras izmantošana redaktora darbā 
(enciklopēdiskās un filoloăiskās vārdnīcas, rokasgrāmatas, 
mācību grāmatas, elektroniskie resursi, bibliogrāfija, 
izdošanas dati un cita veida uzziĦu materiāli).  
 
 

III. Teksta praktiskā  rediăēšana atbilstoši valodas stila prasībām 
1. Rediăējamā teksta valodas un stila novērtējums. Teksta 
atbilstība funkcionālā stila prasībām. Stilu iedalījums un to 
raksturīgās pazīmes.  
2. Zinātniskā stila tekstu rediăēšana, šo tekstu galvenie 
struktūrelementi. Populārzinātniskā stila tekstu, mācību grāmatu 
un tehnisko tekstu rediăēšana. 
3. Redaktora darbs ar preses materiāliem (ziĦas, reportāža, 
intervija, komentārs u. c.). Reklāmas tekstu rediăēšana. 
4. Tulkoto tekstu rediăēšanas specifika. 
5. DaiĜliteratūras tekstu rediăēšanas īpatnības. Autora 
individuālais radošais stils un redaktora uzdevumi. Redaktora 
darbs ar daiĜdarba valodu. Prozas tekstu rediăēšana. Dramatiska 
sacerējuma rediăēšana. Dzejas rediăēšanas specifika. Klasiskās 
literatūras atkārtoto izdevumu rediăēšana. 

12 stundu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 stundu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 stundas 

2 lekcijas 
2 semināri 
2 praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 lekcijas 
2 semināri 
2 praktiskās 
nodarbības 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 lekcijas 
4 semināri 
6 praktiskās 
nodarbības 

   
Tēma Apakštēma   

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
 

4. Teksta rediăēšanas praktikuma saturs un ievadjautājumi. 
Saturiskā un literārā rediăēšana.  

 
8 stundas 
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5. B. Petres un M. Svīres rakstu studēšana (sk. literatūras 
sarakstu), to saikne ar rediăēšanas praktisko jautājumu 
apguvi. 

6. Manuskripta izvērtējums no kvalitātes viedokĜa: tēma, 
teksta uzbūve, citātu, terminu pārbaude u. tml. 

7. KĜūdu novēršana manuskriptā, valodas un stila līdzekĜu 
atbilstība tematam un literārās valodas normām. 

5.  Rediăēšanas tehnika un labojumu veidi. Korektūras zīmju 
praktiskā apguve un lietojums. 

      6. Redaktora darbs ar dažāda veida uzziĦu materiālu, 
bibliogrāfijas un citātu  pārbaude. 
     7. Zinātniskā un populārzinātniskā stila tekstu rediăēšanas 
prasmju apguve. Mācību grāmatu un tehniska rakstura tekstu 
rediăēšana. 
       8. DaiĜliteratūras tekstu rediăēšanas iemaĦu nostiprināšana. 
Prozas tekstu un dramatisku sacerējumu rediăēšana. Dzejas 
rediăēšanas specifika. Redaktora darbs  ar tulkoto un atkārtoti 
izdoto  klasisko literatūru. Reklāmas tekstu rediăēšana. 

 

4 stundas 
 
 
8 stundas 
 
8 stundas 
 
16 stundas 
 
8 stundas 
 
16 stundas 
 
 
 
28 stundas 
 
 
 

 
Prasības KRP iegūšanai  

4. Aktīva piedalīšanās semināros un praktiskajās 
nodarbībās. 

5. Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos. 
6. Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā –  ieskaitē un 

eksāmenā  (rediăēšanas praktikuma pamatjautājumi 
un praktiskais darbs tekstu rediăēšanā). 

 
 
 
Mācību pamatliteratūra 5. Īpašvārdu rakstība. Rīga : Valsts valodas centrs, 

1998.  
6. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 

vārdnīca. Rīga: Avots, 1995.  
7. Mūze, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās 

norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2005. 

8. Petre, B. Vēlreiz par neveiksmēm zinātnisko rakstu 
valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 13.–19. lpp. 

9.  Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : 
Zvaigzne, 1995. 

         6. StrautiĦa, V., Šulce, Dz. Latviešu valodas pareizruna 
un pareizrakstība. Rīga : RaKa, 2009. 
      7. Svīre, M. Novecojis…? Latviešu valodas kultūras 
jautājumi. 22. laid. Rīga: Avots, 1986, 24.–30. lpp.  

8. Šulce, Dz. Latviešu valodas kultūra. Metodisks studiju 
līdzeklis. Liepāja: LiePA, 2010.  

 
Mācību papildliterat ūra 3. Bankavs, A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga 

: Avots, 2003.  
2. BērziĦa-BaltiĦa, V., Bičolis, J. Latviešu valodas vārdnīca. 
ASV, 1993.  
3. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : 
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Valsts valodas aăentūra, 2007.       
4.  Vārdnīcas (enciklopēdiskās un filoloăiskās, dažādi 
izdevumi). 
 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

Raksti krājumos:  „Latviešu valodas kultūras jautājumi”, 
„Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”, „Vārds un tā 
pētīšanas aspekti”. Interneta resursi: www.lu.lv/filol/valoda/ 
 www.valoda.lv, www.vvk.lv.  

 
 
Kursa autores:  Dzintra Šulce 

 
Gunta Tramdaka 
 

 07. 01. 2012.  

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
Kurss apstiprināts: HMZF domē  Nr. 7  16. 01. 2012. 
 Fakultāte (pēc kursa piederības), Domes sēdes protokola nr. Datums 
HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 

 
 16. 01. 2012.  

 Paraksts Paraksta atšifrējums Datums 
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KURSA KODS DatZP956 
 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Datorizdevniecība 
Kursa nosaukums angliski Desktop publishing 
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss 

Rakstniecības studijas 

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Ilva Magazeina HMZF 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 

12 

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

5-6 

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

Lietišėā informātika vidusskolas līmenī. 

ZinātĦu nozare/apakšnozare Datorzinātne 
Kursa mērėi 
 
 

Gūt teorētisku un praktisku priekšstatu par publikāciju 
digitāla salikuma veidošanas un rediăēšanas principiem. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

Iepazīstināt studentus ar datorizdevniecības 
programmas Adobe Indesign iespējām. 

Attīstīt studentiem prasmes publikāciju salikumu 
veidošanā, izmantojot datorizdevniecības programmu 
Adobe InDesign 

 
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Apgūst iemaĦas un prasmes: 
datorizdevniecības programmas rīku un komandu 
izmantošanā pēc to nozīmes; 
teksta apstrādē; 
attēlu apstrādē; 
lapu sagatavošanā salikumu veidošanai; 
dažādu veidu publikāciju salikumu veidošanā. 

 
Kursa valoda  

KURSA ANOTĀCIJA 
LATVISKI  

(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

Studiju kursā studenti apgūst 
publikāciju salikumu veidošanu, 

In course of studies students acquire the combination of 
the creation of publications using desktop publishing 
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izmantojot datorizdevniecības 
programmu Adobe InDesign. 

program Adobe InDesign. 

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.  
Datorizdevniecība. Salikumu veidošanas 
pamatprincipi. 

1 praktiskās nodarbības 

Teksts. 
Teksta veidošana, noformēšana. Teksta stili. 
Tabulas. Tabulēts teksts. Saistīti teksta rāmji. 

5 praktiskās nodarbības 

Grafiskie attēli. 
Attēlu veidi, formāti. Attēlu apstrāde. Attēlu 
ievietošana un transformēšana salikumā. Objektu 
stili. Objektu bibliotēkas. 

6 praktiskās nodarbības 

Salikuma zonējums.  
Darbs ar palīglīnijām. Režăis. Objektu izkārtojums 
pa zonām. 

4 praktiskās nodarbības 

Darbs ar lapām. 
Lapu pievienošana, dzēšana. Sagatavju veidošana un 
piesaiste darba lapām. Lapu numerācija. Sekcijas. 

6 praktiskās nodarbības 

Rezultāta faila sagatavošana. 2 praktiskās nodarbības 
 24  

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Jāizveido avīzes salikums pēc parauga 6 
Jāizveido žurnāla salikums pēc parauga 8 
Jāizstrādā sava žurnāla dizains un salikums 42 
Prasības KRP iegūšanai Atbilstoši kursa programmai izstrādāti un iesniegti 

patstāvīgie darbi 
 

Mācību pamatliteratūra French Nigel. In Design Type : professional Typography with 
Adobe InDesign CS2 / Nigel French. - Berkeley : Adobe Press, 
2006. - x, 270 p. 
Adobe InDesign CS3 : официальный учебный курс / ред. С.В. 
Черников ; пер. с англ. ; группа издательств Триумф. - Москва : 
Издательство ТРИУМФ, 2008. - 431 c. 

Mācību papildliterat ūra Коэн Сэнди. Быстрый старт InDesign 2 для Windows и 
Macintosh / Cэнды Коэн. - Москва : ДМК Пресс, 2003. - 489 с. : 
ил. - (Быстрый старт).  ISBN 5-940741-40-1 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 
Kursa autors: 

 Ilva Magazeina 11.01.2012 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 

    

HMZF dekāne:  Zanda Gūtmane 16.01.2012. 

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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KURSA KODS 

 
Citi6036 

 

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKT ŪRA 
 

Kursa nosaukums latviski Izdevējdarb ība un autortiesības 
Kursa nosaukums angliski Publishing and Copyright 
Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss Rakstniecības studijas  

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

2 KRP 

KURSA AUTORS 
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds 
Gunta Tramdaka 
Iveta Tumaščika 

HMZF 
DSZF 

Lektore, Mg. philol. 
Lektore, Mg. iur. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 
40 st.) 80  

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

 
3+4 
  

Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits 3+2 

Laboratorijas darbu skaits  
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā 
maăistra; 7- doktora; P – 
profesionālais) 

5-6 – akadēmiskā maăistra   

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

 

ZinātĦu nozare/apakšnozare UzĦēmējdarbība un tiesībzinātnes 
Kursa mērėi 1. Veidot profesionālu izpratni par izdevniecību, preses 

izdevumu redakciju, tipogrāfiju darba specifiku.  
2. Novērtēt izdevējdarbības lomu grāmatas tapšanas procesā. 
3. Iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem autortiesību institūtiem, 
sniegt vispārīgu ieskatu un zināšanas autortiesību jomā, 
akcentējot pastāvošās teorētiskās un praktiskās problēmas. 

Kursa uzdevumi 
 
 
 

1. Iepazīstināt ar izdevējprodukcijas pamatveidiem. Iepazīties ar 
grāmatniecības nozaru sistēmu, izdevniecību, preses 
izdevumu redakciju un tipogrāfiju darbu.  

2. Papildināt zināšanas par neperiodiska iespieddarba – 
grāmatas – struktūru, teksta izvēli, izdošanu un izplatīšanu.  

3. Apgūt izdevējprodukcijas terminoloăiju. 
4. Sniegt priekšzināšanas par autortiesību būtību, tiesību 

normām, normatīvajiem aktiem, kas regulē autortiesību 
jomu.  

5. Iepazīstināt ar galvenajiem autortiesību objektiem, veidot 
izpratni par to praktisku izmantošanu, autoru tiesībām un 
autortiesību pārkāpumiem. 
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Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Iegūta izpratne par izdevējprodukcijas pamatveidu terminoloăiju, 
izdevumos sniedzamo ziĦu apjomu un izvietojumu. Teorētiski un 
praktiski priekšstati par izdevējdarbības norisi, grāmatas tapšanas 
procesu. 
Radīta izpratne par autortiesību galvenajiem institūtiem, 
izveidotas iemaĦas darbā ar tiesību aktiem autortiesību jomā un 
zināšanas par autortiesību objektiem, tiesību aizsardzības 
mehānismu. 

Kursa valoda Latviešu 
KURSA ANOTĀCIJA 

LATVISKI  
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm) 

     Izdevējdarbības saturs. Ar 
izdevējdarbību saistītu terminu 
noskaidrošana. Grāmatniecības 
nozaru sistēma. Grāmatas 
struktūra un tās veidojošie 
komponenti. Izdevniecību, 
redakciju un tipogrāfiju darbs. 
Grāmatas maketēšana, grāmatu 
tirdzniecība, grāmatu statistika. 
Praktiskās nodarbības 
izdevniecībā „RaKa” (tikšanās 
ar izdevniecības redaktoriem, 
datorgrafiėiem, žurnāla 
„Skolotājs” redkolēăijas 
locekĜiem un tipogrāfijas 
darbiniekiem). Žurnāla 
redkolēăijas darbs, maketēšana, 
izdošanas un realizācijas 
struktūra.  
         Nejuridisko programmu 
studentiem dot ievirzi autortiesību 
jomā, sniedzot pamatzināšanas par 
Autortiesību likuma, starptautisko 
tiesību normu pielietošanu, par 
autortiesību būtību, objektiem 
(aizsargājamiem darbiem), 
autortiesību subjektiem un veidot 
praktiskas iemaĦas tiesību normu 
izmantošanā un autortiesību 
aizsardzības mehānismiem. 

Publishing content. By publishing-related terms are. Book 
publishing industry system. The structure of book and its 
constituent components. Publishing and printing work. 
Book layout, sale of books, book statistics. Meeting with 
the publishing and printing workers (Publishing House 
„RaKa”). Magazine editorial work, layout, publishing and 
marketing structure.  

Copyright content. The aim of this course is to give basic 
knowledge in field of copyrights, Law of copyrights, using 
international law, the nature of the copyrights and objects 
(protected works) and copyrights’ holders. The main idea of 
this course is to build practical skills in the use of law and 
copyright protection mechanisms. 

 

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) 
Izdevējdarb ība   
1. Izdevējdarbības saturs. Izdevumu veidi pēc 
periodiskuma, struktūras, informācijas funkcionālā 
satura. Ar izdevējdarbību saistīto terminu apguve 
(izdevējs, iespieddarbi, tiražētājs, izdošana utt.). 

2  

Lekcija 

2. Grāmata – masu komunikācijas līdzeklis 2  Lekcija 
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semantiskās informācijas apmaiĦai. Autors un 
izdevējs. Redaktora darba specifika. 
3. Grāmatas struktūra un tās veidojošie 
komponenti. Izlaides ziĦu izvietojums 
neperiodiskajos grāmatizdevumos. Grāmatu 
statistika. 

2  

Lekcija, seminārs 

4. Izdevniecību darbs. Grāmatas maketēšana. 
Grāmatu tirdzniecība (izdevniecība „RaKa”). 

2  
Praktiskā nodarbība  

5. Žurnāla „Skolotājs” redkolēăijas darbs, 
materiāla atlase, maketēšana, izdošanas un 
realizācijas struktūra (izdevniecība „RaKa”). 

2  
Praktiskā nodarbība 

6. Tipogrāfiju darbs (izdevniecības „RaKa” 
tipogrāfija).  

2  
Praktiskā nodarbība 

Autortiesības   
1. Autortiesību būtība 
- intelektuālā īpašuma jēdziens, 
- tiesību avoti, sistēma, terminoloăija, 
- autortiesību jēdziens 
- autortiesību funkcijas 

2 lekcija 

2. Autortiesību subjekti 
- autors, 
- līdzautors, 
- tiesību pārĦēmējs 

1 lekcija 

3. Autortiesību raksturojums 
- aizsargājamo darbu veidi (objekti), 
- jaunrades jēdziens, 
- neaizsargājamie darbi 

1 
 
1 

lekcija 
 

semināri 

4. Tiesības 
- nemantiskās, 
- mantiskās, 
- tiesību ilgums, 
- tiesību aprobežojumi 

2 lekcija 

5. Autortiesību civiltiesiskā aprite 
- licence, 
- līgumi, 
- autortiesību mantošana 

1 
 
2 

lekcija 
 

seminārs 

6. Atbildības jēdziens, atbildība par autortiesību 
pārkāpumiem 
- civiltiesiskā atbildība, 
- administratīvā atbildība, 
- kriminālatbildība 

1 
 
1 

lekcija 
 

seminārs 

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās 
Izdevējdarbība 
Izdevējdarbības saturs un grāmatniecības nozaru 
sistēma, izdevējprodukcijas pamatveidu 
terminoloăija.  
Grāmatas un preses izdevumu struktūras 
komponenti un to izvērtējums.  
Autortiesības 
Gatavošanās semināru nodarbībām. 
Patstāvīgais darbs ar normatīvajiem aktiem, 
atbilstošiem tiesu spriedumiem. 

                                                                         
14 stundas 
 
14 stundas 
 
 
28 stundas 
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Situāciju analīze 
Prasības KRP iegūšanai Izdevējdarbība 

Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās. 
Pozitīvs vērtējums patstāvīgi veiktajos darbos. 
Pozitīvs vērtējums gala pārbaudījumā – eksāmenā 
(grāmatas struktūra). 
Autortiesības 

- piedalīšanās lekcijās (apmeklējums), semināros, 
- aktīva līdzdarbošanās semināros, sava viedokĜa 
paušana un pamatošana, 
- patstāvīgo darbu un mājas darbu (situāciju analīze) 
sagatavošana,  
- ieskaitē iegūts sekmīgs vērtējums 

Mācību pamatliteratūra Izdevējdarbība  
1. Norīte, V., Turlais, V., Vanaga, D. Poligrāfija. 
Materiāli. Papīrs. Rīga : Valsts Rīgas tehnikums, 
„Poligrāfijas infocentrs”, 2004, 272 lpp. Sērija 
„Poligrāfiėa bibliotēka”. 
2. Andersons, A., Daugulis, H., Vanaga, D. Poligrāfija. 
Tehnoloăija. Iespiešana. Rīga : Rīgas Valsts tehnikums, 
„Poligrāfijas infocentrs”, 2011, 208 lpp. Sērija 
„Poligrāfiėa bibliotēka”. 
3. Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas informācija. 
Autortiesības 
Autortiesību likums. Konvencijas. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2001., 148 lpp. 
Grudulis M. Ievads autortiesībās. Rīga: Latvijas 
Vēstnesis, 2006., 253 lpp. 
Paklone I., Lielkalns , u.c. Autortiesības. Rokasgrāmata. 
Rīga: Izdevniecība AGB, 1997., 288 lpp. 

Mācību papildliterat ūra Izdevējdarbība 

1. Statistikas datu krājumi "Latvijas Prese". 

2. http://www.periodika.lv – vēsturisko laikrakstu pilnie 
teksti. 

3. 
http://www.goethe.de/ins/lv/rig/wis/uef/lv4628794.htm 

DaiĜliteratūra latviešu grāmatniecībā. Rīga : Avots, 1991 

Autortiesības 

Veikša I. Kas ir autortiesības? Rīga: Biznesa augstskola 
Turība, 2007., 145 lpp. 

Ovena L. Literāro darbu autortiesības & licencēšana. 
Zvaigzne ABC, 2007., 120 lpp. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti 

http://www.gramatizdeveji.lv 
http://www.lnb.lv 
http://www.lpia.lv 
http://www.lulfmi.lv  
http://www.fonerbooks.com 
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- Latvijas Vēstnesis 
- Jurista Vārds 
- Likums un tiesības 
- www.likumi.lv 
- www.lv.lv 

 
Kursa autors: 

  
Gunta Tramdaka 

 
16.01.2012. 

   
Iveta Tumaščika 

 

 

 Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums 
 

    

Kurss apstiprināts: HMZF domē Nr. 7 16.01.2012. 
HMZF dekāne:   Zanda Gūtmane 

 
16.01.2012. 

 Dekāns/ prodekāns/ 
Zinātniskā institūta 

direktors  

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes  

protokols Nr. 
Datums 
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5. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu 
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs







 

 167 



 

 168 



 

 169 



 



 

 171 

 
 
 



 

 172 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Studiju programmas tipveida plāns 



Studiju programmas „Rakstniecības studijas” tipveida plāns 
 

 

 

1. st. g. 
klātiene 

2. st. g. 
klātiene 

1. st. g. 
neklātiene 

2. st. g. 
neklātiene  

3. st.g. 
neklātie

ne 
Mācībspēka vārds, uzvārds, 
akad. grāds 

Nr. Studiju kursa nosaukums 

 

1. 2. I/E 3. 4. I/E  1. 2. I/E 3. 4. I/E 5. 6.  

  Obligātās izvēles kursi A daĜa 19             19                   

1. Tekstveide 2 2   E/ -        2 2   E/ -            
Dr. philol., asoc.prof.  
L. Lauze 

2. Kultūras filozofija 2 2   E/ -        2 2   E/ -            
Dr. philol., asoc. prof.  
I. Skulte 

3.  

Aktuālie procesi literatūrā:  
-latviešu literatūra (1+1), 
- tulkotā literatūra(1), 
- bērnu literatūra(1), 
-populārā literatūra(1) 5 2 2 I/I 1   I/ -  5 2 2 I/I 1   I/ -     

Dr. philol., doc. A.Kuduma (1+1 
KRP),  
Dr. philol.asoc. prof. Z. Gūtmane 
(1 KRP),  
Mg. philol. S. OkuĦeva (1 KRP), 
Dr. philol., prof. E. Lāms (1KRP) 

4. Tekstveides morfostilistiskais aspekts 2  2  E/ -       2 2   E/ -            
Dr. philol., asoc.prof. 
G.Smiltniece 

5. Teksts sociālajā komunikācijā 2   2  -/E       2   2  -/E           Dr. paed., asoc. prof. D.Laiveniece 
6. DaiĜrades psiholoăija 2 2   I/ -       2         2  -/I     Mg.philol., lekt. L.Zulmane 

7. Zinātniskā pētniecība 4 1  1  I/I 1 1  I/I 4 1  1  -/I 1 1 I/I     Dr. philol., asoc.prof. Z.Gūtmane  

  Ierobežotās izvēles kursi B daĜa 41              
41
                    

  Literat ūras teorija un analīze  19             19                   
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8. Prozas teorija un analīze 2 2   E/ -        2 2   E/ -            Dr. philol, prof. E. Lāms 

9. Dzejas teorija un analīze  2   2  -/E       2   2  -/E           Mg.philol., lekt. L.Zulmane 

10. Drāmas teorija un analīze  2       2   E/ -  2       2   E/ -      
Dr. habil. philol., prof.  
B. Kalnačs 

11. 

20. gs. literatūras kritikas skolas: 
psihoanalīze; marksisms, 
postkoloniālisms; feminisms 5 2 3 I/E       5 2 2 I/I 1   E/ -      

Mg. philol., lekt.L.Zulmane 
(2KRP), 
 Dr. habil. philol., prof.  
B. Kalnačs (2KRP),   
Dr.philol.,doc.A.Kuduma (1KRP) 

12. 
DaiĜdarba teksta lingvostilistiskā 
analīze 2       2   E/ -  2         2  -/E     

Dr. paed., asoc.prof. 
 D. Laiveniece 

13. 
Postmodern. literatūras paradigma:I-
II 6   3  -/E 3   E/ -  6   3  -/E 3   E/ -      

Dr. philol., asoc.prof. 
Z. Gūtmane (3KRP), 
 Dr. philol., doc. A.Kuduma 
(3KRP) 

  Radošā un kritisk ā rakstīšana 12              
 1
2                   

14. Prozas rakstīšanas pamati 2 2   I/ -       2 2   I/ -           Lekt. N. Ikstena 

15. Dzejas rakstīšanas pamati 2   2  -/I       2   2  -/I           
Dr.philol., lekt. M.Rižijs (Māris 
Salējs) 

16. 
Dramaturăiska darba veidošanas 
pamati 2       2   I/ - 2       2   I/ -     

Dr. habil. philol., prof.  
B. Kalnačs 

17. 
Publicistika: viedokĜa jeb naratīvā 
žurnālistika  2 2  E/ -    2 2        

Dr. phil., asoc. prof. 
 S. Veinberga 

18. 
Kritiskā domāšana, rakstīšana un 
argumentācija 4       4   E/ -  4       2 2 I/E     

 Dr. psych., doc.  
I. StrazdiĦa (1 KRP), Mg. philol., 
lekt. S.OkuĦeva (3 KRP) 

  Liter ārā rediăēšana un  10                                 
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izdevējdarb ība 

19. Rediăēšanas metodika 2 2   E/ -        2       2   E/ -      
Dr. philol., doc. Dz.Šulce  
 

20. Teksta rediăēšanas praktikums 4   2  -/I 2   E/ -  4       2 2 I/E     

Dr. philol., doc. Dz. Šulce (1+1 
KRP) 
Mg. philol., asist. G. Tramdaka  
(1+1 KRP) 
 

21. Datorizdevniecība 2    2 E/      E/ -  2         2  -/E     
Mg.sc.educ.asist.  
I. Magazeina 

22. Izdevējdarbība un autortiesības 2       2   E/ -  2         2  -/E     

Mg. philol., asist. G. Tramdaka  
(1KRP),  
 Mg. iur., lekt. I.Tumaščika 
(1KRP) 

23. Maăistra darbs  20         20   20             20   Maăistra darbu vadītāji 

  KOPĀ 80 21 19   19 21   80 17 
1
4   16 13   20     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Studiju satura un īstenošanas apraksts 
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Liepājas Universitātē (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātĦu fakultātē (HMZF) kopš 

2010. gada septembra tiek realizēta licencēta akadēmiskās augstākās izglītības maăistra 
studiju programma „Rakstniecība un komunikācija” humanitāro zinātĦu maăistra grāda 
filoloăijā iegūšanai (licences nr. 04043–65, izsniegta 2010. gada 1. jūlij ā, derīga līdz 2013. 
gada 1. jūlijam). Sagatavojot programmu akreditācijai, tiek mainīti:  programmas 
nosaukums – „Rakstniecības studijas”; piešėiramais grāds – humanitāro zinātĦu maăistra 
grāds rakstniecības studijās.     

 
7.1. UzĦemšanas nosacījumi –  
humanitāro zinātĦu bakalaura grāds; sociālo zinātĦu bakalaura grāds vai 2. līmeĦa 

profesionālā augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās vai izglītības zinātnēs. 
 
7.2. UzĦemšanas prasības – pārrunas par studiju programmas izvēles motivāciju. 
Konkursa gadījumā, ja uzĦemšanas prasību vērtējuma summa ir vienāda, tiek Ħemta 

vērā augstākās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos 
priekšmetos. 

 
7.3. Studiju ilgums – divi gadi pilna laika klātienes studijas; divi gadi seši mēneši 

nepilna laika neklātienes studijas. 
 
7.4. Programmas apjoms – 80 KRP 
 
7.5. Programmas struktūra: 

1.tabula   
 

Ierobežotās izvēles (B) daĜa  
Obligātās izvēles 

(A) daĜa 
Literatūras 
teorija un 
analīze 

Radošā un 
kritiskā 

rakstīšana 

Literārā 
rediăēšana un 
izdevējdarbība 

Maăistra darbs 

19 KRP 19 KRP 12 KRP 10 KRP 20 KRP 
 41 KRP   
Zināšanas un 
kompetence: 
izpratne par 
valodu kā 
rakstniecības 
pamatinstrumentu, 
zināšanas latviešu 
sinhroniskajā 
valodniecībā, 
lietišėajā 
valodniecībā; 
izpratne  
par literatūrzinātnes 
saikni ar 
radniecīgajām 
mākslas, filozofijas, 
komunikācijas u.c. 
zinātĦu nozarēm. 

Zināšanas un 
kompetence: 
literatūrzinātnes 
nozarē, 
literatūras 
teorijas 
apakšnozarē 

Zināšanas 
un 
kompetence: 
radošās un 
kritiskās 
rakstīšanas 
metodoloăijā 
 

Zināšanas 
literārās 
rediăēšanas 
metodikā; 
priekšstats par 
izdevējdarbības 
specifiku  

Kompetence 
rakstniecībā un 
tās  pētniecības 
metodoloăijā 
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Prasmes: 
izkoptas valodas 
lietošanas 
prasmes; 
starpdisciplināras 
pētniecības 
prasmes; 
literārā procesa 
izpētes 
pamatiemaĦas. 
 

Prasmes: 
praktiskas 
daiĜliteratūras 
veidu un žanru 
analīzes 
prasmes 

Prasmes:  
radošās 
rakstīšanas 
pamatiemaĦas 
dažādos 
rakstniecības 
veidos un 
žanros; 
kritiskās 
domāšanas un 
argumentācijas 
iemaĦas 

Prasmes: 
praktiskās 
teksta literārās 
rediăēšanas 
prasmes un 
kompetences 
izdevējdarbībā 

Prasmes: 
starpdisciplināras 
pētniecības 
prasmes  

 
 

7.6. Iegūstamais grāds – Humanitāro zinātĦu maăistra grāds rakstniecības studijās. 
 
7.7. Iegūstamais augstākās izglītības diploms – maăistra diploms. 
 
7.8. Prasības maăistra grāda ieguvei: 
 
Humanitāro zinātĦu maăistra grādu rakstniecības studijās saĦem izglītojamais, kurš 

ieguvis pozitīvu vērtējumu par programmas satura apguvi: 
1) sekmīgi apguvis studiju programmā iekĜautos obligātās daĜas kursus 19 KRP 

apjomā – Kultūras filozofija, Aktuālie procesi literatūrā, DaiĜrades psiholoăija, 
Tekstveide, Tekstveides morfostilistiskais aspekts, Teksts sociālajā komunikācijā, 
Zinātniskā pētniecība; 

2) sekmīgi apguvis ierobežotās izvēles daĜas moduĜu kursus (41 KRP): 
- Literatūras teorija un analīze: Prozas teorija un analīze, Dzejas teorija un analīze, 

Drāmas teorija un analīze, 20. gs. literatūras kritikas skolas, Postmodernisma literatūras 
paradigma, DaiĜdarba teksta lingvostilistiskā analīze (19 KRP); 

- Radošā un kritiskā rakstīšana: Prozas rakstīšanas pamati, Dzejas rakstīšanas 
pamati, Dramaturăiska darba veidošanas pamati, Publicistika: viedokĜa jeb naratīvā 
žurnālistika, Kritiskā domāšana, rakstīšana un argumentācija (12 KRP); 
    - Literārā rediăēšana un izdevējdarbība: Rediăēšanas metodika, Izdevējdarbība un 
autortiesības, Teksta rediăēšanas praktikums, Datorizdevniecība (10 KRP); 

3) izstrādājis un aizstāvējis maăistra darbu (20 KRP) .  
Maăistra darbs ir starpdisciplinārs pētījums literatūrzinātnē (literatūras teorijas un 

salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē) sasaistē ar radniecīgajām mākslas, filozofijas, 
komunikācijas, valodniecības, informācijas tehnoloăiju zinātĦu nozarēm. 

 
7.9. Studiju forma – pilna laika klātienes studijas; nepilna laika neklātienes studijas. 
 
7.10. Darbības formas: lekcijas, semināri, grupu darbi, projekta darbi, e-studijas, 

praktikumi, konsultācijas, patstāvīgais darbs. 
 
7.11. Pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni (10 ballu sistēmā). 
 
7.12. Programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru, profesoru 

grupu, institūtu) uzskaitījums, to uzdevumi programmas īstenošanā 
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Studiju programmas īstenošanā iesaistīta galvenokārt LiepU HMZF humanitāro 
zinātĦu jomas mācībspēki. Atsevišėus studiju kursus docē LiepU Sociālo un dabas 
zinātĦu fakultātes mācībspēki un pētnieki, kā arī vieslektori no LU Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta, Rīgas StradiĦa universitātes. Mācībspēku docētos studiju kursus un 
to apjomu kredītpunktos sk. Studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojuma 2. pielikumā.  
 

7.13. Palīgpersonāla raksturojums 
 

Programmas īstenošanā ir iesaistītas LiepU struktūrvienības un to darbinieki: 
HMZF (dekāne, prodekāne, vecākā sekretāre, humanitāro zinātĦu jomas sekretāre), 
Studiju daĜa, bibliotēka, Informācijas tehnoloăiju servisa laboratorija, Ārējo sakaru daĜa, 
Sabiedrisko attiecību daĜa u.c. 
 

7.14. Materiālās bāzes raksturojums 
 

LiepU infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir piemērota – HMZF ēkā 
iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas izmantot audio, video un projekcijas aparatūru, 
LiepU galvenajā ēkā ir iespēja izmantot datorklases. 

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 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 izmantots 
dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB. 

HMZF ir 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 izmantotas divas nozaru lasītavas, kuras 
atrodas HMZF telpās: 

3) Kurzemes Humanitārā institūta (www.kfvc.lv) nozares lasītava, kur tiek 
uzglabāti literatūrzinātnes, folkloristikas, valodniecības, kultūras studiju materiāli; 

4) studiju programmas īstenošanā izmantojama HMZF Mākslas pētījumu 
laboratorijas (www.mplab.lv) nozares lasītava, kurā uzglabāti pētījumi un mediatēkas 
materiāli. 
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7. 15. Studiju programmas „Rakstniecības studijas” izmaksas 
 

Pilna laika studijas 
Studiju programmas finansējums 2012. – 2014. gadam pilna laika studijās tiek plānots 
LVL  13 522 apmērā, to veidos finansējums no valsts budžeta līdzekĜiem un 
ieĦēmumi no studiju maksām. 
Valsts budžeta finansējums tiek plānots LVL 9 602  apmērā (t.sk. finansējums sporta, 
kultūras un dienesta viesnīcu izmaksu segšanai). Valsts budžeta finansējuma aprēėins 
veikts saskaĦā ar 2012. gadam noteiktajām bāzes izmaksām (LVL 937,09 uz vienu 
studiju vietu) un izglītības tematiskai jomai „Humanitārās zinātnes” atbilstošo 
koeficienta vērt ību: 0,8437499. Tiek plānots, ka valsts budžeta finansējums sastādīs 
lielāko daĜu jeb 71,0% no kopējā studiju programmas finansējuma pilna laika studijās. 
IeĦēmumi no studiju maksām tiek plānoti LVL 3 920 apmērā, kas sastādīs 29,0% no 
kopējā studiju programmas finansējuma pilna laika studijām.  2012./2013.studiju gada 
1.kursā studējošiem studiju maksas apmērs būs fiksēts visam periodam, studiju 
programmai „Rakstniecības studijas” pilna laika studijās tā būs LVL 980 gadā.  
Studiju programmas izmaksas 2012. – 2014. gadam pilna laika studijās tiek plānotas 
LVL  13 522 apmērā, tajā skaitā: 

� atlīdzība mācībspēkiem LVL 10 571, kas sastādīs 78,2% no kopējām studiju 
programmas izmaksām pilna laika studijās; 

� pārējās izmaksas tiek plānotas LVL 2 951 apmērā jeb 21,8% no kopējām 
studiju programmas izmaksām pilna laika studijās. 

Nepilna laika studijas 
Studiju progammas finansējumu  veidos ieĦēmumi no studiju maksas. 2012. – 2014. 
gadam nepilna laika studijās ieĦēmumi no studiju maksas tiek plānoti LVL 17 500 
apmērā. 
Studiju programmas izmaksas 2012. – 2014. gadam nepilna laika studijās tiek 
plānotas LVL 17 500 apmērā, tajā skaitā: 

� atlīdzība mācībspēkiem LVL 8 097, kas sastādīs 46,3% no kopējām studiju 
programmas izmaksām nepilna laika studijās; 

� pārējās izmaksas tiek plānotas LVL 9 403 apmērā, kas sastādīs 53,7% no 
kopējām studiju programmas izmaksām nepilna laika studijās. 
2012./2013.studiju gada 1.kursā studējošiem studiju maksas apmērs būs 
fiksēts visam periodam, studiju programmai „Rakstniecības studijas” pilna 
laika studijās tā būs LVL 700 gadā. 

Plānoto mācībspēku atlīdzības sadalījumu pa amatiem studiju programmai 
„Rakstniecības studijas” 2012. – 2014. gadam pilna un nepilna laika studijās skat. 2. 
tabulā. 
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2.tabula 
Plānotais mācībspēku atlīdzības sadalījums pa amatiem 2012. – 2014. gadam  

pilna un nepilna laika studijās 
 

Atl īdzība, LVL Sadalījums pa 
akadēmiskajiem amatiem pilna laika studijas nepilna laika studijas 

Profesors 2 161 1 622 
Asoc. profesors 4 664 3 702 
Docents 1 783 1 367 
Lektors 1 599 1 161 
Asistents 364 245 

Kopā 10 571 8 097 
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8. Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti 
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8.1. Studiju programmas licence
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8.2. Līgums par studējošo iespējām  
turpin āt studijas  

citā programmā vai augstskolā
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8.3. Atsauksmes par studiju programmu 
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8.4. LiepU reăistrācijas apliecība 
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9. Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu 
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Nepievienotie dokumenti pieejami: 
 
LiepU mājas lapā internetā – www.liepu.lv 
LiepU kvalitātes vadības sistēmas datu bāzē 
LiepU Studiju daĜā




